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Вітаю Вас із 27 річницею
Незалежності України!
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Століттями український народ боровся
за право мати власну державу.

Ця боротьба загартувала нас і дала чітке розуміння:
ніхто не збудує нашу державу замість нас,
ніхто не захистить її, якщо ми самі
не боронитимемо рідний край.
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Нині ми продовжуємо боротьбу:
на передовій, в інформаційному просторі,
на правовому полі.
І ми не здамося, адже точно знаємо,
що перемога буде за нами.
Адже за нами – правда і Господь Бог!

З днем Незалежності!

Щиро,
Міністр юстиції

Павло Петренко
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«Якісне життя» тощо.
У «Міжнародному
співробітництві» –
дискусія «Інститут
судових виконавців
в Литві та Україні»
і нідерландськоукраїнський проект
«Пробація та альтернативні санкції
в Україні» – перспективи реалізації
до 2021 року.
«Незалежна юридична консультація»
присвячена матеріалу про боротьбу з корупцією «Повідомлення про суттєві зміни в майновому
стані суб’єкта декларування як додатковий захід фінансового контролю».
Наукова частина нашого журналу –
це статті на актуальні теми сьогодення. Це стосується правової психології
в контексті сприйняття права; вчинення
правочинів поза межами повноважень
представника та їх правових наслідків; впливу концепцій праворозуміння
на формування методології юридичної науки.
Традиційно запрошую всіх до спів
праці, щоб наше видання, яке наступного
року відзначить своє 20-річчя, продовжувало і надалі бути загальнодержавним
науково-практичним фаховим.
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Вітаю українців із Днем Незалежності України!
До цього свята ми
підготували публікацію стат ті доктора
юридичних наук Тет я н и П од о р ож н о ї
«27 річниця з Дня
проголошення Незалежності України:
здобутки та перспективи», в якій автор
наголошує, що ця
визначна подія започаткувала розвиток
державності України та стала вектором
розвитку українського суспільства в контексті свободи, демократії, верховенства права, соціальної справедливості
і добробуту громадян. Також подаємо
інтерв’ю з новим заступником Міністра
юстиції Іванною Смачило, в якому
стверджується, що ми з вами і є країна,
і від кожного з нас залежить, якою буде
Україна і з якими досягненнями ми зустрічатимемо нові річниці Незалежності.
У новинах висвітлюємо останні найважливіші правові події: підписання
Президентом України пакета законів
про захист дітей; соціально-інформаційну акцію про протидію торгівлі людьми;
зростання кількості дистанційних пунктів
БПД; фестиваль захисту прав споживачів

З повагою,
головний редактор журналу	Н. М. Оніщенко
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З ДНЯ ПРОГОЛОШЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ:
ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
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доцент кафедри публічного права
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національного університету ім. Ю. Федьковича

co

Цього року Україна відзначає 27 річницю з дня урочистого проголошення Верховною Радою
незалежності України. Саме ця визначна подія започаткувала розвиток національної державності України
та стала вектором розвитку українського суспільства в контексті свободи, демократії,
верховенства права, соціальної справедливості і добробуту громадян.
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Україна розпочала новий етап
свого конституційного розвитку,
ознаменований у подальшому захистом державного суверенітету
і територіальної цілісності від зовнішньої агресії. Проте, незважаючи
на складний та динамічний перебіг
конституційно-правових процесів
у нашій державі, фундаментом
правових реформ залишається
Основний Закон та конституційний правопорядок. Як наголошує
О. Костенко, основою нормального
суспільного життя, поза сумнівом,
є правопорядок. За логікою, можна
вивести таку закономірність: який
правопорядок, таке й життя людей
у суспільстві [1, c. 28]. Правопорядок
забезпечує стабільність людського
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буття, функціонування легітимної
влади, розвиток демократичного суспільства, верховенство прав
і свобод людини та громадянина.
Проте порядок суспільного життя,
що гарантує цивілізовані умови
існування та розвитку індивідів, соціальних груп, суспільства, не може
бути створений без належної участі
держави, яка вміло та ефективно
використовує для регулювання соціальних процесів арсенал правових засобів і методів.
Відсутність правового порядку
справляє руйнівний вплив на суспільство, унеможливлює задоволення потреб, забезпечення
інтересів та цілей. Це може виявлятися, насамперед, у незахи-

щеності прав, свобод та інтересів
громадян, загрозі життю, здоров’ю
і гідності людей, позбавленні гарантій соціального захисту і добробуту, у соціальному розшаруванні суспільства, свавіллі з боку
органів влади, недосконалості
прийнятих законів та інших нормативно-правових актів, низькій
якості діяльності правозастосовних
органів і, нарешті, в неправомірній
поведінці інших суб’єктів права.
Тобто з позицій особи правовий
порядок виступає, в першу чергу,
як засіб захисту її прав, свобод
і законних інтересів. Він забезпечує охорону людини як від сваволі самої держави та її органів,
так і від протиправних дій інших

бюлетень міністерства юстиції україни

a

населення, дотримання всіма учасниками суспільних відносин вимог
Основного Закону. Вжиті для цього
заходи, пов’язані із забезпеченням
суверенітету і державної цілісності,
розвитком економіки, охороною
прав і законних інтересів громадян тощо, певною мірою мають
вторинний, похідний характер, відбиваючи деталізацію цих завдань
і технологію їх розв’язання різними
засобами державної влади. Як видається, ця теза має надзвичайно
важливе значення, оскільки акцентує увагу на тому, що правовий
порядок виступає юридичною основою функціонування державної
влади загалом та реалізації економічної, політичної, соціальної
функцій держави зокрема.
Важливим є й те, що система
законодавства не може існувати
без центральної ідеї, яка повинна
не тільки бути ядром самої системи, а й бути наявною в кожному
правовому акті, зумовлюючи його
цілі, завдання і засоби для їх досягнення. Таким центральним, інтеграційним елементом має бути
людина, її права і свободи. Забезпечення прав людини – гідна мета
для будь-якого нормативного акта.
Натомість, не сприяють зміцненню
законності й забезпеченню правопорядку ті нормативні акти, які бачать в особі лише об’єкт правового
впливу. Навпаки: від ролі даного
об’єкта (людини) залежить і мета
прийнятого закону. Так, наприклад,
у ст. 3 Конституції Республіки Вірменія зазначено, що держава
обмежена основними правами
та свободами людини і громадянина, які є безпосереднім діючим
правом [2]. Зрозуміло, що держава
не «дарує» права та свободи, проте,
встановлюючи їх у законі, зобов’язана їх гарантувати і забезпечити
їх захист. Закони, які не мають на
меті слугувати людям, рано чи пізно
породжують порушення прав громадян. Тому змістом нової правової
доктрини має стати переорієнтація
вітчизняного правознавства із со-
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і захист цих прав – обов’язок держави. Вони гарантуються державою згідно із загальновизнаними
принципами і нормами міжнародного права, зокрема, за допомогою
судового захисту.
Конституція за своєю сутн і ст ю є О с н о в н и м З а ко н о м
(lex fundamentales) для людини,
громадянського суспільства та держави. Вона узагальнює та виражає
волю Українського народу і політику Української держави, узгоджену
з інтересами громадянського суспільства. Основне призначення
Конституції України – у здійсненні
установчої функції, що виражається
у визнанні та юридичному оформленні найважливіших правових,
соціально-економічних і політичних інститутів суспільства, а також
у фактичному і юридичному їх заснуванні. Воно проявляється в закріпленні стійкості системи суспільних
відносин, у збереженні і зміцненні
основоположних засад організації
суспільства й держави, у створенні
нових державних органів, покликаних здійснювати захист конституційних прав і свобод, наслідком
чого і виступає належний правовий порядок. Тому забезпечення
прав і свобод в рамках діяльності
будь-якого органу держави здійснюється відповідно до Основного
Закону. Справді, принцип захисту
прав людини возведено в пріоритет правопорядку, оскільки їх повага і захист – це обов’язок державної влади, що випливає з положень
Конституції. Конституційний захист
людини – це параметр, без якого
неможливо уявити належний стан
правового порядку в державі, стійкий розвиток правової системи.
Конституція встановлює систему гарантій дотримання прав
та свобод людини і громадянина
та їх захист. Вся функціональна
діяльність державної влади, по суті,
зводиться до розв’язання триєдиного завдання – створити і підтримати правовий порядок, при якому
забезпечуються добробут і безпека
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суб’єктів. Держава, з цієї точки зору,
виступає як специфічне утворення,
призначення якої полягає в забезпеченні стабільності та стійкого розвитку соціуму. Саме на рівні правового порядку в нас з’являється
можливість запропонувати шляхи,
що ведуть до компромісу й узгодження правопорядків. Встановлений правопорядок безпосередньо
показує, в якому стані знаходяться
збалансовані інтереси особи та суспільства і яким чином держава
здатна сприяти їх задоволенню.
Саме компроміс між громадянським суспільством і державою
виступає тією діалектичною суперечністю, тим внутрішнім чинником, який є одним із основних джерел суспільно-правового розвитку
України. Держава, яка діє в режимі
демократії, не повинна втручатися
у взаємодію людей, якщо незбіг
їхніх інтересів не досягає ступеня
соціально-політичного протиріччя,
не піддає небезпеці життєві інтереси. Яскравий приклад порушення цього принципу було продемонстровано під час Революції Гідності
в Україні. Зважаючи на це, забезпечення правопорядку є одним з основних і найважливіших напрямів
діяльності сучасної держави, проте,
з точки зору безпеки людини, охорони її прав і свобод.
Домінанта прав та свобод людини і громадянина, закріплена
в чинній Конституції України, встановлення в суспільстві законності
та правопорядку пов’язані з легітимністю функціонування державної влади та місцевого самоврядування. Відтак, права і свободи
людини та громадянина розглядаються в Конституції як найвища цінність, як невідчужувані і непорушні. Права і свободи гарантуються
і не можуть бути скасовані (ст. 22).
Оскільки всі підзаконні правові
акти повинні відповідати законам,
їх зміст і застосування також визначаються правами і свободами людини та громадянина. За Конституцією України визнання, дотримання
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тема номера
та змісту інститутів громадянського
суспільства. Вплив громадянського суспільства пронизує фактично
усі сторони і стадії забезпечення
впорядкованості суспільної життєдіяльності, але найвагомішою
вбачається його роль у продукуванні соціальних уявлень про те,
яким саме має бути цей порядок,
та у формуванні стандартів цього
порядку. З огляду на це, саме право
порядок є «супутником», чинником
і умовою цивілізованого життя
людей, і через суспільно-просторове буття самої людини виникає
і стверджується там, де відбувається її суспільна життєдіяльність.
Відтак, становлення самостійної
Української держави об’єктивно
зумовлює трансформацію існуючої правової сфери та формування
власної правової системи України,
орієнтиром для якої має бути, перш
за все, людина, її права та свободи.
Важливо, що з кожним роком
розбудови і розвитку нашої держави поглиблюється усвідомлення
цієї події і дати – 24 серпня. Сьогодні перед Україною, її громадянами складні й великі завдання.
Але віримо, що разом ми здолаємо
будь-які перешкоди на шляху зміцнення незалежності нашої держави.
Тому в день 27-ї річниці незалежності України – знаменної події
у багатовіковій історії національного державотворення, бажаємо вам
міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння,
злагоди та добробуту. Нехай серця
наповнюються гордістю за нашу
державу, прагненням до єдності
та порозуміння, а ваша плідна
праця буде надійною запорукою
щасливого майбутнього.
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Проте важливо, що права людини можуть бути гарантовані
тільки в умовах сильної держави,
яка в змозі управляти суспільством
і позитивно впливати на особу.
На жаль, багатьма дослідниками
справедливо відзначається декларативність положень Конституції про права і свободи людини,
викликана відсутністю економічних, політичних, організаційних,
юридичних та інших гарантій реалізації проголошених прав, неефективним визнається і механізм
їх захисту. Серед основних причин
цих негативних явищ називаються:
недостатній розвиток національного законодавства; сприйняття
більшістю населення системи державних правоохоронних органів
не як структури, яка захищає людину, а як державного механізму,
що захищає державу від особи
та її проблем; нерозвиненість і відособленість державних органів
та установ, які здійснюють контроль
за дотриманням прав людини тощо.
Відтак можна констатувати, що
нинішня ситуація в Україні – якісно
новий феномен, і за масштабами
злочинних проявів, і за ступенем
руйнівного впливу на життєдіяльність суспільства, функціонування
та безпеку держави, реорганізацію прав і свобод її громадян. Відповідно до цього змінюються стан
та авторитет того соціального інституту, який покликаний гарантувати
безпеку, права і свободи громадянам, – правового порядку. З огляду
на такі мінливі за змістом соціальні
відносини та небачені за останнє
десятиліття характер і масштаби
злочинності правові реалії потребують і більш глибоких змін структури
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ціоцентричного на антропоцентричний підхід.
У сучасних умовах законність,
правопорядок і дотримання прав
людини тісно взаємопов’язані.
Цим явищам притаманна багато
планова й особлива соціальна
«місткість». Ідея правопорядку
і прав людини пронизує зміст демократії та демократичних конституцій сучасних держав. У країні
з міцним режимом законності
завжди спостерігається прагнення
державної влади до забезпечення
прав людини, рівності всіх перед
законом, невідворотність відповідальності за порушення законодавчих норм. Тому, як наголошує
Н. Оніщенко, одним із з важливих
завдань сучасного демократичного розвитку є реалізація інтересів
людини, яка можлива через створення певної взаємодії між індивідами, суспільством і державою, втілена у правах та свободах
людини і громадянина [3, с. 55].
Дзеркальною проекцією змістовної конкретизації прав людини
виступає відповідне відображення
змісту кореспондуючих їм обов’язків держави. У правовій державі
верховенство Основного Закону полягає не в тому, що це акт
найвищої юридичної сили,
а тому, що в ньому закріплені права
людини як найвищої цінності.
Причому не менш важлива і зворотна залежність: що більше
суспільство надає прав і свобод своїм громадянам, то досконалішими мають бути закони
і ефективнішим правоп орядок,
то суворішим – дотримання й чіткіше застосування конституційних
приписів.

1.
2.
3.
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Президент України
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підписав пакет законів
#ЧужихДітейНеБуває

dp
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Президент України Петро Порошенко 25 липня підписав другий пакет законів #ЧужихДітейНеБуває –
№ 8296, № 8295, № 8294. Всі три закони опубліковані в «Урядовому кур’єрі».
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«Уже 29 серпня норми Закону
України №8296 вступають у дію.
До 29 серпня Уряд та Міністерство юстиції розроблять всі необхідні підзаконні акти задля того,
щоб з першого дня дії норм законів #ЧужихДітейНеБуває українські діти та їхні батьки змогли використовувати розроблені новації
на практиці», – заявив Міністр
юстиції України Павло Петренко. Він наголосив, що захист прав
дітей – спільне завдання всіх органів влади та всіх політичних сил.
«Дякую Президенту України, команді Уряду Володимира
Гройсмана, народним депутатам
Верховної Ради України та всім
тим, з ким ми разом працювали
над даними ініціативами», –
зазначив Павло Петренко.

бюлетень міністерства юстиції україни

Соціальноінформаційна акція

.u

a

«#ПротиДійТоргівліЛюдьми»
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30 липня на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція до Всесвітнього дня
протидії торгівлі людьми «#ПротиДійТоргівліЛюдьми» – пізнавальні ігри для підлітків і дітей
з питань обізнаності прав, обов’язків та безпечної поведінки.

Торгівля людьми є однією з галузей кримінального бізнесу,
що розвивається найбільш стрімкими темпами у світі.
За даними Міжнародної організації з міграції, за період з 1991 року по 2017 рік
в Україні від торгівлі людьми постраждало понад 120 тис. українців.
Щорічний світовий прибуток кримінального сектору в цій сфері діяльності
становить від 5 до 7 мільярдів доларів.
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комплексна допомога (психологічна, соціально-педагогічна, соціально-медична, юридична, допомога у працевлаштуванні та перекваліфікації тощо),
виходячи з особистих потреб постраждалої особи,
в тому числі і одноразова матеріальна виплата.
Згідно зі статтею 149 Кримінального кодексу України – Торгівля людьми або інша незаконна
угода щодо людини – торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина,
а так само вербування, переміщення, переховування,
передача або одержання людини, вчинені з метою
експлуатації, з використанням обману, шантажу чи
«Торгівля людьми – це форма сучасного рабства
уразливого стану особи, – караються позбавленням
та порушення прав людини, яка не втрачає
волі на строк від трьох до восьми років.
актуальності у ХХІ столітті
Дії, передбачені частиною першою цієї статті,
для жодної країни світу, включаючи Україну.
вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох
Експлуататори отримують прибуток
осіб, або повторно, або за попередньою змовою
групою осіб, або службовою особою з використанчерез контроль та використання інших людей.
ням службового становища, або особою, від якої
Ця проблема може торкнутися кожного,
потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності,
незалежно від віку, статі, освіти чи соціального
або поєднані з насильством, яке не є небезпечстатусу. Постраждалі живуть серед нас,
ним для життя чи здоров’я потерпілого чи його
але часто залишаються невидимими!» –
близьких, або з погрозою застосування такого назауважив Перший заступник начальника
сильства, – караються позбавленням волі на строк
від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна
Головного територіального
або без такої.
управління юстиції у місті Києві Андрій Равлюк.
Дії, передбачені частинами першою або другою
цієї статті, вчинені щодо малолітнього, або організоваФахівці столичної юстиції ознайомили киян ною групою, або поєднані з насильством, небезпечним
та гостей столиці із основними правами громадян для життя або здоров’я потерпілого чи його близьта роздали інформаційні матеріали з питань попе- ких, або з погрозою застосування такого насильства,
редження та протидії торгівлі людьми.
або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караютьНагадуємо, законодавством України особам, ся позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадпостраждалим від торгівлі людьми, гарантується цяти років з конфіскацією майна або без такої.
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З 2014 року 30 липня світова спільнота відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми,
який був проголошений Генеральною Асамблеєю
ООН у 2013 році з метою підвищення інформованості громадськості про цю глобальну проблему
і привернення уваги до тяжкого становища мільйонів
жінок, чоловіків і дітей з усіх куточків світу, які стали
жертвами торгівлі людьми, а також заохочення людей
активно протидіяти цьому злочину.

dp

Якщо Ваші права порушуються, звертайтесь до правопросвітнього
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»
0 800 213 103 http://pravo.minjust.gov.ua/.

Тут Ви можете отримати не тільки правову консультацію,
а й безкоштовного адвоката від держави
для захисту Ваших прав у суді.
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ДП «Національні
інформаційні системи»:
інформація з Реєстрів
за І півріччя 2018 року
Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (ДП «НАІС») опублікувало дані
про кількість отриманої інформації в електронному вигляді з найпопулярніших серед громадян реєстрів,
таких, як: Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний державний реєстр юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Єдиний реєстр підприємств,
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

кількість отриманої інформації з реєстрів

co

1 півріччя 2018 року

dp

витяги з ЄДР (Реєстру бізнесу)

Державний реєстр прав
Єдиний реєстр
підприємств-банкрутів

Отримано
витягів з Реєстру

225 252

Отримано
інформації з Реєстру

462 252

Отримано
інформації з Реєстру

44 217
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На сьогодні більшість Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, є відкритими. Режим доступу до них однаковий для всіх
категорій користувачів – як для фізичних, так і юридичних осіб. Відповідно, існує можливість цілодобового
доступу до відомостей, що містяться в таких Реєстрах за посиланням https://nais.gov.ua/registers :
– Державний реєстр атестованих судових експертів;
– Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;
– Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
– Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення
влади»;
– Єдиний реєстр громадських формувань;
– Єдиний реєстр нотаріусів;
– Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів;
– Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
– Реєстр громадських об’єднань;
– Реєстр методик проведення судових експертиз;
– Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
– Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
– Єдиний реєстр приватних виконавців України;
– Автоматизована система виконавчого провадження;
– Єдиний реєстр боржників (з виплати заробітної плати та з виплати аліментів).
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Громадяни
можуть
отримати
в онлайн-режимі
необхідну
інформацію
з Реєстрів,
скориставшись
порталом
електронних
сервісів
«Он-лайн
будинок
юстиції»

бюлетень міністерства юстиції україни

В Україні
зростає кількість
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дистанційних пунктів доступу до БПД

i.c
om

У першому півріччі 2018 року місцевими центрами з надання безоплатної вторинної
правової допомоги (БВПД) утворено та забезпечено роботу нових 506 дистанційних
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги.
мим клієнтам. У громадах набагато краще знають потреби людей
і тому зможуть гнучко реагувати
на запити, які найбільше там актуальні – чи це земельні питання,
чи соціальний захист пенсіонерів,
чи проблеми ЖКГ», – зазначив директор Координаційного центру
з надання правової допомоги (КЦ)
Олексій Бонюк. Він нагадав, що наразі триває робота над створенням
майбутніх громадських центрів
правосуддя в регіонах.
Крім того, згідно з даними
Управління забезпечення доступу до правової допомоги КЦ,
аби допомогти постраждалим від
домашнього насильства або насильства за ознакою статі, місцевими центрами забезпечено

dp

co

Загалом станом на липень поточного року по всій території
України функціонує 2964 дистанційних пункти. Найбільша
їх кількість утворена та функціонує у Київській (262), Полтавській (254), Одеській (194),
Дніпропетровській (174), Чернівецькій (158), Вінницькій та Херсонській (по 149) областях.
«Вкрай важливо, що на сьогодні вже 701 дистанційний пункт
доступу функціонує в органах місцевого самоврядування – сільських, селищних, міських, районних
радах. І ця цифра, сподіваюсь, буде
зростати, адже зараз стоїть питання про те, що ми повинні посилити
правову спроможність громад, а не
фокусуватись на допомозі окре-

роботу 160 дистанційних пунктів
доступу на базі загальних служб
підтримки постраждалих осіб
(центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді; притулків
для дітей; центрів соціально-психологічної реабілітації дітей; соціально-реабілітаційних центрів
(дитячих містечок); центрів соціально-психологічної допомоги
та ін. Також 99 дистанційних точок
доступу до безоплатної правової
допомоги функціонує у військових
комісаріатах та військових частинах, 14 – у територіальних органах
Державної міграційної служби,
у тому числі пунктах тимчасового
розміщення біженців та пунктах
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

ДОВІДКОВО:

Дистанційний пункт – це точка доступу до безоплатної правової допомоги
для громадян, які мають потребу в такій допомозі, але з різних причин
(проживання або перебування у віддалених населених пунктах,
відсутність вільного часу тощо) не мають можливості її отримати,
звернувшись безпосередньо до місцевого центру або бюро правової допомоги.
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Денис Чернишов:
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«Документи Національного
архівного фонду
є культурними цінностями,
що належать державі
і перебувають
під її охороною»
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Зокрема, за словами Дениса
Чернишова, останнім часом проблема забезпечення збереженості
документів НАФ постала особливо гостро. Результати виконання
державними архівами Програми
здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів
Національного архівного фонду
на 2009-2019 роки свідчать, що
кількість справ, стан яких є незадовільним (потребують реставрації, ремонту, оправлення і підшивки, дезінфекції, дезинсекції),
з кожним роком збільшується.
«На сьогодні за результатами
виконання цієї Програми виявлено
близько 2,8 млн справ, які перебувають у незадовільному стані і, відповідно, до читального залу
не видаються. Водночас у зв’язку
з дефіцитом коштів на реставраційні матеріали, скороченням штатної
чисельності співробітників архіву
обсяги проведення ремонтнореставраційних робіт значно відстають від потреб», – зазначив
Денис Чернишов.
Найбільшою проблемою,
на думку заступника Міністра
юстиції, самостійного, безконтрольного, без будь-яких обмежень копіювання документів
НАФ є те, що незалежно від його
способу пришвидшується процес руйнації матеріальної основи документа, тому обов’язок
Укрдержархіву убезпечити ці документи, на що і спрямовані зміни
до Порядку користування документами НАФ.
«Запропоновані зміни до Порядку відповідають чинному законодавству і ні в якій мірі не порушують права громадян. Доступ
до архівів та до інформації, яка міститься в архівних документах,
не обмежується. Більше того, у Порядку чітко закріплено, що самостійне виготовлення користувачем
копій документів НАФ є безоплатним», – наголосив Денис Чернишов.
За словами Тетяни Баранової, завдання Державної архівної

.u

сучасна юстиція україни

На цьому заступник Міністра юстиції України наголосив
під час прес-конференції в ІА «Укрінформ» щодо змін
у Порядку копіювання архівних документів.
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служби – зберегти те, що належить
державі. Це державна власність
і саме держава визначає, в який
спосіб вона має врегульовувати питання доступу до архівних
документів.
«При розробленні проекту змін
до Порядку вивчався міжнародний
досвід. Під час вивчення встановлено, що у практиці роботи архівів
відсутня процедура самостійного безконтрольного копіювання
архівних документів з будь-якою
метою і без будь-яких обмежень.
Так, наприклад, заборонено використання власних технічних пристроїв для копіювання архівних
документів в Федеральному архіві
Німеччини. У низці країн таке копіювання є платним. Також є обмеження щодо обладнання, фізичного стану документів, цілей
копіювання тощо», – додав заступник Міністра юстиції.
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Світлана Глущенко
взяла участь

у правопросвітницьких заходах
для дітей у таборі «Артек-Буковель»

Заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко взяла участь у заходах,
присвячених захисту прав дітей, що відбулися у дитячому таборі «Артек-Буковель» в рамках
загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!».
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«Міністерство юстиції України
робить все можливе для того, щоб
діти усвідомлювали своє право
бути захищеними і знали, як діяти
у разі посягання на їхню честь
та свободу. Адже виховання молодого покоління – невід’ємна
складова правопросвітництва
та майбутнього нашої держави», –
зазначила заступник Міністра.
За словами Світлани Глущенко, Міністерство юстиції регулярно проводить правопросвітницькі заходи
для дітей в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Зокрема,
цього літа на базі «Артеку» у Пущі-Водиці стартував
триденний правовий табір для дітей. А у таборі «Молода гвардія» команда одеської юстиції провела роз’яснювальну кампанію «Стоп булінг» з метою запобігання
цькуванню дітей.
Під час святкових заходів у «Артеку-Буковель»
близько 150 дітей різного віку взяли участь у правових
іграх та змаганнях, отримали інформацію про напрямки реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в частині захисту прав дітей, зокрема, про інформаційні кампанії
#СтопБулінг, #ЧужихДітейНеБуває, #Стоп Насильство,
#Я маю право на виконання рішення суду.
Дітям в ігровій формі розповіли, хто такий виконавець, чому важливо, щоб судові рішення виконувалися, як діяти та куди звертатися у випадках будь-яких
проявів насильства чи цькування.
Світлана Глущенко поінформувала присутніх
про законодавчі ініціативи Мін’юсту #ЧужихДітейНеБу
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ває2, які захищають економічні права дитини і спрямовані не лише на посилення відповідальності осіб,
котрі ухиляються від сплати аліментів, а й на стимул
і підтримку тих батьків , які сумлінно виконують свій
батьківський обов’язок. Вона зазначила, що завдяки першому закону #ЧужихДітейНеБуває з початку
року органами державної виконавчої служби уже
стягнуто 2,5 млрд грн на користь 512 тисяч дітей.
Крім цього, відкрито публічний реєстр неплатників
аліментів, створено штаби та мобільні групи по стягненню аліментів, понад 110 тисяч боржників обмежено у праві керування автомобілем, виїзду за кордон,
користування зброєю та полювання, понад 1400 осіб
відправлено на суспільно корисні роботи.
«У Міністерстві юстиції ми твердо переконані,
що абсолютно усі діти мають право на щасливе дитинство і належне утримання незалежно від того, в повних
чи неповних сім’ях вони проживають. Тому ми робимо
усе можливе для того, щоб це право кожного маленького українця було дотримано», – наголосила Світлана
Глущенко.

бюлетень міністерства юстиції україни

Іванна Смачило
та Станіслав Куценко

.u

a

відкрили фестиваль захисту
прав споживачів «Якісне життя»

i.c
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18 серпня у Києві відбувся масовий фестиваль захисту прав споживачів «Якісне життя».
Стартував пілотний проект із захисту прав споживачів у рамках загальнонаціональної
правопросвітницької кампанії «Я МАЮ ПРАВО!».

dp

co

Десятки локацій від державних органів, громадських організацій та підприємців працювали для того, щоб
розповісти громадянам про механізми
захисту їхніх прав як споживачів.
Кияни та гості столиці мали нагоду дізнатись все про дитячі продукти,
як обрати якісний товар та не натрапити на консерванти. Для учасників фестивалю відбулась правова вікторина,
а найбільш обізнані у своїх правах споживачі отримали подарунки.
«Захист прав споживачів – це складова частина захисту прав людини.
В державах з розвиненою економікою
споживач здійснює керівну функцію
на споживчому ринку. А це можливо лише за активної життєвої позиції кожного громадянина країни
та за умови державної підтримки», – зазначила заступник Міністра юстиції України Іванна Смачило.
За даними Держпродспоживслужби, за І півріччя
2018 року перевірено понад 2,5 тис. суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог законодавства
про захист прав споживачів сфери торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг (робіт). Порушення встановлені у 40,4% перевіреної кількості.
Співробітники столичної юстиції масово проконсультували перехожих та учасників фестивалю щодо

Пам’ятай!

того, як захистити права у разі покупки
неякісного товару та у випадку, якщо не
можеш повернути товар. Зазначили, що
споживач має право на належну якість
продукції та обслуговування; безпеку
товару; доступну, своєчасну та достовірну інформацію про продукцію; відшкодування майнової та моральної шкоди,
завданої внаслідок недоліків продукції;
звернення до суду за захистом порушених прав.
«Під час відстоювання прав у суді
споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані
з порушенням їхніх прав. При задоволенні ваших вимог суд одночасно вирішує питання про відшкодовування моральної (немайнової) шкоди, завданої Вам товаром, якщо такі вимоги
будуть зазначені в заяві», – розповів очільник столичної юстиції Станіслав Куценко.
Якщо придбав неякісний товар, потрібно звернутись до продавця, пред’явити розрахунковий документ
(чек), гарантійний талон та технічний паспорт чи інший
документ, що його замінює, з позначкою про дату
продажу. Вимагай пропорційного зменшення ціни,
безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк чи відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Споживач може повернути чи обміняти товар протягом 14 днів після дня його купівлі.
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сучасна юстиція україни

у фокусі юстиції

«Ми з вами і є країна!

dp

co

i.c
om

.u

a

Тільки від кожного з нас
залежить,якою буде Україна,
з якими досягненнями
ми зустрічатимемо
нові річниці Незалежності», –
Іванна Смачило
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Нещодавно заступником
Міністра юстиції України
стала рівнянка Іванна Смачило.
До цього вона очолювала
Головні територіальні
управління юстиції
у Рівному та Львові,
багато років присвятила
роботі в адвокатурі
та громадській діяльності.
Іванна Василівна
є прикладом успішної роботи
нових облич в команді Мін’юсту,
адже вперше на керівну посаду
на держслужбі потрапила
завдяки відкритому конкурсу,
а у роботі показала себе молодим,
креативним і прогресивним
керівником. Про плани
на новій посаді у відвертій
розмові з Іванною Смачило.

бюлетень міністерства юстиції україни

Нині Ви заступник
Міністра юстиції.
Які плани, ідеї?

a

Ч есно – ще не відчуваю,
що щось змінилось. Посада інша,
я – ні. Це є моїм незмінним переконанням. Де б ти не працювала,
яку б посаду не займала – маєш
бути максимально простою і відкритою до людей. «Ти така ж,
як і всі» – настанова, яку не забуваю. Тому ніколи не уникаю спілкування з людьми, переймаюсь
їхніми проблеми. І не може бути
інакше. Добре, що маю друзів
і колег, які допомагають триматися
в тонусі і не скочуватися до «дешевих понтів». Що ж стосується
планів та ідей на новій посаді…
Вони амбітні. Я так завжди працюю – ставлю собі надзавдання
і працюю. Тільки так можна досягти більшого. Тому робитимемо те, що не робили раніше інші.
І точно це буде сучасно, креативно і орієнтовано на результат.
Але про це треба не говорити,
це треба робити.

Помічник судді,
адвокат, керівник
територіального
управління юстиції,
заступник Міністра –
у якій іпостасі Вам було
найкомфортніше?
Вам є з чим порівнювати,
адже Ви працювали
в Рівному, Львові і тепер
у Києві.

i.c
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Як на мене, юрист – це навіть
більше, ніж фах, це спосіб життя.
Має ця професія свої тонкощі,
які мені дуже імпонують. Юрист
завжди має підходити до всього
спокійно і зважено, вміти аналізувати, думати наперед, прогнозувати. Він має вивчити всі тонкощі справи, зважити всі «за»
та «проти». Окрім того, хороший
юрист – це не тільки хороший
законознавець, а й добрий психолог, який вміє контролювати
свої емоції, правильно їх використовувати в комунікації для
досягнення результату. Адже саме
юристи стоять на варті справедливості, захищають права громадян.
Це є метою всієї нашої діяльності.
От і скажіть, як можна було не обрати таку професію? Ото ж бо.
Я не розчарувалась у ній за роки
роботи, а ще більше її полюбила.

у розвинену країну. Виїхати в Європу – просто. Набагато важче – робити Європу тут. Та яке там важче –
це дуже непросто! Коли в 2015 році
я вирішила трішки спробувати
допомагати змінювати країну,
то й уявити не могла, що це «трішки» затягнеться на довгих три роки.
Тоді я повірила в прозорі конкурси Мін’юсту і вирішила подаватися
на посаду начальника обласного
управління юстиції. Ніхто не вірив,
але я виграла. Як згодом виявилось,
це було найпростіше. А працювати
було ой як не просто – по крихтах збирати команду, шукати підтримки у громадськості, депутатів,
щодня пояснювати важливість змін
людям…

.u

Ви мріяли стати юристом,
чому саме
обрали цей фах?

З Вашої офіційної біографії
відомо, що Ви багато років
працювали адвокатом.
А в 2015 році вирішили
стати чиновником. Чому?

Скажу по секрету, людині комфортно скрізь, якщо вона любить
свою роботу і займається тим, що
подобається, приносить користь
людям. Я люблю Україну, людей,
які живуть тут, міста, які вони роз
вивають. У кожному місті є свій
шарм, з кожного міста можна
почерпнути своє натхнення.
Дякую долі за те, що мала можливість пройти всіма кар’єрними щаблями в нашій юридичній
професії. Кожна зі сходинок –
дає свій неоціненний досвід,
який потрібний у роботі хорошого керівника.

Одним із пріоритетних напрямів є розвиток системи безоплатної правової допомоги, саме
тому відповідно до функціональних повноважень куруватиму
і спрямовуватиму діяльність Координаційного центру з надання
правової допомоги. Також забезпечуватиму в межах повноважень
взаємодію Міністерства з Апаратом Верховної Ради України, Адміністрацією Президента
України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Крім того,
відповідатиму за питання реформування системи адвокатури
То Ви перфекціоніст?
і процесуального законодавства,
діяльність Департаменту з пиДо певної міри так. Але є ще тань правосуддя та національної
куди рости. Люблю, коли скрізь безпеки, який безпосередньо підпанує порядок. Це дозволяє пра- порядкований Державному секрецювати і жити ефективніше.
тарю Міністерства.

dp

co

До того я і не думала про кар’єру
держслужбовця. Як і більшість
людей, мене не влаштовувала ситуація в державі. Особливо в царині
державних послуг, які мають відношення до юриспруденції. Я активно працювала в громадській сфері,
чимало допомагала громадським
організаціям, журналістам, була
активною учасницею Помаранчевої революції та Революції Гідності. «Поймите, нас задолбало» –
усі пам’ятають цей транспарант
на барикадах Майдану. А ще там
було гасло «Перепрошуємо за незручності – ми змінюємо країну».
Це дуже мене зачепило. Хто я, якщо
в процесі цих змін просто стоятиму
осторонь? Хто я, якщо буду байдужим спостерігачем? Слабодухість –
обрати легкий шлях, споглядати,
поїхати в пошуках кращих умов

Які напрями
у Мін’юсті
куруєте?
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з перших розмістили у Рівному
креативні біл-борди, які закликали до сплати аліментів. Вони
були протеговані простими, але
зрозумілими гаслами. На кшталт,
«Забув про аліменти – забудь
і про безвіз». Добре, що Мін’юст
підтримав це і в подальшому
кампанія поширилась на всю
країну. Кампанія «Чужих дітей
не буває» – реально допомогла
тисячам людей.

.u

Ви маєте хобі?
Чим займаєтесь
у вільну хвилину?
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Весь вільний час намагаюсь
присвячувати родині. Максимально проводити час разом. Готувати їжу, спілкуватися, відпочивати.
Сім’я, родина – це те, що справді
важливо.

dp

З Вашої легкої руки
пілотний проект у Рівному –
застосування санкцій
щодо боржників з виплати
аліментів за підтримки
Мін’юсту поширився
на всю країну. Пишаєтесь
таким проектом?
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Те, що в Україні вдалося переломити ситуацію з виплатою
аліментів, заслуга всієї команди
Міністерства юстиції: від Міністра
Павла Петренка до просто державного виконавця. Це величезний масив роботи, в тому числі
законодавчої і просвітницької.
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Це справді результат. Я часто
отримую схвальні відгуки від
мам, які нарешті змогли добитися справедливості. Навіть від
чоловіків, які самі сплачують
аліменти. Вони підкреслюють –
це вірна ініціатива. Відповідально ставитися до власних дітей
мають усі без винятку. Стосовно ж
нашого старту в Рівному – це теж
командна робота. Насамперед
в тому, що ми повірили в ідею
Павла Петренка і підійшли
до справи нестандартно. Залучили громадськість до обговорення та розробки ідеї. Ми одні

Що для вас незалежність?
Як окреме слово
і як власне свято?

Незалежність – можливість
робити те, що хочеш, те, що вважаєш за потрібне. Втім, незалеж
ність завж ди має свою ціну.
Треба добре потрудитися, щоб
з д о б у т и с в о ю н е з а л е ж н і ст ь
і втримати її. Але вона того варта.
Наша країна відзначила чергову річницю здобуття Незалежності. Після подій останніх років
ми знаємо її ціну. За Незалежність своєї країни треба боротися, треба багато працювати, щоб
зробити свою країну успішною
і справді самостійною. Ми, українці, тільки вчимося основам державності, ми будуємо свою націю.
Так, не все виходить ідеально,
і не з першого разу. Але ми рухаємось вперед. Бо ми з вами
і є країна! Тільки від кожного
з нас залежить, якою буде Україна, з якими досягненнями ми зустрічатимемо нові річниці Незалежності. Давайте працювати над
цим і, попри незручності, таки
змінювати свою країну.
З Днем Незалежності!

бюлетень міністерства юстиції україни

Дискусія
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«Інститут судових виконавців
в Литві та Україні»
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Захід відбувся у Палаті приставів Литовської Республіки. У ньому взяли участь представники
Міністерства юстиції України та приватні виконавці з різних регіонів – Києва, Одеси, Чернігова,
Дніпра, представники Міністерства закордонних справ Литовської Республіки
та Міністерства юстиції, члени Сейму, судді, професори університетів,
члени Суду честі і Президії Палати приставів Литовської Республіки та інші гості.
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Під час дискусії учасники обговорили актуальні питання діяльності інституту приставів у Литві
та інституту державних і приватних виконавців
в Україні. Зокрема, литовські колеги поділилися
досвідом побудови ефективної системи виконання
судових рішень. До 2002 року система примусового
виконання рішень в Литві була аналогічна українській, а відсоток фактичного виконання рішень складав лише 3-5 %. 9 травня 2002 року було прийнято Закон Литовської Республіки «Про приставів»,
який суттєво змінив цю систему та запровадив
інститут приставів, поклавши на них одну із функцій держави з примусового виконання рішень.
Про успішність запровадження цього інституту свідчить відсоток фактичного виконання рішень в Литві,
який на сьогодні складає 30-40 %.
Це стало можливим в тому числі завдяки запровадженню єдиної електронної системи, за допомогою якої пристав отримує інформацію про
боржника та його майно, та електронного арешту коштів. Так, в Литві діє інформаційна система
«Plais», яка забезпечує арешт та списання коштів
з банківських рахунків боржника.
Для України вивчення досвіду інших країн
в сфері виконання судових рішень є підґрунтям
для оновлення власної системи. Зокрема, за словами директора Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції
України, секретаря Міжвідомчої координаційної
ради Олександра Олійника, завдяки ознайомленню з досвідом інших країн щодо ефективності запровадження системи електронного арешту коштів
на банківських рахунках, Міністерством юстиції

України було ініційовано зміни до законодавства
з метою запровадження такої системи в Україні.
«25 липня 2018 року Міністерством юстиції
України за підтримки EU Project PRAVO-Justice
та за участю представників Міжнародного валютного фонду, Національної асоціації банків України,
Державного підприємства «Національні інформаційні системи», Державного агентства з питань
електронного урядування України, а також представників банківської спільноти проведено робочу зустріч з метою запровадження електронного
арешту коштів боржника», – повідомив Олександр
Олійник. Державну систему судових виконавців
сьогодні намагаються зробити прозорішою та ефективнішою, в тому числі за допомогою впровадження мотиваційних засобів.
Ця дискусія є однією з практичних заходів,
які реалізовуються в межах Проекту розвитку і підтримки демократії № K2018-VB-UK-06 «Реалізація
реформи правового сектору України: розвиток професійної діяльності та послуг судових виконавців,
зміцнення довіри до інститутів приватних виконавців у суспільстві». Це спільний проект Палати приставів Литовської Республіки, Міністерства юстиції
України та Української асоціації приватних виконавців, фінансується за рахунок Програми розвитку співробітництва та підтримки демократії. Проект спрямований на підвищення довіри до правової
системи України, позитивного ставлення до судових
виконавців, які виконують покладені на них державою функції, на розвиток прозорої та ефективної
діяльності судових виконавців, формування позитивного інвестиційного клімату в країні.
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сучасна юстиція україни

міжнародне співробітництво

a

«Пробація
та альтернативні
санкції в Україні»:

i.c
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перспективи реалізації до 2021 року
За словами заступника Міністра юстиції України Дениса Чернишова,
нідерландсько-український проект «Пробація та альтернативні санкції в Україні»,
який вже рік діє в Україні, переважно зосереджується на досудовому та післясудовому етапах.
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«Проект також залучить посадових осіб муніципалітетів та інших
юридичних осіб до заходів щодо надання можливостей виконання громадських
робіт на робочому місці. Іншим елементом післясудової фази є (умовне)
звільнення ув’язнених, які відбули безумовне покарання і повинні бути готовими
до повернення в суспільство», – наголосив Денис Чернишов.
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На досудовій стадії проект працюватиме з офіцерами пробації,
навчаючи їх ефективно працювати
над зібранням досудової інформації та надавати її прокурорам й суддям. Зокрема, йдеться про особисті обставини скоєння злочину
та про можливе застосування альтернативної санкції – покарання
без позбавлення волі за конкретний кримінальний злочин.
У той же час, як зазначив Денис
Чернишов, проект під час тренінго-

№ 08(202) 2018 РОКУ

вих програм працюватиме і з прокурорами та суддями з питань
ефективного використання матеріалів пробаційної практики при
здійсненні правосуддя, аби під час
ухвалення рішення щодо дрібних
злочинів судді та представники
прокуратури за об’єктивних причин
віддавали перевагу саме альтернативним видам покарання.
На післясудовому етапі проект
працюватиме з посадовими особами органів пробації над наданням
допомоги правопорушникам, засудженим до альтернативних санкцій. Йдеться як про ефективний
нагляд за умовними покараннями –
перевірку, моніторинг та надання
програм лікування, які полегшують

поведінкові зміни, так і про належне виконання покарань у громаді, –
визначення особистих та групових
проектів і моніторинг їх реалізації.
Проект також працюватиме
й зі співробітниками пенітенціарних установ та служби пробації
щодо створення ефективної практики підготовки до звільнення,
збільшуючи шанси запобігання
рецидиву. У проекті також задіюватимуть організації громадянського
суспільства, які можуть надавати
професійну цільову підтримку колишнім затриманим у пошуку місця
проживання, полегшення контактів
з родичами та надання допомоги
в отриманні необхідної документації для пошуку роботи.

бюлетень міністерства юстиції україни
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НЕЗАЛЕЖНА
ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ
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незалежна юридична консультація
Ю. О. Хренова
завідувач сектору з питань запобігання
та виявлення корупції Головного територіального
управління юстиції в Одеській області

Повідомлення
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про суттєві зміни
в майновому стані
суб’єкта декларування
як додатковий захід
фінансового контролю

co

Корупція є однією з найбільших проблем для розбудови соціальної та правової держави,
оскільки виводить її за межі правового поля, руйнує механізм зсередини, викликає недовіру громадян
до органів державної влади, правоохоронних органів, судів та шкодить іміджу України на міжнародній арені.

dp

З 2014 року в Україн і розпочалась антикорупційна реформа, прийнято Закон України
« П р о з а п о б і г а н н я ко ру п ц і ї »
від 14.10.2014 № 1700-VIІ (далі –
Закон), створено нові антикорупційні органи.
Одними з основних інструментів запобігання та протидії
корупції є заходи фінансового
контролю, передбачені Законом, а саме:
1) подання декларацій осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування;
2) повідомлення про суттєві
зміни в майновому стані суб’єкта
декларування;
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3) повідомлення про відкриття валютного рахунка в установібанку нерезидента суб’єктом дек ларування або членом сім’ї
суб’єкта декларування.
Новим для України із вищезазначених заходів є повідомлення про суттєві зміни в майновому
стані суб’єкта декларування, подання яких розпочалось з 1 вересня 2016 року, тобто з початком
роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону
декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування.
Повідомлення про суттєві зміни
в майновому стані суб’єкта декларування є одним із двох додатко-

вих заходів фінансового контролю,
передбачених статтею 52 Закону,
який на відміну від інших вимог
фінансового контролю, стосується
виключно суб’єкта декларування,
тобто подається ним лише у разі
суттєвої зміни його особистого
майнового стану і жодним чином
не стосується аналогічної зміни
у майновому стані членів його сім’ї.
Відповідно до частини другої
статті 52 Закону у разі суттєвої
зміни у майновому стані суб’єкта
декларування зазначений суб’єкт
у десятиденний строк з моменту
отримання доходу або придбання майна зобов’язаний повідомити про це Національне агентство
з питань запобігання корупції, шля-

бюлетень міністерства юстиції україни
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Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна
подається окреме повідомлення
про суттєві зміни у майновому
стані суб’єкта декларування, доходи та видатки на придбання
майна суб’єкта декларування відображаються у грошовій одиниці
України, доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті,
з метою відображення у повідомленні перераховуються в грошовій
одиниці України за валютним
(обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату
одержання доходів/здійснення
видатків. Вартість майна, що було
придбано суб’єктом декларування,
зазначається у грошовій одиниці
України відповідно до останньої
грошової оцінки майна або –
якщо така оцінка не проводилася
чи її результати невідомі суб’єкту
декларування – на момент набуття майна у власність (як зазначено
в документі, на підставі якого було
набуто право власності), відомості
щодо фінансових сум (кількості
грошей) заокруглюються до гривні.
Зазначена у повідомленні інформація включається до Реєстру
та оприлюднюється у публічній
частині Реєстру на офіційному
веб-сайті Національного агентства
(без відображення конфіденційної
інформації про особу відповідно
до закону).
Окрім того, подання інформації про суттєві зміни в майновому
стані не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати декларацію та зазначити в ній всі необхідні відомості.
Щодо механізмів перевірки
повідомлень про суттєві зміни
в майновому стані суб’єкта декларування слід зазначити, що у чинному законодавстві України
відсутній порядок перевірки вище
вказаних повідомлень, на відміну
від порядку контролю та проведення перевірки декларацій осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого

з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання
майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію,
спадщину, доходи від відчуження
цінних паперів та корпоративних
прав, подарунки та інші доходи. Під
заробітною платою розуміється
основна заробітна плата, а також
будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються
(надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму. Якщо
вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених
для працездатних осіб на 1 січня,
але була сплачена частинами,
то повідомлення про суттєві зміни
в майновому стані подається після
переходу права власності на таке
майно. Дохід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не повідомляється.
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хом подання відповідного елект
ронного повідомлення до Єдиного державного реєстру декларацій
осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування (далі – Реєстру)
через власний персональний
електр онний кабінет у системі
подання та оприлюднення декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Під суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування
вважається отримання ним одно
разового доходу або придбання
майна на суму, яка перевищує
50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб
на 1 січня року, у якому подається
повідомлення.
Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення),
отриману як за основним місцем
роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно
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незалежна юридична консультація
дення штрафу від ста до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Після накладення стягнення
відповідні відомості щодо особи
вносяться до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Це, в свою чергу, тягне
за собою низку негативних наслідків для подальшої професійної
діяльності особи, уникнути яких
можна, виконуючи вимоги Закону.
Окрім того, набрання законної
сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця
до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане
з корупцією правопорушення
є підставою для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на державну службу
або його обмеженням відповідно до статті 84 Закону України
«Про державну службу».
Таким чином, додаткові заходи
здійснення фінансового контролю
повинні вдосконалити систему запобігання та виявлення корупції,
однак, з метою недопущення порушення прав осіб, які є суб’єктами декларування, та враховуючи
негативні наслідки притягнення
осіб до адміністративної відповідальності у зв’язку із вчиненням корупційного або пов’язаного
з корупцією правопорушення, слід
внести зміни до чинного законодавства шляхом закріплення поняття «Повідомлення про суттєві
зміни в майновому стані суб’єкта
декларування» та затвердження
порядку контролю своєчасності
та перевірки повідомлень про суттєві зміни суб’єктів декларування,
в якому необхідно чітко визначити
повноваження спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції щодо перевірки вищезазначених повідомлень.
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вищевказаних правоохоронних
органів мають право складати
протоколи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією, в тому числі за порушення вимог фінансового контролю,
не маючи повноважень щодо перевірки повідомлень про суттєві
зміни в майновому стані суб’єкта
декларування.
За результатами аналізу окремих нормативно-правових актів,
які регулюють функціонування
Реєстру, а саме Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного
державного реєстру декларацій
осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування, затвердженого
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, можна
дійти висновку, що повідомлення
про суттєві зміни в майновому стані
суб’єкта декларування є додатком
до декларацій, який подається
між періодами подання декларацій для фіксування факту суттєвої
зміни в майновому стані, а майновий стан суб’єкта декларування
фіксується в декларації за певний
період, яка передує поданню повідомлення. Окрім того, інформацію,
зазначену в повідомленні, суб’єкт
декларування зобов’язаний відобразити в наступн ій декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування.
За неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про
суттєві зміни у майновому стані
суб’єкта декларування частини 2
статті 172-6 КУпАП передбачена
адміністративна відповідальність
у вигляді накладення штрафу
від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення вищезазначеного
правопорушення особою, яку протягом року було піддано адмі
ністративному стягненню за такі ж
порушення, тягне за собою накла-
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самоврядування, який регламентований Порядком проведення
контролю та повної перевірки
декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, затвердженим Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56.
Відсутність визначеного порядку
перевірки повідомлень про суттєві
зміни в майновому стані суб’єкта
декларування створює безліч проблем на практиці як для правоохоронних органів, так і для судів.
Так, відповідно до положень
статті 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) посадові особи
органів внутрішніх справ (Національної поліції), органів прокуратури України, органів Служби
безпеки України, Національного
агентства з питань запобігання
корупції уповноважені на складання протоколів про вчинення
адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією,
за статтями 172-4-172-9 КУпАП,
але проведеним аналізом Законів
України «Про запобігання корупції», «Про Національну поліцію»,
«Про прокуратуру», «Про Службу
безпеки України»; Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування,
затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017
№ 56 (далі – Порядок) не виявлено у органів Національної поліції, органів прокуратури, органів
Служби безпеки України повноважень та механізмів для проведення контролю щодо своєчасності
подання повідомлень про суттєві
зміни у майновому стані суб’єкта
декларування.
Вищезазначене може свідчити
про прогалини в чинному законодавстві України, оскільки незрозуміло, яким чином посадові особи
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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, академік НАПрН України,
заслужений юрист України

Специфіка правової свідомості
полягає в тому, що вона сприймає, а потім відтворює життєві
реалії крізь призму правильного,
праведного, чесного, справедливого. Суб’єкти, носії правосвідомості, потребують встановлення
загальноо бов’язкових норм поведінки, юридичних засобів для
забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини.
У структурі правової свідомості розрізняють такі види:
1) побутова правосвідомість –
правосвідомість пересічної людини, що орієнтується на свій життєвий досвід, не має юридичної
освіти, орієнтується за допомогою
звичайної логіки, здорового глузду, сенсу, життєвого досвіду;
2) професійна правосвідомість – це правова свідомість
юристів, що одержали юридичну освіту, яка передбачає систематизовані професійні знання,
необхідні для практичного застосування;
3) теоретико-наукова правосвідомість формується із застосуванням універсальних правових
узагальнень, знань і закономірно-
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Проблематика стосовно правової свідомості, її природи
і функцій, її соціального «навантаження», використання в якості
джерела права не є новою для сучасних наукових напрацювань.
Такі ж висновки, ми переконані,
можна зробити і щодо проблематики, пов’язаної з правовим
нігілізмом (навряд чи хоч один
юрист – науковець, а, можливо,
і практик не поскаржився хоч
один/декілька разів на це ганебне явище). Втім, як видається, науковий розгляд в означеному форматі щодо взаємообумовленості
правової психології (структурна
ланка правосвідомості) і правового нігілізму проводився науковим загалом, на жаль, не часто.
Ще раз побіжно нагадаємо:
правова свідомість вк лючає
в себе такі елементи:
а) правова ідеологія (правові
доктрини і вчення, поняття і принципи, рівень розвитку юридичної
науки);
б) правова психологія (емоційна оцінка правових явищ, почуття, емоції, настрої, переживання
тощо).
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стей в соціально-правовій сфері.
Характерною рисою теоретичної правової свідомості є те,
що при відображенні правової
дійсності активно використовується наукова методологія.
Вона знаходить вияв в поняттях, термінах, ідеях, концепціях,
що відображають юридичні явища
на більш глибинному рівні.
Структура правової свідомості
досить складна, в першу чергу,
в ній виокремлюється побутова
правова свідомість, що властива людині, в її повсяк денній
жит тєдіяльності. В побутовій
свідомості, в свою чергу, ви
окремлюється раціональна сфера,
яка є підсумками особистого, індивідуального досвіду індивіда.
Так, людина усвідомлює, що необхідно, щоб скласти бізнес-план;
які можуть бути покарання за порушення громадського порядку,
що означає скоїти правопорушення тощо. Іншими словами в цій
раціональній сфері людина накопичує відповідну кількість знань
про правову дійсність, що необхідно в її повсякденному житті,
ця сфера – емпіричного поход-

бюлетень міністерства юстиції україни

a

та охороняти суспільні відносини. У кількісному (арифметичному) вимірі нігілізм є «першою
сходинкою», першим кроком деструктивного прояву у правовому житті, песимізм – наступним,
дестабілізуючим суспільні відносини фактором. Слід зауважити,
що, на жаль, правовий нігілізм
і правовий песимізм досить часто
є явищами, що мають скоріше
психологічне «забарвлення»,
далеке від належного право
вого аналізу.
В такий спосіб, хочемо зауважити, що «нігілізм», в тому числі
правовий, здебільшого несприйняття певного явища суб’єктом
(суспільством) тощо. Правовий нігілізм – це явище, що знаходиться
в теоретичній площині; правовий
«песимізм» – це явище, яке пов’язане з особистим, або певного
прошарку, чи соціальної групи досвідом (здебільшого негативним),
тобто має в своїй основі певну
практичну складову, підтвердження (часто здобуте в емоційній
площині) неспроможності права
здійснювати свої основні функції.
Втім, емоційні, психологічні
деструкції сприйняття або вірніше оцінка будь-якого явища
з позицій песимізму означає відсутність руху, розвитку, вдосконалення. Це явище позбавляє сенсу
майбутнє. Сьогодні все більше
песимістичних оцінок, оцінювань
щодо можливостей конструктивного правового розвитку.
Сучасний кризовий стан
та його прояви породжують стійкий соціальний та правовий
песимізм, що трансформується сьогодні із площини емоцій,
почуттів, відчуттів, переживань
(правова психологія) у площину
переконань, ставлення, уявлень,
стереотипів (правова ідеологія).
Це і обумовлює певну ту чи іншу,
на жаль, не завжди бажану для суспільства поведінку індивіда.
Не приділяючи аналізу причин
цього явища спеціальної уваги (всі

.u

регулювання, правореалізації,
правозастосування, яку пояснити
важко, якщо враховувати тільки
вади тих чи інших правозастосувальних механізмів. Пояснення
«недієвості» часткової або повної
законодавчих норм слід шукати, на наш погляд, і в емоційновольовій сфері розвитку та життє
діяльності індивідуума.
Отже, належної уваги, безумовно, заслуговує правова психо
логія, саме емоційне (на жаль,
часто далеке від сутнісного)
сприйняття, а, скоріше, несприйняття, як права (як явище соціальної дійсності) загалом, так і його
окремих складових.
Отже, звернемося до «емоційного забарвлення» сприйняття права. Зокрема, приділимо
увагу таким явищам, як правовий
нігілізм/песимізм.
Термін «песимізм» визначається як світосприйняття, перейняте смутком, безнадією, невірою
в успіх, у краще майбутнє; протилежне оптимізму [1, с. 940].
Песимізм (від фр. реssimisme,
з лат. pessimus – найгірший) –
світобачення, сповнене безнадії,
недовіри до майбутнього; схильність бачити в усьому тільки погане. Сповнений песимізму настрій,
в тому числі «правовий» або вірніше «неправовий» [2, с. 564].
Подібні визначення наведені
і в інших тлумачних словниках
[3, с. 333, 365].
Ні в якому разі не слід ототожнювати правовий нігілізм
та правов ий песимізм. Явище
останнього є ще більш деструктивним і руйнівним в будь-якому цивілізованому суспільстві.
Якщо правовий нігілізм – це недовіра до права, його відкидання, заперечення, то правовий
песимізм це не стільки несприйняття права як явища соціальної
дійсності, скільки розчарування (часто на власному досвіді)
в його можливостях, регулюючій
ролі, в здатності упорядковувати
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ження. І, безумовно, в побутовій
правосвідомості велику роль відіграє саме емоційна площина.
Це психологічне ставлення
до фактів юридичної дійсності, що
проявляється в емоціях, психічних переживаннях, настановах.
Емоційна сфера внутрішньо
суперечлива. Слід визнати, що побутова свідомість досить обмежена, її обмеженість обумовлена тим,
що її джерело – індивідуальний
досвід, що базується на переживаннях і хвилюваннях «цієї хвилини». На жаль, досить часто сприйняття або несприйняття сучасного
права базоване саме на такому
(що не завжди відповідає реальності) власному досвіді. Серед багатьох ракурсів наукових досліджень у сфері «людина – право»
проблематиці сприйняття права,
на жаль, не приділялася належна увага на жодному з етапів
розвитку нашого суспільства.
Безумовно, аналізувалися науково
необхідні характеристики права,
такі, як його сутність і природа,
призначення і дієвість, ефективність правових норм і місце права
в національних правових системах, врешті-решт, досліджувалася категорія цінності та значення
«авторитету» або престижу права.
Проте, на жаль, вчені-правознавці
не замислювалися в рамках теоретичних, монографічних, пошукових працях, наскільки та чи інша
норма може і стане сприйнятою
кожним індивідом, особою, громадянином, повага до права, його
дотримання та підтримка будуть
бажаними для кожного, а не насильницьким примусовим процесом або, ще гірше – ставлення
до правових норм характеризуватиметься як презирливе, байдуже.
Наявна сучасна законодавча база України свідчить про те,
що в ній враховані не тільки
національні, а й європейські
вимоги і стандарти, і при тому
можна спостерігати повну «хворобливість» в сферах правового
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ки посилюють явища правового
нігілізму та правового песимізму.
Про це йшлося на Міжнародному
науковому семінарі «Конституційні цінності і права людини: виклики 21 століття», який проводився
в Конституційному Суді України
в кінці червня 2018 р.
Проте всі зазначені спрямування навіть при ідеальному теоретичному обґрунтуванні і практичному фаховому супроводженні,
можливо, не матимуть жодного
шансу на успіх, якщо не буде змінена в суспільній свідомості оцінка конструктивних властивостей
та можливостей права, тобто необхідності «повернути» право,
а, отже, довіру до нього пересічній людині.
Не заперечуючи відомі факти
і ще раз наголошуючи, що для песимістичних настроїв у суспільстві
щодо права є багато підстав, хочемо зауважити: якщо втрачена
довіра до стартових починань
в сфері державно-правових реформ, – всі вони приречені на незавершений або напівзавершений характер.
Що ж, на наш погляд, може
дієво покращити, емоційноп с и хо л о г і ч н е с т а в л е н н я д о
правод ержавозмін в нашому
суспільстві? Неодноразово сучасними науковцями підкреслювалося, що занепад моралі не
може не позначатися на появі
дисфункцій правового розвитку в певних просторово-часових
вимірах. Саме стабільність моральних норм, моральна «переконаність» суспільства, повага
до усталених загальнолюдських
канонів поведінки призводить до
сприйняття настанов права, поваги до нього, до підвищення авторитету одного з найбільш дієвих
соціальних феноменів.
Право і мораль – регулятори
суспільних відносин, які ніколи
не характеризувалися неодмінними перешкодами або неподоланими «хащами» між собою.

a

за бажанням як представників
влади, так і представників соціуму, хочемо наголосити на тих невідкладних завданнях, які можуть
слугувати вирішенню зазначеної
проблеми і, в першу чергу, подоланню тотального явища – «право
вого песимізму», який здебільшого
«живиться» деструкціями в емоційно-правовій сфері людини.
Перетворення справед ливості на норму життя і її втілення в законодавство – от головне
завдання, до вирішення якого має
прагнути будь-яка влада [4, с. 3].
В інших випадках все виразнішим ставатиме невдоволення
суспільства феноменом держави
в усіх проявах її функціональної здатності. Щодо нашого суспільства мова іде вже не тільки
про політичну заангажованість,
або «кольорові» забарвлення
політики. Мова іде про несприйняття держави, багатьох її інститутів як неефективних, соціальних
«улаштовувачів» життя, в упорядників життєдіяльності людини.
Мова іде про недовіру її реформаторських позицій та стартів,
що тільки посилює песимістичні
настрої в суспільстві.
Крім того, слід зазначити,
що державний примус гарантує
соціальний і правовий порядок
лише частково. Така форма реалізації забезпечення законів
з «остраху» можливого покарання має тимчасовий, а тому не достатньо ефективний характер.
Крім того, як профілактичний
засіб, необхідно цей «острах» постійно підтримувати, а, якщо закон
буде дотримуватися не завдяки
повазі до нього, визнання необхідності його регулюючої дії, –
це не сприятиме сприйняттю демократичних засад права взагалі.
Не стає відкриттям той факт,
що не продумані до кінця реформи, такі, що не спрямовані або частково спрямовані
на дієвий захист прав, свобод
і законних інтересів людини, тіль-
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вони добре відомі як пересічному
громадянинові, так і державним
діячам, посадовцям, політикам,
представникам науки), хочемо
лише наголосити, що песимістичні настрої багато в чому нівелюють, відкидають повагу до права
як найбільш дієвого регулятора
суспільних відносин.
Такий стан речей обумовлює
ситуацію, коли влада не може
«достукатися» до людини; люди
багато в чому ігнорують не тільки соціальні (мораль, релігійні канони), а й правові норми.
На жаль, однією з ознак сьогодення, прикметою способу життя
багатьох стає постійна критика,
за лаштунками якої інколи важко
буває побачити і відчути позитивні і конструктивні не тільки
спроби, а й зміни. Крім того, слід
зазначити, що сьогодні стан правового оцінювання в суспільній
думці характеризується високим
індексом правового нігілізму,
правового песимізму, несприйняття права, конфліктом із законом тощо. Такі явища спостерігаються як на рівні пересічного
громадянина, так і на рівні певних осередків громадянського
суспільства. Темами останніх конференцій стають проблеми стану
«конфлікту із законом» або прин а й м н і я к щ о н е к о н ф л і к т у,
то незлагоди або незгоди з ним
(латентні прояви).
В цих умовах, на наш погляд,
необхідне відродження поваги
до права, принципу верховенства
права, принципу правозаконності,
підвищення авторитету закону,
що є чи не найбільш першочерговим завданням представників
вітчизняної науки. Тому, не пропонуючи нових «рецептів миттєвого
одужання суспільства», враховуючи, що це процес не одного дня,
тижня або місяця, що суспільство
не може «одужати» за «помахом чарівної палички», а довіра
до права, закону і режиму законності не може виникнути миттєво
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Це в свою чергу не може
не відтворювати явище правового
песимізму в усіх його проявах
та формах. За цих умов соціальне
призначення права, функціонування правової системи зводяться виключно до регламентації
суспільних відносин, що не залишає простору для автономного
регулювання, ініціативної діяльності громадян та їх різноманітних об’єднань, врешті-решт –
для реалізації невід’ємних прав
та свобод людини.
На наш погляд, сут тєве покращення ситуації з проблемою
правореалізації, ефективністю
правового регулювання, подоланням масового правового песимізму може відігравати процес,
який пов’язаний із забезпеченням належної уваги та розвитком
окремих соціальних регуляторів:
норм моралі, релігійних норм,
етичних, естетичних норм, можливо, деяких звичаєвих, зокрема,
ділових узвичаєнь. Покращення настроїв, оцінювань, упорядкування емоцій в правовій
сфері, в першу чергу, завдання
морального ґатунку, тільки при
належному моральному кліматі
може забезпечуватися належне
сприйняття права, правових настанов, долатися несприйняття,
або заперечення його регулюючої та охоронної властивостей.
Отже, правова психологія – структурна ланка правової свідомості
може і повинна спрямовуватися,
«вибудовуватися», розвиватися
з урахуванням моральних настанов розвиненого громадянського
суспільства.
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стики моралі, другий – моральності. Коли говорять про мораль
соціальних груп, спільнот, суспільства загалом, йдеться, по суті,
про моральність, тобто про групову й загальносоціальну вдачу, цінності, уявлення, відносини, норми,
установлення. Мораль виступає
як внутрішній саморегулятор поведінки індивіда, моральність –
як зовнішній регулятор. Притому
можливе поєднання та узгодження
дії обох регуляторів [6, с. 37].
Відмінна особливість моралі
полягає в тому, що вона виражає
внутрішню позицію індивіда, його
вільне й самосвідоме рішення
того, що є добро, зло, честь, гідність, справедливість у людських вчинках тощо [7, с. 4-5]. Мораль, стійкі моральні настанови
допомагають в подоланні емоційно викривленого світосприйняття.
Саме занепад моралі в нашому суспільстві, зниження рівня, не
тільки правового, а й морального,
громадянського виховання, зниження громадянського суспільства, державницьких інституцій
та структур, окремих посадовців
до моралі, як важливої сфери
цивілізованого розвитку, обов’язково призводить до того стану
в суспільстві, який ми легко можемо спостерігати, на жаль, сьогодні.
Можливо, це сприяє також тому,
що сьогодні право здебільшого
сприймається як:
– знаряддя для силового забезпечення, проведення певної
політики;
– як засіб здійснення певних
управлінських завдань;
– як веління держави.
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Грані між ними навпаки досить
рухливі. Причому, як неодноразово зазначали вчені-правознавці,
соціологи, філософи, «мораль»
швидкоплинно перетворюється
на право в результаті глибоких
соціальних криз, розладу тощо
[5, с. 59].
Право є формою здійснення
пануючої в суспільстві моралі.
В той же час мораль визнає протиправну поведінку антисуспільною, антиморальною.
Норми моралі мають важливе значення як для правотворчої
діяльності, так і для реалізації
права: перш за все, для процесу
реалізації прав, свобод і законних
інтересів людини. Право, яке застосовується без можливості спиратися на моральні норми, неможливе в цивілізованому суспільстві.
Мораль є важливим соціальним
інститутом, вона є сукупністю принципів, поглядів, оцінок, переконань, що історично склались і розвиваються, та заснованих на них
норм поведінки, що визначають і
регулюють ставлення людей один
до одного, до суспільства, держави, сім’ї, колективу, навколишньої
реальності. Головне в моралі –
це уявлення про добро та зло.
В етичних, емоційних явищах
присутні два моменти: особистісний момент, що характеризує
внутрішню свободу індивіда й самосвідому мотивацію поведінки,
та позаособистісний момент – моральні погляди, уявлення, сподівання, норми людських відносин, що
склалися в даній культурі, соціальній групі, спільноті, суспільстві.
Перший належить до характери-
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Правова психологія в контексті сприйняття права

Н. М. Оніщенко
Статейний виклад базований на розгляді формування правової психології
як структурної складової правової свідомості. Зокрема, мова іде про можливості
зменшення деструктивного прояву явищ правового нігілізму/правового песимізму
в сучасних умовах праводержавозмін. Окремий вектор розгляду присвячений ролі
моральних факторів у формуванні емоційно-правової площини світосприйняття.
Ключові слова: правова психологія, право, правова ідеологія,
мораль, правовий нігілізм, правовий песимізм.
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Legal psychology in the context of perception of law
N. М. Onischenko
The article is based on the consideration of the formation of legal psychology,
as a structural component of legal consciousness. In particular, we are talking about
the possibility of reducing the destructive manifestation of the phenomena
of legal nihilism / legal pessimism in modern conditions, the right-state change.
A separate vector is devoted to the role of moral factors in the formation
of the emotionally legal plane of world perception.

Keywords: legal psychology, law, legal ideology, moral, legal nihilism, legal pessimism.
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ПОЗА МЕЖАМИ ПОВНОВАЖЕНЬ
ПРЕДСТАВНИКА ТА ЇХ ПРАВОВІ НАСЛІДКИ
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доцент кафедри цивільного права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук

діяльності та поширення різних
видів посередницької діяльності
питання схвалення правочинів,
вчинених поза межами повноважень представників є над
звичайно актуальними. Частково
ці питання досліджувались у вітчизняній літературі такими вченими, як І. Я. Верес, А. С. Довгерт,
І. О. Гелецька, В. Л. Гранін, І. Ю. Доманова, А. І. Дрішлюк, С. Г. Керимов, П. М. Крупко, Н. С. Кузнєцова,
В. В. Луць, Є. С. Сєвєрова, Є. О. Харитонов, Я. М. Шевченко та ін.
Однак щороку практика породжує нові питання та нові виклики, які поки не мають чітких відповідей та належного наукового
обґрунтування.
У зв’язку з цим метою нашої
статті є заповнення вказаної прогалини та дослідження проблемних питань, пов’язаних із право
вими наслідками вчинення
цивільно-правових правочинів
поза межами повноважень.
Одним із вітчизняних вчених, хто останнім часом деталь-
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У теорії представництва з давніх часів існує інститут схвалення
правочину. В юридичній літературі
«схвалення» визначається як дія,
яка спрямована на виникнення правового наслідку і повинна
бути позитивно виражена ззовні
з доведенням її до відома інших
осіб. Схвалення дій представника є підтвердженням наявності
правов ідносин «довіритель –
представник», а сам акт схвалення є актом підтвердження як призначення представника, так і його
повноважень діяти від імені принципала у конкретних правовідносинах [1, c. 272-276]. За своєю
юридичною природою схвалення є одностороннім правочином,
що вимагає сприйнят тя його
третьою особою та представником. У схваленні виражається воля
принципала наділити юридичною
силою конкретну угоду, укладену
в її інтересах, але з перевищенням наданих нею ж повноважень
[2, c. 271]. На сьогодні в умовах
активізації різних форм спільної

но вдавався до вивчення окреслених питань, є С. Г. Керимов.
Так, на його думку, схвалення
особою, яку представляють, правочину, що представник вчинив
з перевищенням меж повноваження, є можливим у двох формах: 1) схвалення за допомогою
спеціальної заяви (письмової або
усної) особи, яку представляють;
2) схвалення за допомогою здійснення конклюдентних дій, що
свідчать про прийняття на себе
наслідків правочину, який представник уклав з перевищенням
меж повноваження [3, c. 132-133].
Більш широкий перелік форм
схвалення дій представника надається Є. О. Харитоновим, О. І. Харитоновою, О. В. Старцевим, які
виділяють: 1) схвалення шляхом
заяви про це; 2) схвалення мовчазною згодою; 3) схвалення шляхом здійснення конклюдентних
дій, що свідчать про прийняття
правочину [2, c. 271].
Зважаючи на вказані думки,
думаємо, що сама по собі мов-
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цивільне право
не може бути схвалений частково, тобто довіритель не може
на власний розсуд вибрати лише
ті частини правочину, в яких він
зацікавлений і які можуть бути
вигідними для нього, та відмовитись від інших, які, з його точки
зору, є неважливими та, ймовірно, такими, що шкодять інтересам
довірителя.
Отже, після схвалення правочину у довірителя виникають
права та обов’язки в повному обсязі. Схваливши правочин, принципал за своїм правовим становищем нічим не відрізняється від
тієї особи, яка завчасно надала
представникові достатні повноваження. З цього можна зробити
висновок, що «схвалення» не позбавляє особу, яку представляють,
права оспорити в майбутньому
правочин із будь-якої передбаченої законом підстави, окрім
однієї – відсутність повноважень
у представника. Адже зазначений
дефект волі ліквідовано її «схваленням».
На думку І. В. СпасибоФатєєвої, сам факт перевищення
повноважень досить часто сприяє
створенню загрози настання негативних наслідків для всіх без
винятку учасників правовідносин
представництва, як для особи,
інтереси якої представляють,
так і для представника та третьої
особи. Адже у зв’язку з відхиленням від основних вказівок і перевищенням повноважень довіритель може не схвалити правочин,
який початково пов’язував із реалізацією своїх особистих потреб
або з метою отримання прибутку. Щодо третьої особи, то вона
також може опинитися в складному становищі, оскільки наслідком несхвалення правочину може
бути настання для неї збитків. Можуть виникати ситуації, коли третя
особа розраховувала, що стороною буде одна особа, а згодом
виявилося, що укладено договір
з іншою. Нерідко остання не може
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ГК України не відповідає інтересам особи, яку представляють
[4, c. 52-57].
Законодавець не визначає
строку на схвалення правочину,
але, враховуючи загальні положення цивільного законодавства,
схвалення правочину повинно
здійснитися протягом нормально
необхідного часу, за який принципал може належним чином
ознайомитись зі змістом усіх правочинів та іншими юридичними
діями, що були вчинені за межами
повноважень представника, та надати відповідь щодо схвалення
або відхилення таких дій. Зокрема, відповідь може бути здійснена письмово у формі листа,
що потребуватиме часу у зв’язку з його пересиланням поштою
для ознайомлення третьою особою та представником.
І. О. Гелецька вважає, що для
надання юридичної сили діям
представника в підсумку необхідна подвійна воля як особи,
яку представляють, так і представника, причому воля останнього вторинна. При цьому термін
«схвалення правочину» є умовним. Особа, яку представляють,
не може вважатися такою, що
схвалила правочин, хоча б тому,
що не вимагається її ознайомлення з його змістом. Єдиним
наслідком того, що називається «схваленням», є створення
наслідків у вигляді виникнення
прав та обов’язків між особою,
яку представляють, та третьою
особою, які б мали місце, якби
в представника на момент вчинення правочину були необхідні і
достатні повноваження [5, c. 157].
У цьому випадку можна вести полеміку щодо схвалення правочину загалом як юридичного факту,
а також схвалення тих правових
наслідків у вигляді встановлення
прав та обов’язків, настання яких
він спричиняє.
Важливим також при схваленні правочину є те, що він
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чазна згода без конклюдентних
дій, які вчиняються далі, не може
виступати самостійною формою
схвалення дій представника
через відсутність волевиявлення,
яке було б проявом внутрішньої
волі принципала. Це пов’язано
із складністю, а то і взагалі неможливістю однозначного встановлення факту наявності такої
мовчазної згоди. У результаті
ускладнюються і засоби та сам порядок доказування факту, що така
мовчазна згода мала місце. Це, в
свою чергу, може бути джерелом
зловживань з боку довірителя.
Тому доцільно дотримуватись
позиції, за якою схвалення може
відбуватись або шляхом здійснення заяви про прийняття дій
представника, які були вчинені з
перевищенням повноважень незалежно від її форми, або шляхом
вчинення конклюдентних дій, які
однозначно свідчать про прийняття довірителем зазначених дій
до виконання.
З іншого боку, ст. 298 Господарського кодексу України
(далі – ГК України), регламентуючи схвалення угоди, укладеної
комерційним агентом без повноваження на її ук ладення або
з перевищенням повноважень,
передбачає саме мовчазну згоду,
зазначаючи у ч. 2, що така угода
вважається схваленою цим суб’єктом за умови, якщо він не відхилить перед третьою особою дії
комерційного агента. Пояснюється така законодавча позиція тим,
що комерційний агент, на відміну
від повіреної особи за нормами
ст. 1006 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), повідомляє
суб’єкта, якого він представляє,
про кожний випадок його посередництва в укладенні угод і про
кожну укладену ним в інтересах
цього суб’єкта угоду, а не лише
на вимогу довірителя. У зв’язку з цим окремими науковцями
підкреслюється, що наявність
такої мовчазної згоди у нормах
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він сам стає довірителем, тобто
стороною в договорі. Звідси виходить, що представник стає повністю зобов’язаним перед третьою
особою, навіть за ті дії, які він
здійснив правомірно за вказівкою довірителя, але які пов’язані
з діями, що виходять за межі його
повноважень.
І. А. Бірюков та Ю. О. Заіка
також говорять про те, що діяльність без повноважень або з перевищенням наданих повноважень
може зумовити для представника
настання певних юридичних наслідків. Якщо довіритель не схвалює правочин, укладений за межами повноважень, то правочин
вважається таким, що укладений
від імені та в інтересах представника. Тому саме він нестиме
перед стороною за таким договором всі обов’язки і відповідатиме за невиконання (наприклад,
представник втратить завдаток
чи буде зобов’язаний повернути його в подвійному розмірі)
[9, c. 239].
Підсумовуючи вищевикладене, обґрунтованою вважаємо позицію оспорюваності правочину,
вчиненого з перевищенням наданих повноважень без наступного
схвалення його принципалом,
і можливість визнання його судом
недійсним, заперечуючи правомірність позиції щодо виникнення прав та обов’язків у представника за таким правочином.
По-перше, представник не є стороною договору, а діє від імені
іншої особи, тому перенесення на
нього прав та обов’язків сторони
правочину у разі перевищення
представницьких повноважень
суперечить загальним положенням як договірного права (оскільки тоді третя особа обмежується
у своєму праві вибору контрагента, що підкреслювали ще М. І. Брагінський та В. В. Вітрянський
у світлі принципу свободи договору [10, c. 329-330]), так і положенню ст. 232 ЦК України, за якою
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припинення юридичних прав
та обов’язків у довірителя або
інших осіб, а на недопущення
виникнення правовідносин між
принципалом і третьою особою, з якою уклав договір представник, що діяв неналежним
чином [8, c. 73].
Детальніше розглянемо питання правових наслідків такого
несхвалення, оскільки зі змісту
ст. 241 ЦК України незрозуміло,
що робити у разі незгоди принципала зі вчиненими діями представника за межами визначених
повноважень. Так, Є. О. Харитонов вважає, що з тексту ст. 241
ЦК України випливає, що несхвалення правочину тягне його повну
недійсність [2, c. 271]. У разі якщо
перевищення повноважень стосувалось не всього правочину,
а лише окремих його умов, такий
висновок може суперечити ст. 217
ЦК України, згідно з якою недійсність частини правочину не тягне
недійсності інших її частин. Більш
коректним видається припущення, що той, кого представляють,
не може ухилитися від схвалення
тієї частини угоди, яка відповідає
повноваженням, – за умови,
що можливе її самостійне виконання. Тому угода, укладена з перевищенням повноважень, якщо
її не схвалив той, кого представляють, може бути визнана судом
частково дійсною. Якщо самостійне існування частини угоди,
укладеної в межах повноважень,
є неможливим, то вона визнається
повністю недійсною.
Можливі випадки, коли довіритель відмовляється підтвердити повноваження представника
за правочином, вчиненим представником без повноважень,
наданих довірителем. Щодо цього
в літературі також висувається
теза, що тоді представник безпосередньо несе всі зобов’язання
перед третьою особою, з якою
вчинено правочин, включаючи
оплату витрат, оскільки фактично
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виконати належним чином свої
обов’язки, до прик ладу, є неплатоспроможною. Однак адекватних способів захисту прав
та інтересів третьої особи закон
не визначає [6, c. 527]. У зв’язку
з цим третій особі як стороні відповідного правочину необхідно
максимально убезпечити себе
на етапі до укладення договору або вчинення інших юридичних дій з особою, яку представляють. Перевірка повноважень
представника третіми особами –
це необхідний момент у процесі
здійснення відносин представництва. Якщо третьою особою
не перевірено повноваження
п р ед ст а в н и к а а б о п р а в о ч и н
укладено з представником поза
межами його повноважень свідомо (розраховуючи на наступне схвалення правочину особою,
яку він представляє), така особа
вважається зв’язаною цим правочином. Не виключаються випадки, коли третя особа забажає
відмовитися від прийнятих на
себе зобов’язань з посиланням на
відсутність повноважень у представника. Такі дії третьої особи
слід вважати неправомірними,
адже вона вступила у право
відносини на підставі правочину з представником свідомо
[7, c. 528]. Це правило застосовне
лише у випадку, коли така третя
особа знала про те, що представник діє з перевищенням наданих
йому повноважень.
Щодо відмови довірителя,
то вона також можлива в активній (за допомогою вчинення відповідної заяви про невизнання
для себе наслідків правочину)
та пасивній формі (за допомогою мовчання або «несхвалення»
дій представника) [3, c. 135-136].
Варто підкреслити, що, на відміну
від схвалення, відмова принципала схвалити дії представника не є правочином, оскільки
воля принципала тут спрямована не на встановлення, зміну чи
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цивільне право
Зокрема, ч. 2 ст. 1158 ЦК України зазначає, що особа, яка вчинила дії в майнових інтересах
іншої особи без її доручення,
зобов’язана при першій нагоді
повідомити її про свої дії. Якщо
ці дії будуть схвалені іншою особою, надалі до відносин сторін
застосовуються положення про
відповідний договір. У контексті
аналізу вищезазначеного правового положення розуміємо,
що до таких договорів беззаперечно може належати як договір
доручення, за допомогою якого
безпосередньо породжуються
правовідносини представництва,
так і агентський договір, в якому
також виникають представницькі
правовідносини, у разі коли агент
діє від імені принципала. Виправданою є точка зору С. Г. Керимова.
Так, вчений наголошує, що проведений аналіз чинного цивільного
законодавства, зокрема, положень
норм гл. 17 «Представництво»
ЦК України, дає змогу зробити
висновок, що вчинення однією
особою правочинів від імені іншої
особи без відповідного повноваження не визнається представництвом взагалі, а тому не підпорядковується правилам зазначеної
глави ЦК України.
Однак сам по собі такий висновок не дає остаточної відповіді на поставлене питання,
оскільки містить лише негативний результат – вказівку на те,
що зазначені норми ЦК України
не застосовуються до так званого представництва без повноваження. Але відносини, схожі
на представництво, у таких випадках існують, оскільки одна особа
вчиняє (або намагається вчинити) правочини та інші юридичні
дії від імені та за рахунок іншої
особи [3, c. 121].
Погоджуючись із позицією
автора, додамо, що законодавчого
закріплення потребує спеціальна
норма, яка регулюватиме схвалення особою, в інтересах якої
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імені договір оренди будинку.
Частіше має місце так зване уявне
представництво, коли учасники
цивільного обороту вважають, що
діють відповідно до правил про
представництво, але насправді
представник відповідного повноваження не має. Прикладами такого уявного представництва можуть бути випадки неправильного
оформлення довіреності, припинення її дії у зв’язку із закінченням терміну, скасуванням її особою, яку представляють тощо
[11, c. 250]. Якщо вчинення правочину було здійснено за відсутності
повноважень у особи, яка його
вчинила самовільно, без будьякого волевиявлення довірителя,
інтереси якої вона нібито представляє, такий правочин вважається нікчемним. Юридичні дії
в такому разі не мають жодного
значення, оскільки їхнє вчинення
не було узгоджено з довірителем,
а тому не несе правових наслідків
для нього.
На думку В. О. Рясенцева, поняття представництва без повноважень, яке використовується в цивілістичній літературі
та практиці для позначення дій
особи, яка діє від чужого імені
без повноваження, є вкрай неточним. Така особа як юридично,
так і фактично не може визнаватись представником, не будучи
уповноваженою на здійснення
дій від імені іншої особи, і тому
ніяких наслідків для останньої
вони не породжують. Неуповноважена особа є помилковим, уявним представником, тобто вона
не є представником, оскільки
без повноважень немає представництва [12, c. 294] (що доводилось
нами вище у контексті представницько-повноважного характеру
здійснення договірного представництва. – В. Ц.).
З іншого боку, сучасне законодавство регулює питання вчинення дій в майнових інтересах
іншої особи без її доручення.
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якщо правочин, за яким стороною
став повірений, був укладений
у результаті зловмисної домовленості між ним та другою стороною,
він визнається судом недійсним.
По-друге, представник не наділений правами, що є предметом
правочину, – незалежно від того,
про який саме об’єкт цивільного права йдеться. Враховуючи
досліджену нами класифікацію
істотного та неістотного перевищення повноважень, вважаємо,
що договір, на якому ґрунтується
договірне представництво, повинен визнаватись судом недійсним
у тому випадку, якщо таке перевищення є істотним або систематичним неістотним, таким, що вчиняється не в інтересах довірителя.
У світлі цього з метою усунення
подібної правової невизначеності, яка має вагоме значення
у практиці відповідних право
відносин, змін потребує ст. 241
ЦК України, які будуть запропоновані нами пізніше.
У разі коли особу не було
н а д і л е н о п р ед ст а в н и ц ь к и м и
повноваженнями щодо участі
в цивільних правовідносинах,
представництво як таке не виникає, і тоді вже не йдеться про наступне схвалення дій особи
в межах правового інституту представництва. Також можлива ситуація, за якої представник не знає
про припинення повноважень
і продовжує діяти в інтересах
довірителя, вчиняючи правочини
від імені особи, яку, як він вважає,
продовжує представляти. З цього
приводу О. П. Сергєєв та Ю. К. Толстой зазначають, що перша із ситуацій виникає в «чистому вигляді»,
коли між учасниками цивільного
обороту взагалі відсутня будьяка попередня домовленість
про представництво. Наприклад,
громадянин, знаючи, що його
знайомому потрібне дачне приміщення, але не будучи уповноваженим ним на вчинення будьяких правочинів, укладає від його
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визнано дійсним лише за рішенням суду, правочин, вчинений
без або з перевищенням повноважень, породжує правові наслідки для довірителя у разі його
наступного схвалення. На відміну
від оспорюваного правочину,
який є дійсним у момент його
вчинення, але може бути визнаний недійсним у силу судового
рішення, правочин без повноважень або з перевищенням повноважень, навпаки, у момент його
вчинення для особи, яку представляють, недійсний і стає дійсним лише з моменту його схвалення [5, c. 157].
Звертаючись до судової практики, констатуємо відповідність
цих висновків правовим реаліям.
Так, до Деснянського районного
суду міста Чернігова 18.02.2014 р.
з в е р н у л а с ь о со б а з п о з о в ною вимогою стягнути грошові
кошти, які були нею сплачені до
банківської установи в інтересах
відповідача без його доручення
згідно з кредитним договором.
З огляду на тяжку хворобу дружини позичальника, неможливість
нею виконувати зобов’язання
за зазначеним кредитним договором позивач протягом січня
2009 р. – серпня 2011 р., без доручення відповідача, здійснював
замість нього сплату заборгованості за кредитним договором
на загальну суму понад 70 тис.
гривень, з повідомленням відповідача про свої дії. Суд задовольнив позов повністю, оскільки згідно з вимогами ст. ст. 1158,
1160 ЦК України, якщо майновим
інтересам іншої особи загрожує
небезпека настання невигідних
для неї майнових наслідків, особа
має право без доручення вчиняти дії, спрямовані на їх попередження, усунення або зменшення,
а вчинення таких дій передбачає
право вимагати від такої особи
відшкодування фактично здійснених витрат, за умови повідомлення про свої дії [13].
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що правочини, які укладені особами без повноважень або з перевищенням повноважень, юридичних наслідків для довірителя
не породжують. На думку авторів,
у випадках перевищення повноважень ук ладений правочин
дійсний тільки в межах наданих
повноважень. Тобто якщо довіритель довірив особі придбати корову, а довірена особа купила не
тільки корову, а й теля, то у довірителя виникає обов’язок прийняти як виконане тільки корову
[9, c. 239]. На противагу цій думці
варто погодитися з твердженн я м І . В . С п а с и б о - Ф а тє є в о ї ,
яка вважає, що такі правочини (за їх схвалення. – В. Ц.) слід
визнавати недійсними лише тоді,
коли буде встановлено, що вони
апріорі не можуть породити
правових наслідків для представника або представник не
може бути стороною (наприклад,
через спеціальну вимогу закону
до суб’єктного складу правочину).
Так, в особи може бути відсутня
ліцензія, необхідна для зайняття
певним видом діяльності, що перешкоджає їй виступати стороною правочину, який в її інтересах вчинив представник [6, c. 525].
В інших випадках застосовується
норма про наступне схвалення
дій особи, які були вчинені від
імені та в інтересах іншої особи,
як з перевищенням повноважень,
так і без них, або про відмову
від такого схвалення.
Ознаки правочину, вчиненого без повноважень або з перевищенням повноважень,
не дають нам змоги віднести
його ні до нікчемних, ні до оспорюваних правочинів, з якими
він має лише окремі спільні характеристики за наявності суттєвих відмінностей. Так, подібно
до нікчемного правочину, такий
правочин є недійсним (для принципала) у силу закону в момент
його вчинення, але, на відміну
від нікчемного, який може бути
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були вчинені певні юридично
значимі дії та правочини (а також
відсутність такого схвалення,
що аналізувалось нами вище).
Оскільки наступне схвалення вже
допускається у разі перевищення
повноважень, пропонуємо викласти ст. 241 ЦК України в такій
редакції:
«Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень і без повноважень
Правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень або особою без повноважень, створює, змінює, припиняє
цивільні права та обов’язки особи,
яку він представляє та/або в інтересах якої вчинено правочини
та юридично значимі дії, лише
у разі наступного схвалення правочину та юридично значимих дій
цією особою. Правочин вважається схваленим, зокрема, у разі
якщо особа, яку він представляє
та/або в інтересах якої вчинив
правочини та юридично значимі
дії, виконала дії, що свідчать
про прийняття його до виконання.
Наступне схвалення правочину особою, яку представляють
та/або в інтересах якої вчинено
правочини та юридично значимі
дії, створює, змінює та припиняє
цивільні права й обов’язки з моменту вчинення цього правочину.
Якщо особа, яку представляють, відмовляється від схвалення
правочину, вчиненого представником з перевищенням повноважень, такий правочин, якщо перевищення повноважень є істотним
або неістотним, але має систематичний характер і здійснюється
не в інтересах особи, яку представляють, визнається судом
недійсним.
Якщо особа відмовляється
від схвалення правочину, вчи
неного в її інтересах особою
без повноважень, такий правочин
є нікчемним.».
Спірною є думка І. А. Бірюкова та Ю. О. Заіки щодо того,
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наявних у нього повноважень,
надавши, наприклад, підроблену довіреність, така особа нестиме відповідальність і перед
третьою особою, і перед особою, яку вона «представляла»,
за завдані їм збитки. Однак представник може помилятися щодо
меж своїх повноважень. У цьому
випадку на нього не може бути
п о к л а д е н о в і д п о в і д а л ь н і ст ь
за збитки, зазнані третьою особою. Тому важливо, щоб третя
особа, перед тим як вступити
у правовідносини з представником, перевірила повноваження,
які він має. Для принципала наслідки за таким правочином матимуть силу тільки у разі наступного схвалення дій представника.
Схвалення є одностороннім волевиявленням довірителя (принципала) та створює правові наслідки
з моменту вчинення відповідного правочину без повноважень
або з перевищенням їх меж.

a

особи, яку представляють, а тому
угода, за невідповідності волі
контрагентів, повинна бути визнана нікчемною [14, c. 97]. Якщо
представник, діючи в інтересах
особи, яку він представляє, завдає
шкоди навмисно або в результаті
грубої необережності, він може
бути притягнутий до відповідальності за завдані збитки.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що представник
повинен вчиняти дії в інтересах
особи, яку він представляє, тільки
в межах наданих йому повноважень. У разі відступу від цієї вимоги, коли представник вчиняє
будь-який правочин без повноважень або з їх перевищенням,
правові наслідки за такою угодою не виникають, правочин
може бути визнаний недійсним
за рішенням суду. Крім того,
якщо представник, зловживаючи повноваженнями, навмисно
ввів в оману третю особу щодо
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Важ ливою в контексті неналежного здійснення договірного представництва
є ст. 232 ЦК України, відповідно
до якої правочин, який вчинено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною,
визнається судом недійсним.
Дійсно, поінформованість третьої
особи щодо повноважень предст а в н и к а п о в и н н а п о л я г а т и
не лише у констатації самого
факту, що правочини вчинятимуться через представника,
а й у чіткому розумінні та усвідомленні тих повноважень,
я к і п е р ед б а ч е н і д о го в о р о м .
Третя особа повинна бути добросовісним учасником цивільних
правовідносин і діяти в межах
норм чинного законодавства.
На думку Г. Ф. Шершеневича,
якщо третя особа знала, що правочин виходить за межі повноваження, то вона діяла проти волі
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Вчинення правочинів поза межами повноважень
представника та їх правові наслідки

a

В. В. Цюра
У статті аналізуються основні доктринальні та правозастосовні проблеми вчинення
правочинів поза межами повноважень представника та їх правові наслідки.
Досліджуються праці вчених-юристів різних періодів та на цій основі робиться висновок
про удосконалення механізму схвалення правочинів, вчинених представниками
поза межами їх повноважень. Окрема увага присвячена питанням недійсності
укладених представником правочинів.
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Ключові слова: представник, довіритель, представницькі повноваження,
представницькі відносини, виконання повноважень,
перевищення повноважень, схвалення.
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Exercise of transactions outside the representatives’
authorities and their legal consequences

co

V. V. Tsura
The article analyses the main doctrinal and legal problems referring to the exercising
of transactions outside the representatives’ authorities and their legal consequences.
The works of lawyers of different periods are analyzed, and on this basis it is concluded
that the mechanism of approval of transactions made by representatives outside of their
authority is being improved. Particular attention is devoted to issues of invalidity
concluded by the representative of the transactions.
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Keywords: representative, principal, executive powers, executive relations,
performance of powers, exceeding of powers, approval.

44

№ 08(202) 2018 РОКУ

Received: 22.08.2018.

бюлетень міністерства юстиції україни

Вплив концепцій
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праворозуміння на формування
методології юридичної науки

В. В. Новіцький
аспірант відділу теорії держави і права
Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

якого рекомендується імплементувати в нормативно-правові акти.
Праворозуміння – це складний
конгломерат, як державно-правових, такі суб’єктивно-особистісних
факторів, які мають вплив на свідомість дослідника та вибір ним
методів наукового пошуку. Вищенаведене є підтвердженням наявності непересічної зацікавленості
у дослідженні симбіозу право
розуміння та методології права.
Свого часу окреслену проблематику з різних ракурсів досліджували такі науковці, як: Ю. Шемшученко, Н. Оніщенко, М. Козюбра,
П. Рабінович, С. Максимов, В. Плавич, В. Кравець, С. Алаіс, П. Йолон,
А. Берендєєва, Є. Бурлай,Т. Чепульченко, О. Ющик тощо.
На наш погляд, в рамках цього
диспуту необхідно розкрити такі
блоки питань:
1) етимологічна сутність таких
термінів, як праворозуміння,
методологія юридичної науки
та їх змістовна особливість;
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Наукова діяльність вченогоправника – це достатньо не простий, творчий процес пошуку
відповідей на актуальні питання
буття сьогодення. Будь-яке доктринальне дослідження повинне
відповідати ознакам системності
та комплексно відображати проблематику, яка в ньому висвітлюється. В даному випадку саме
концепції праворозуміння та методологія права є тим вихідним
стрижнем, який виконує роль
своєрідного «навігаційного» покажчика. На нашу думку, основоположні концепції та ідеї право
розуміння здійснюють вагомий
вплив не лише на методологію
юридичної науки, а й на процес прямого законотворення.
Адже нерозривний зв’язок теорії
та практики полягає в тому, що методологія відповідає на питання,
як ми будемо досліджувати проблемні аспекти регулювання певної групи суспільних відносин, аргументовано доведені результати

2) вплив концепцій праворозуміння на вибір методів дослідження.
Для того, щоб краще проілюструвати вплив праворозуміння
загалом та його концепцій зокрема на формування методології
юридичної науки, вибір методів
пізнання, в першу чергу, потрібно проаналізувати понятійно-категоріальний апарат зазначених
дефініцій. Починати дослідження
обраного об’єкта необхідно із студіювання його фундаментальних
першооснов. Будь-який термін
(не лише юридичний) – це витриманий екстракт сутнісного сприйняття результатів довготривалого
пізнання певного процесу, явища,
понят тя. Продовжуючи думку,
слід сказати, що етимологія дає
нам первинне тлумачення об’єкта
дослідження. Дійсно, науковець
має пам’ятати те, що опрацювавши лише понятійний апарат
цікавої йому інституції, він вже
буде мати початкове уявлення
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теорія та історія держави і права
го мірила поведінки, забезпеченого владним примусом, через
санкційний вплив. Так, протягом
всього історично-цивілізаційного шляху людство виробило
два основні важелі управління
впливу на дестабілізаційні фактори: 1) моралістично-релігійний;
2) владно-правовий. Зазначені
механізми, однаково важливі для
регулювання суспільних відносин,
але особливо потрібно підкреслити неоціненну роль юридикоправового інструментарію.
Адже його дієвість є запобіжником та гарантією державного
правопорядку.
Приділивши увагу природі
права, занурившись в її глибинно-сутнісне призначення, вкрай
доцільним буде розкрити змістовне навантаження багатогранних
за своєю суттю концепцій праворозуміння, щоб показати на цій
основі, які ж методи доcлідження
варто використовувати в кожній
з них. На сьогодні немає пануючої світової концепції право
розуміння. По-перше, для сучасної
юриспруденції характерний ідеологічний плюралізм, а, по-друге,
багато в чому праворозуміння залежить від того, до якої правової
сім’ї належить та чи інша держава
[7, с. 60]. Вірно і те, що не завжди
багатоманіт тя поглядів –
це добре, а єдино-центричні
догми є такими, що не заслуговують на увагу. Надмірна плюралізація відносно будь-якого
явища, процесу загалом та правового вчення, інституту, зокрема, не сприяє його продуктивнодієвому розвитку і функціонуванню. Однак слід пам’ятати
таке: моністичний підхід має небезпеку однобічного висвітлення тієї чи іншої проблематики.
Саме тому науковець повинен бути
поміркованим та не вдаватись
до абсолютизації багатополярності поглядів або їх монімізації.
На наше глибоке переконання,
перед тим, як перейти до аналізу
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аспект, щоб пізнати правову категорію, над якою працюєш, потрібно для початку здобути «достатній
багаж» знань про правову дійсність та осягнути природу права.
Праворозуміння є центральною проблемою правознавства,
прагненням дати відповідь на питання «що таке право?» [2, с. 587].
Важливо не тільки сформулювати теоретичне визначення права,
а й зрозуміти його змістовну
складову та усвідомити ціннісне
значення. «Право – це гарантії
реалізації прав і свобод в контексті розуміння того, що «другорядних» або «не першого ґатунку»
прав людини не буває»[5, с. 36].
Ця теза яскраво втілює в собі всю
вагу такої складної, багатогранної та неоднозначної правової
конструкції, як право. В соціумі
кожен його індивід, враховуючи різноманітні ідентифікаційні
ознаки, такі, як: національність,
раса, політико-релігійні переконання, країна громадянства і т. д.,
є своєрідним зі своїми власними
інтересами, які можуть не корелюватися з поглядами інших суб’єктів
цього суспільства. Тут обов’язково
необхідні механізми стримування
і противаг, невід’ємним інструментарієм та ключовою одиницею
яких виступає право.
На думку Є. Бурлая,«право
в усі часи вважалося і практично
використовувалося як засіб впорядкування відносин між людьми
та групами людей, гасіння надмірних суперечностей між ними,
а його невід’ємні специфічні
характеристики (формальність,
імперативність, забезпеченість
владним примусом) обумовлені
особливим характером цих суперечностей, точніше – їх підвищеною гостротою»[6, с. 149].
Знову ж таки,важко не погодитись із наведеним висловлюванням. Право – це суспільноправовий регулятор, правила
співжиття, без яких суспільство
не матиме загальнообов’язково-
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про її функціональне призначення. Відповідно, не розібравшись у термінах, буде надзвичайно складно нею оперувати і,
як наслідок, такий стан справ
може призвести до отримання
хибних висновків. Саме тому цей
спектр наукового буття не варто
ігнорувати.
Перейдемо безпосередньо
до термінології: «праворозуміння – усвідомлення правов ої
дійсності через призму право
вих теорій, доктрин, концепцій» [1, с. 48]; «процес та результат осмислення природи права,
який здійснюється через визначення понят тя та формування
певної концепції права»[2, с. 587].
В свою чергу, термін «методологія» перекладається з латинської мови як methodus – метод,
logos – вчення,означає вчення
про метод [3, с. 374]. Крім того,
термінологічно, таку категорію,
як «методологія», можна розкрити
в таких значеннях:
1) вчення про науковий метод
пізнання й перетворення світу,
його філософська, теоретична
основа;
2) сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в будьякій науці відповідно до специ
фіки об’єкта її пізнання [4].
Використовуючи здобутки
методології юридичної науки,
маємо можливість обрати систему
методів, якою будемо керуватися
при дослідженні об’єкта пошуку. Однак, варто особливо наголосити на такому, що цей вибір
повинен відповідати суб’єктивнооб’єктивним орієнтирам вченого
відносно тієї чи іншої концепції правор озуміння. Адже саме
та обставина щодо того, як ми розуміємо право, яку класифікацію
концепцій праворозуміння матимемо за основу, буде впливати
на вибір методів дослідження.
Таким чином,виходячи із аналізу
приведених вище дефініцій, доцільно звернути увагу на такий
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но з природним правом, людина
наділена юрисдикцією від природи. Вона є приватним законодавцем» [13, с. 14]. В цьому контекcті
варто наголосити на тому, що природне право, первинне, а всі інші
концепції праворозуміння є похідними від нього. Ця теза знаходить своє об’єктивне підтвердження в індивідуально-біологічному
началі кожної людської істоти.
Всі ми від природи наділені притаманними людині, певними
функціональними властивостями, які згодом трансформувались
в права і свободи та знайшли
свій закономірний, нормативноправовий вираз.
Загальний підсумок переваг
і чеснот теорії природного права
виражається в такому: по-перше,
вона утверджує ідею природних,
невід’ємних прав людини; по-друге, завдяки цій теорії почали розрізняти право і закон, природне
і позитивне право; по-третє, вона
концептуально з’єднує право
і мораль як взаємодоповнюючі
елементи належного у соціальних
відносинах і взагалі людських
діях [14, с. 17]. На сьогоднішній
день, як природні, так і позитивні права людини, гарантуються
міжнародним та національним
законодавством. Однак, жит тя
«не стоїть на місці», а «класичні», не відчужувані права людини, з урахуванням викликів часу,
набувають нового забарвлення.
Таким чином, для природноправової концепції праворозуміння, виходячи з аналізу методологічних категорій, найбільш
продуктивними є загальнонаукові
методи: діалектичний, матеріалістичний, метафізичний і ідеалістичний, конкретно-історичний,
аналіз, синтез, узагальнення,
абстрагування, моделювання, логічний, соціологічний. Чому саме
загальнонаукові методи доцільно
віднести до природно-правової концепції праворозуміння?
Як природно-правова концепція
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с. 14-15]. Дійсно, за такої гами
світоглядно-багатопланової типологізації, надзвичайно складно спродукувати всеохоплюючу
класифікацію правор озуміння,
яка змогла б врахувати всю
палітру її поглядів.
Враховуючи вищевикладене,
все ж таки, беручи до уваги потреби окремо взятого диспуту,
ретельно підібрану змістовно-базисну основу та обмежені рамки
статейного дослідження, для того,
щоб максимально результативно
проілюструвати вплив концепцій
праворозуміння на формування методології юридичної науки,
необхідно зупинитись на такій
к л а с и ф і к а ц і ї , я к : п р и р од н о правова та юридико-позитивістська. В різні історичні періоди
прихильниками природної школи
права були такі видатні діячі
філософсько-правової думки,
як: Сократ, Платон, Арістотель,
Ф. Аквінський, Ф. Бекон,Дж. Локк,
Ш. Монтеск’є, І. Кант, С. Оріховський-Роксолан, І. Вишенський,
С. Яворський, П. Лодій, Є. Спекторський [11, с. 56-57].
Природне право виступає
як зразок, мета і критерій для оцінки позитивного права, законодавчої влади і держави. При цьому
природне право розуміється
як моральне (або релігійне) явище
і споконвічно сприймається як абсолютна цінність. Це право людини на життя і свободу випливає
із самої біологічної сутності людини, належить їй за правом народження, тому його не можуть
обмежувати ні держава, ні суспільства, а тим більше приносити
у жертву будь-яким політичним
інтересам. Тобто зміни природного права неможливі без зміни
самої біологічної сутності людини.
Зокрема, саме природне право
привнесло у закон положення, відповідно до якого людина визначається найвищою соціальною
цінністю (ст. 3 Конституції України
1996 р.) [12, с. 44]. Крім того, «згід-
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найбільш системно-вдалої,класичної типології праворозуміння,
потрібно коротко навести спекторовий зріз інших класифікацій.
Власне плюралізм праворозуміння полягає в різноманітних поглядах щодо нього, а саме:
I) нормативістський підхід,
соціологічний, теорія природного права, філософське розуміння
права та інтегративна юриспруденція [8, с. 157];
II) класифікації праворозуміння за різними критеріями:
1) залежно від визнання наявності чи, навпаки, відсутності
зв’язку між виникненням «права»
й людською свідомістю – об’єктивістичне (наприклад, теологічнобожественне праворозуміння)
та суб’єктивістичне (наприклад,
праворозуміння психологічне);
2) за способом обґрунтування,
аргументації – наукове і поза
наукове (скажімо, міфологічне,
релігійне, містичне, інтуїстичне);
3) за культурно-цивілізійною
поширеністю – «західне» (насамперед європейське) та «східне»;
4) за соціально-змістовною
природою – етнічно-національне, класове, професійне тощо.
Існують інші підстави класифікації праворозумінь [9, с. 7];
III) 1) залежно від ставлення
до «основного питання філософії» – співвідношення матеріального й ідеального – можна вио к р е м и т и м а те р і а л і ст и ч н и й
та ідеалістичний типи право
розуміння;
2) залежно від особливостей
та масштабів використання надбань інших галузей знань у підходах до праворозуміння воно може
бути розчленовано на такі типи,
як феноменологічний, герменевтичний, антропологічний, психологічний, синергетичний тощо;
3) ідеологічний критерій – природно-правовий (юснатуралістичний), юридико-позитивістський
(нормативістський) і соціологічний типи праворозуміння [10,
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основі відповідні висновки.
Для таких цілей підходять саме
спеціально-прикладні методи,
тому що вони виконують роль «навігаційного» покажчика,від пункту
техніко-юридичного аналізу законодавчих норм до пункту їх порівняльно-правового дослідження.
В результаті проведеної наукової роботи підведемо деякі
підсумки: 1) були запропоновані
спроби довести важливість ви
вчення категоріально-правового
апарату, зокрема, його етимологічних догм, для світоглядного
пізнання особливостей обраного
об’єкта дослідження;
2) на основі аналізу теоретико-прикладних здобутків вчених-правників зроблено спробу
відповісти на одне із одвічних
питань правознавства: «що таке
право?»;
3) виходячи із специфіки фундаментальних концепцій праворозуміння, таких, як: природноправова та позитивістська, зроблено спробу проілюструвати
їх вплив на вибір методів дослідження.
Таким чином, можемо зробити
висновок про те, що існує чітка
залежність методів наукового
пошуку від концепцій праворозуміння. Адже останні формують
у кожного науковця суб’єктивне
бачення самої внутрішньої сутності права, його вихідних начал,
без усвідомлення яких вибір методів дослідження може не виправдати його очікувань відносно
пізнання обраного ним об’єкта.
Крім того, враховуючи вищенаведене, доцільно закцентувати увагу
на тому, що проблематика концепцій праворозуміння та їхній
вплив на формування методології юридичної науки – це дискусія
обсягом не на одну монографію
чи дисертаційну роботу. Ця теза
є переконливим аргументом на користь необхідності продовження
науково-практичних досліджень
з окресленого дискурсу.

a

на ній щодо заявленого формату.
Відомими представниками юридичного позитивізму є: Дж. Остін,
Ш. Дайсі, К. Бергбом, А. Меркель,
А. Еспінас, C. Пахман, М. Палієнко, В. Катков [11, c. 120]. Основні догми позитивізму зводяться
до таких постулатів:
1) розуміння права як сукупності норм, що встановлюються
державою у формі закону (нормативно-правового акта, адресованого державою суспільству);
2) ототожнення юридичної
чинності закону із здатністю держави забезпечувати його своїм
примусом;
3) визнання закону юридично дійсним (недійсним) з моменту його «позитивації», тобто офіційного встановлення або скасування;
4) включення у предмет юриспруденції законів та інших нормативно-правових актів, що видаються державою;
5) обмеження завдань юристів-практиків проблемами застосування норм права (законів)
[14, c. 63-64].
На наше глибоке переконання,
беручи до уваги особливості позитивізму, в рамках даної концепції
праворозуміння можливо використовувати спеціально-прикладні методи: техніко-юридичного
аналізу, тлумачення, систематичний метод, правове моделювання, порівняльно-правовий метод.
Знову ж таки, важ ливо відповісти на аналогічні питання:
чому саме спеціально-прикладні методи, доцільно віднести до
юридико-позитивістської концепції праворозуміння? Як юридикопозитивістська концепція впливає
на вибір в її контексті спеціальноприкладних методів? В даному
випадку нам необхідно виходити
саме із букви Закону. Тобто головне завдання науковця в контексті
зазначеного є протлумачити те,
що привнесене законодавцем,
мова йде про нормативно-правові акти, та сформувати на його
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впливає на вибір в її контексті
загальнонаукових методів? Окремо необхідно наголосити на тому,
що розподіл методів наукового
пошуку між концепціями праворозуміння має надзвичайно тонку
межу. Адже зрозуміло, що загальнонаукові методи можна цілком
доречно застосувати і в інших типологізаціях праворозуміння.
Відповідь на поставлені питання полягає в цілях, завданнях,
прагненнях кожного науковця
при студіюванні ним конкретної
проблематики. Якщо ми маємо
намір проаналізувати обраний
правовий інститут, дослідити
юридичні гарантії прав людини,
з метою привнести щось якіснопозитивне, удосконалити діючі
механізми захисту прав людини
від протиправного на них посягання, запропонувати нові важелі
регулювання суспільних відносин, то в такому випадку нам потрібно виходити з духу цінніснофундаментальних, базисних основобраного об’єкта, а не лише
з букви Закону. При нагоді констатуємо, що найбільш вдало реалізувати зазначені цілі вбачаємо
за можливе через загальнонаукові
методи, виходячи із того, що за їхньою допомогою, зможемо «розкласти» об’єкт дослідження на
складові частини (аналіз) для з’ясування відношення громадян
до державно-правових ініціатив
шляхом опитування, анкетування (соціологічний метод). Це оптимальний шлях напрацювання
доктринально-нових поглядів,
ідей, концепцій при модернізації,
осучасненні раніше здобутого науково-практичного масиву та дослідженні недостатньо або взагалі
не опрацьованого аспекту цікавого
нам предмета наукового пошуку.
Перейдемо до юридикопозитив істської концепції праворозуміння. Відразу зазначимо,
що ми не виступаємо прихильниками саме цієї концепції, втім, вважаємо за необхідне зупинитися

.u
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теорія та історія держави і права

Вплив концепцій праворозуміння
на формування методології юридичної науки

a

В. В. Новіцький
У статті було проаналізовано термінологічне значення таких понять,
як праворозуміння та методологія. Особливу увагу було приділено дослідженню
особливостей класичних концепцій праворозуміння. Автором статті зроблено спробу
довести наявність існування закономірного впливу класичних концепцій праворозуміння
як на формування методології юридичної науки загалом, так і на вибір конкретних
методів дослідження зокрема.

.u

Ключові слова: право, концепції праворозуміння, методологія, метод,
природні права людини, юридичний позитивізм.
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Стаття надійшла до редакції: 28.08.2018.

Influence of the concepts of legal thinking on
the formation of the methodology of legal science

co

V. V. Novitskyi
The article analyzed the terminological meaning of such concepts as legal thinking
and methodology. Particular attention was paid to the study of the features
of the classical concepts of legal thinking. The author of the article attempts
to prove the existence of the regular influence of the classical concepts of legal thinking,
both on the formation of the methodology of legal science in general,
and on the choice of specific research methods in particular.

dp

Keywords: law, conception of legal thinking, methodology, method,
natural human rights, legal positivism.
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призначення

Призначення
Смачило Іванна Василівна
заступник Міністра юстиції України

.u

a

розпорядження КМУ 04.07.2018 №457-р; наказ МЮУ від 10.07.2018 №2580/к

Крикушенко Олександр Георгійович

начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України

i.c
om

наказ МЮУ від 23.06.2018 №2395/к

dp

co

Інформація надана Департаментом персоналу
Міністерства юстиції України

52
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вітаємо

.u

a

з Днем народження!
6 серпня

i.c
om

Шановний Олексію Петровичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо професійних успіхів, невичерпної енергії
та здійснення усіх задумів і починань!

Бонюк
Олексій Петрович

co

Директор Координаційного центру
з надання правової допомоги

dp

24 серпня

Шановна Олександро Леонідівно!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо плідної праці для зміцнення законності у нашій країні,
невтомності, оптимізму, щастя!

Журахівська
Олександра Леонідівна
Помічник
Міністра юстиції України

53

призначення
вітаємо з днем народження

вітаємо

з Днем народження!
1 серпня

.u

Орлюк Олену Павлівну

a

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

i.c
om

директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України,
доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, члена наукової ради
журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

2 серпня

Нєсьоловські Ярослава

старшого викладача кафедри теорії та філософії держави та права факультету права
і адміністрації Гданського Університету (Республіка Польща), доктора правничих наук,
члена наукової ради журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

7 серпня

Панова Миколу Івановича

co

завідувача кафедри кримінального права №2 Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України,
заслуженого діяча науки і техніки України, члена редакційної колегії
журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

14 серпня

Йору Дмитра Сергійовича

dp

заступника начальника Управління – начальника відділу правової роботи
Управління систематизації законодавства та координації правової роботи
Департаменту реєстрації та систематизації правових актів Міністерства юстиції України,
члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

15 серпня

Зайчука Олега Володимировича

доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, заслуженого юриста України,
члена наукової ради журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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вітаємо

з Днем народження!
5 серпня

a

Долгополова Олексія Сергійовича
8 серпня

.u

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції
у Запорізькій області

Брошка Івана Михайловича

i.c
om

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

10 серпня

П’ятницю Сергія Миколайовича

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

10 серпня

co

Сигидина Віталія Михайловича

dp

заступника начальника головного територіального управління юстиції
з питань державної реєстрації –начальника Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у місті Києві

12 серпня

Семенюк Ольгу Богданівну

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

13 серпня

Бедикайла Вячеслава Вікторовича

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

55

вітаємо з днем народження
призначення

вітаємо

з Днем народження!
14 серпня

a

Вишневського Юрія Анатолійовича

.u

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

14 серпня

i.c
om

Лактіна Іллю Сергійовича

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

17 серпня

Лисюк Світлану Станіславівну

co

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

18 серпня

Дзюдзя Михайла Семеновича

dp

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

19 серпня

Круця Андрія Олексійовича

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції
у Київській області

20 серпня

Захарову Ольгу Валеріївну

56

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції
у Дніпропетровській області
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вітаємо

з Днем народження!
26 серпня

a

Вольфа Олександра Леонідовича

27 серпня

.u

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

i.c
om

Торкунова Олега Миколайовича

заступника начальника з питань дотримання прав засуджених та осіб, узятих під варту
Адміністрації державної кримінально-виконавчої служби України

30 серпня

Кужелєва Олега Миколайовича

co

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

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!

dp

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

57

вітаємо з днем народження

вітаємо

з Днем народження наших колег!
3 серпня

a

Скіця Станіслава Миколайовича

.u

директора Черкаського місцевого центру з надання БВПД

6 серпня

Антонця Олега Володимировича

i.c
om

директора Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД

7 серпня

Євчука Михайла Миколайовича

директора Регіонального центру з надання БВПД в Івано-Франківській області

7 серпня

Перетятко Аллу Василівну

co

в. о. директора Другого одеського місцевого центру з надання БВПД

7 серпня

Клепець Тетяну Анатоліївну

dp

головного спеціаліста відділу розгляду звернень Координаційного центру з надання правової допомоги

8 серпня

Стьопіну Наталію Олександрівну

директора Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області

8 серпня

Гришина Олександра Миколайовича

заступника директора Другого запорізького місцевого центру з надання БВПД

58
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вітаємо

з Днем народження наших колег!
8 серпня

a

Кладовщикову Валерію Олегівну
10 серпня

.u

заступника директора Третього київського місцевого центру з надання БВПД

Мерзлякова Сергія Сергійовича

i.c
om

директора Котовського місцевого центру з надання БВПД

10 серпня

Радченко Ірину Валеріївну

заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у місті Києві

11 серпня

Охріменка Віталія Олексійовича

co

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

13 серпня

Ільченка Віктора Євгеновича

dp

головного спеціаліста відділу запобігання корупції Координаційного центру
з надання правової допомоги

13 серпня

Ковальчука Володимира Дмитровича

заступника директора Регіонального центру з надання БВПД в Івано-Франківській області

13 серпня

Шишкарьову Олену Геннадіївну

заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській області

59

призначення
вітаємо з днем народження

вітаємо
14 серпня

a

з Днем народження наших колег!
Желізняка Руслана Матвійовича

.u

директора Калуського місцевого центру з надання БВПД

14 серпня

i.c
om

Проценка Вадима Володимировича

директора Кременчуцького місцевого центру з надання БВПД

15 серпня

Нечипорук Тетяну Володимирівну

директора Томашпільського місцевого центру з надання БВПД

16 серпня

Бурчак Лесю Іванівну

co

директора Першого київського місцевого центру з надання БВПД

16 серпня

Лукіянову Марину Дмитрівну

dp

директора Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області

16 серпня

Полоз Олену Іванівну

начальника управління внутрішнього аудиту Координаційного центру з надання правової допомоги

19 серпня

Ващилко Олену Павлівну
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вітаємо
21 серпня

Багрій Ольгу Вікторівну

a

з Днем народження наших колег!
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21 серпня

.u

начальника відділу державних закупівель та договірної роботи
Координаційного центру з надання правової допомоги

Чистого Валентина Олександровича

директора Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській області

23 серпня

Рибаса Ігоря Володимировича

co

директора Першого полтавського місцевого центру з надання БВПД

28 серпня

Тертишного Олексія Валерійовича

dp

начальника інформаційно-аналітичного відділу управління
«Дніпровська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна платформа»
Координаційного центру з надання правової допомоги

31 серпня

Маліновську Світлану Володимирівну

начальника управління розгляду звернень та забезпечення доступу
до публічної інформації Координаційного центру з надання правової допомоги

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

ПЕРЕЛІК

.u

a

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

Наказ від 03.07.2018 № 2260/5

Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Дата та номер державної реєстрації 03.07.2018 № 774/32226

Наказ від 04.07.2018 № 2277/5

Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях
Дата та номер державної реєстрації 06.07.2018 № 791/32243

Наказ від 06.07.2018 № 2305/5

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

co

Дата та номер державної реєстрації 10.07.2018 № 799/32251

Наказ від 10.07.2018 № 2325/5

dp

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5у
Дата та номер державної реєстрації 10.07.2018 № 803/32255

Наказ від 23.07.2018 № 2424/5

Про затвердження Змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
Дата та номер державної реєстрації 24.07.2018 № 864/32316

Наказ від 26.07.2018 № 2476/5
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 30.07.2018 № 873/32325
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Наказ від 26.07.2018 № 2477/5
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 30.07.2018 № 874/32326

Наказ від 27.07.2018 № 2484/5
Про затвердження Положення про галузевий державний архів Міністерства юстиції України
у сфері виконання кримінальних покарань та пробації

Наказ від 30.07.2018 № 2490/5

a

Дата та номер державної реєстрації 30.07.2018 № 877/32329

.u

Про внесення змін до Правил ведення діловодства та архіву
в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями
Дата та номер державної реєстрації 31.07.2018 № 887/32339
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Наказ від 30.07.2018 № 2491/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 21.10.2016 № 3005/5
Дата та номер державної реєстрації 31.07.2018 № 888/32340

Наказ від 30.07.2018 № 2492/5

Про затвердження Змін до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження

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

dp

co

Дата та номер державної реєстрації 31.07.2018 № 889/32341
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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
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Наукові статті повинні відповідати постанові Президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня
2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (зі змінами і доповненнями).
Загальні вимоги до структури наукових статей:
•• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
•• аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
•• формування цілей статті (постановка завдання);
•• виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
•• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Вимоги до оформлення тексту наукових статей:
•• обсяг статті (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані джерела, анотація, ключові слова) в межах
10-ти сторінок (Nimes New Roman; кегль 14; інтервал 1,5);
•• у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання,
почесне звання, посада та місце роботи автора;
•• нижче – код унівесальної десяткової класифікації (УДК статті);
•• нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;
•• посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25-26]. Назви джерел наводяться в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ «Список використаної літератури»);
•• 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 використаної літератури 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:
•• електронний варіант статті;
•• електронне фото автора (авторів) портретного варіанта у форматі JPEG, розмір фото мінімум 10×15 см, 300 крапок на дюйм;
•• довідка про автора (співавторів);
•• 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
(у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник).
Матеріали надсилаються поштою на електронну адресу: bulleten@dpcoi.com.ua
Назви файлів повинні містити прізвище автора.
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 редакції: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 801.
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