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За 3 роки, які минули з моменту приходу 
 до Міністерства юстиції нової команди  
на чолі з Міністром юстиції Павлом Петренком,  
у відомстві вдалося провести кардинальні реформи,  
які забезпечили перетворення органу  
із бюрократичного монстра радянського зразка  
у сучасну динамічну структуру,  
головною метою якої є забезпечення справедливості  
й захисту громадян, а також надання українцям  
зручних та комфортних сервісів.

3 роки роботи  
нової команди 
Мін’юсту 

МІНІСТЕРСТВО СТАЛО ПЕРШИМ ОРГАНОМ, ЯКИЙ НЕ ЛИШЕ ВІДКРИТО ГОВОРИВ ПРО ПРОЗОРІСТЬ,  
А Й ЗРОБИВ ПЕРШІ РЕАЛЬНІ КРОКИ У ЦЬОМУ НАПРЯМІ, ВІДКРИВШИ ДОСТУП ДО РЕЄСТРІВ, ЯКИМИ ОПЕРУЄ МІН’ЮСТ.

Було проведено структурну та кадрову реформи, які стали 
фундаментом для запровадження усіх змін у міністерстві.  
Передовсім було проведено внутрішній аудит, ліквідовано 
дуб люючі функції та скорочено кількість департаментів у цен-
тральному апараті Мін’юсту з 46 до 35. Загальна кількість чинов-
ників по системі за ці роки скоротилася вдвічі – з 26 до 13 тис.  
Розроблено та запроваджено єдину структуру регіональних ор-
ганів юстиції та відкриті, прозорі відбори на вакантні посади 
всіх рівнів.

Також відбулася  ліквідація корупційних схем старої влади, через які держава втрачала мільярди бюд-
жетних коштів.

Ще одним важливим кроком, який дав можливість побороти корупцію та забезпечити громадян зручни-
ми послугами, стала кардинальна реформа Державної реєстраційної служби, про хабарі в якій складалися 
легенди.

Зокрема, було ліквідовано ДРС як окремий структурний підрозділ, а функцію державних реєстраторів 
у сфері реєстрації нерухомості та бізнесу передано місцевій владі, нотаріусам та акредитованим суб’єктам. 
Нині ці послуги надає майже 10 тис. суб’єктів, а такі поняття, як черги, хабарі та хамство, відійшли у минуле. 
Нині вже підготовлено ґрунт для передачі на місця послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану.

dpcoi.c
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бюлетень міністерства юстиції україни

Так само Міністерство юстиції було першим у сфері 
боротьби з таким ганебним явищем, як рейдерство. 
На жаль, роками держава не лише не боролася із за-
хопленнями майна, а й своїм мовчанням заохочува-
ла окремих «ділків» до таких дій. Через це Україна 
залишалася «сірою зоною», де права власників існу-
ють лише на папері, що відлякувало закордонних ін-
весторів. З початку минулого року запущено роботу 

Так само Міністерство піклується про захист простих громадян. Триває реалізація найбільшого соціаль-
ного проекту Уряду з надання безоплатної право вої допомоги. 

Окрім того, адво кати системи БПД домоглися 2000 виправдувальних вироків у кримі нальних справах, 
врятувавши від тюрми 2000 несправедливо звинувачених громадян.

549
ВЖЕ ВІДКРИТО

ТОЧОК ДОСТУПУ ДО БЕЗОПЛАТНОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

398 ТИС. 
ОБРОБЛЕНО

ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

53 ТИС.

ОТРИМАЛИ  
БЕЗКОШТОВНОГО АДВОКАТА

Запроваджено онлайн-сервіси для населення 
та бізнесу, які дають можливість отримати послуги, 
не виходячи з дому чи офісу. За час дії проекту грома-
дянами вчинено 62 млн реєстраційних дій та отрима-
но більше 1 млн платних послуг.

Триває запуск сучасних послуг, які роблять життя 
мільйонів українців значно простішим. Зокрема, про-
ектом Міністерства юстиції з  видачі свідоцтв про на-
родження можна скористатися у 474 медичних за-
кладах по всій країні. За новою зручною процедурою 
перші документи видані батькам 114 тис. малюків. 
Окрім цього, в рамках пілотного проекту, проводить-
ся реєстрація місця проживання новонародженого. 
Цією послугою скористалися вже 1703 батьків.

Ще однією новацією Мін’юсту є проект «Шлюб 
за добу», який дає можливість парі самій визначи-

тися з датою та часом весіл-
ля. А найголовніше – за цією 
процедурою можуть отримати 
легальні документи про шлюб 
мешканці тимчасово окупо-
ваних та не підконтрольних 
українській владі регіонів. 
Для цього їм достатньо обрати 
дату та час і лише раз приїхати 
на контрольовану територію.

20 МІСТ,

ДО СЕРВІСУ 
ДОЛУЧИЛИСЯ

5630 ПАР

ДЕ ПОБРАЛИСЯ 
ПОНАД

Комісії з розгляду скарг на дії державних реєстраторів 
при Міністерстві юстиції. Розглянуто понад 1000 скарг, 
серед яких – 500 задоволено. Окрім цього, прийнято 
Антирейдерський закон (№5067), який забезпечив 
реальне покарання для всіх, хто причетний до рей-
дерства – до 10 років зі спецконфіскацією майна. 
Після прийняття закону кількість скарг на спроби за-
хоплення знизилася на порядок.

УКРАЇНЦІВ 
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Триває реформа системи виконання судових 
та  інших рішень. Прийнято закони «Про органи 
та осіб, які здійснюють примусове виконання судо-
вих рішень і рішень інших органів» та «Про вико-
навче провадження», якими запроваджено інститут 
приватних виконавців, автоматизацію процедури 
виконання рішень та забезпечено достойну оплату 
за швидку і якісну роботу.

Дано старт найскладнішій реформі Міністер-
ства юстиції – реформі пенітенціарної системи. 
Вже ліквідовано стару Державну пенітенціарну служ-
бу, створено 3 управління в Мін’юсті та 6 міжрегіо-
нальних управлінь. Запущено проект державно-при-
ватного партнерства для будівництва нових слідчих 
ізоляторів у Києві та Львові. Створюється повноцін-
на система пробації, яка забезпечить ресоціалізацію 
ув’язнених та їх повернення до нормального життя 
у суспільстві.

ЗА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ 
РОЗРОБЛЕНО ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ  

ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ ЗАКОН,  
ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧИЛИ СТАРТ СУДОВОЇ РЕФОРМИ.

Так само триває робота із захисту інтересів 
України у міжнародних судах, передовсім проти 
агресора. Зокрема, подано 5 справ «Україна проти 
Росії» до Євро пейського суду з прав людини та спра-
ву щодо порушення Росією 2 конвенцій до Міжна-
родного суду ООН. На постійній основі проводиться 
збір, підготовка та передача до судів доказів щодо 
анексії Криму Росією, дискримінації прав українців 
і кримських татар та організації агресором терактів 
на території України.

Запроваджено систему електронних торгів 
арештованим майном «СЕТАМ» – це майданчик від-
критих торгів, доступ до якого мають усі бажаючі. 
За останній рік тут реалізовано 14 тис. лотів загаль-
ною вартістю 2,4 млрд грн. До державного бюджету 
від діяльності СЕТАМ надійшло 230 млн грн.

Мін’юстом також проведено процес очищення 
влади у державних органах. Нині до реєстру лю-
строваних осіб внесено 937 осіб. Тисячі чиновників 
добровільно залишили свої посади, не діждавшись 
перевірок.  

Важливим напрямом роботи відомства є антико-
рупційна робота. Розроблено сучасне антикорупцій-
не законодавство, забезпечено запуск антикоруп-
ційних органів та дано старт системі електронного 
декларування.
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сучасна юстиція україни        новини

Міністерство юстиції України 
впродовж останніх років 
створило одну з найрозвинутіших 
у світі систем надання 
безоплатної правової допомоги 
громадянам, які не можуть  
собі дозволити приватного 
адвоката. Цього року ініційовано 
наступний її етап – підвищення 
рівня знань українців про свої 
права та запуск всеукраїнського 
проекту «Я маю право!».  
Про це наприкінці лютого  
у Верховній Раді повідомив 
Міністр юстиції Павло Петренко.

Всеукраїнський  
проект Мін’юсту  
«Я маю право!» 

«Міністерство юстиції розпо-
чало надзвичайно складну спра-
ву – відновлення справедливості 
для кожного українця. З 2014 року 
ми  реалізовуємо національ-
ний проект розбудови системи 
безоплатної правової допомо-
ги. Це допомога для тих людей, 
які не мали можливості найняти 
приватного адвоката й захистити 
свої права», – зазначив очільник 
Мін’юсту.

Він поінформував присутніх, 
що минулого року Мін’юст лікві-
дував 500 районних управлінь 
юстиції, які не виконували ніяких 
функцій і до яких ніхто з громадян 
не звертався. Зекономлені кошти 
дали можливість на їх місці від-
крити бюро правової допомоги.

«Прості українці навіть у район-
ному центрі чи невеликому містеч-
ку зараз можуть звернутися до 
наших юристів чи адвокатів, які за-
хищають кожного», – додав Міністр 
юстиції.

«МИ МАЄМО ВСІ ШАНСИ ОТРИМАТИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ НОВИЙ ВЕРХОВНИЙ СУД,  
СТВОРЕНИЙ ЗА ПРИНЦИПАМИ ПУБЛІЧНОСТІ Й ПРОЗОРОСТІ. ТАК САМО БУДЕ СТВОРЕНО НОВІ АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ.  

Я ЗАКЛИКАЮ ВСІХ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ НЕ СТОЯТИ ОСТОРОНЬ І НЕ ДУМАТИ, ЩО ХТОСЬ ЗАМІСТЬ НИХ ЗМІНИТЬ ЦЮ КРАЇНУ.  
БУТИ ДИВАННИМ ЕКСПЕРТОМ, РАДИТИ І КРИТИКУВАТИ – ПРОСТІШЕ ВСЬОГО. ПРИХОДЬТЕ НА КОНКУРСИ, СТАВАЙТЕ СУДДЯМИ, 

ЗМІНЮЙТЕ ОБЛИЧЧЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ, ЗНИЩУЙТЕ БЕЗЗАКОННЯ, ЯКЕ ТАМ ПАНУЄ», – РЕЗЮМУВАВ ПАВЛО ПЕТРЕНКО. 

До центрів та бюро правової до-
помоги вже звернулися 400 тисяч 
українців. Це пенсіонери, учасники 
АТО, інваліди, діти-сироти та інші 
категорії громадян, які не мають 
коштів для того, щоб найняти адво-
ката і раніше не мали шансу захи-
стити свої права. З кінця минулого 
року щомісячно майже 80 тисяч 
українців звертаються до  бюро 
правової допомоги. Протягом ми-
нулого року адвокати системи 
безоплатної правової допомоги 
домоглися 600 виправдувальних 
вироків у кримінальних справах.

«Це 600 українських доль, 
які не були зламані. Це 600 гро-
мадян, які  не стали гвинтиками 
у системі забезпечення статисти-
ки у правоохоронних органах», – 
зазначив Павло Петренко.

Він також подякував народним 
депутатам, які підтримали ініціа-
тиву з розширення кола людей, 
які  мають право на безоплатну 
правову допомогу.

«Це учасники АТО, це сім’ї за-
гиблих, це тимчасово переміщені 
особи, а також ті, хто має місячний 
дохід, який не перевищує 2 про-
житкових мінімумів», – сказав 
очільник Мін’юсту.

Водночас він наголосив: знання 
своїх прав і вміння їх захищати – 
це справжня зброя у боротьбі з чи-
новницьким свавіллям.

«Наше завдання полягає у тому, 
щоб ми перейшли на новий рівень 
і  почали озброювати українців 
знаннями про їхні права у спілку-
ванні з чиновником, у спілкуванні 
з суддею, у спілкуванні з прокуро-
ром. Цього року ми ініціюємо запуск 
загальнонаціонального проекту 
«Я маю право!», який проводитиме 
просвітницьку роботу серед гро-
мадян щодо прав, які їм гаранто-
вані», – заявив Міністр юстиції.

Окрім цього, важливим напря-
мом забезпечення справедливості 
для кожного громадянина є ре-
форма судової системи.   dpcoi.c
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бюлетень міністерства юстиції україни

Міністерство юстиції розробило проект розпорядження Кабінету Міністрів,  
яким скасовуються майже 100 нормативно-правових актів різних міністерств та відомств,  

які втратили свою актуальність та фактично встановлюють бар’єри для підприємців.  
Про це на прес-конференції у березні повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

Скасовано 
100 нормативно-правових актів, 

які створювали бар’єри для бізнесу 

«За дорученням Прем’єр-Міністра Міністерство 
юстиції щомісячно проводить аналіз величезної 
кількості актів, які приймалися за останні 25 років, 
і рішень, які ми отримали у спадок від Радянського 
Союзу. Сьогодні ми хочемо презентувати ініційований 
Міністерством юстиції проект рішення Уряду про ска-
сування майже 100 нормативно-правових актів різ-
них Міністерств і відомств, які створюють бар’єри для 
українського бізнесу», – зазначив очільник Мін’юсту.

За словами Павла Петренка, відповідне рішення 
буде прийнято на найближчому засіданні Кабміну.  
Зокрема, буде скасовано 93 нормативно-правових 
акти. Ще відносно 7 надані рекомендації про приве-
дення документів у відповідність з чинним законо-
давством. Адже найбільше зло для кожного підприєм-
ця – це регуляторні бар’єри. Так склалося, що Україна 
успадкувала від Радянського Союзу погану практику 
повної зарегульованості всіх сфер життя різними  
інструкціями, порядками та іншими документами.

«За 25 років цей спадок перетворився на вели-
чезний блок корупційних маніпуляцій, які використо-
вували державні службовці у своїх цілях», – сказав 
Міністр юстиції і звернув увагу на те, що протягом 
останніх років Уряд спільно з представниками гро-
мадянського суспільства та експертним середовищем 
проводить повноцінну «вичистку» актів, які не про-
сто втратили свою актуальність, а часто шкодять під-
приємцям. Минулого року Кабінет Міністрів скасував 
своїм рішенням понад 360 нормативно-правових 
актів. Нині – ще майже 100.

«Хочу анонсувати, що нині ми проводимо аналіз 
ще понад 400 нормативно-правових актів різних 
міністерств. До кінця березня міністерства мають на-
дати обґрунтування стосовно актів, які вони вважають 
актуальними. Відповідно до обґрунтувань ми прове-

демо справжню дерегуляційну гільйотину зі скасу-
вання сотень документів, які бюрократи «наплодили» 
за останні 25 років», – заявив Павло Петренко.

За словами співголови комітету з розвитку під-
приємництва Спілки українських підприємців Андрія 
Єрашова, жодна галузь не може зростати достатньо 
стрімко, якщо є бар’єри, які притримують її розвиток.

«Бізнес, перш за все, очікує від влади спрощення 
умов ведення бізнесу та покращення бізнес-кліма-
ту. Зробити це можна лише надавши бізнесу мож-
ливість вільно розвиватися та прибравши регуляторні 
бар’єри», – наголосив він.

Аналітик EasyBusiness Андрій Шпаков у свою 
чергу зазначив, що представників бізнес-середови-
ща не може не радувати, що центральні органи влади 
орієнтовані на ліквідацію рудиментарних радянських 
норм, які заважають бізнесу і не відповідають акту-
альній ситуації в країні.

«Ми дуже раді такому продовженню хвилі дере-
гуляції. Ми завжди підтримували й надалі підтриму-
ватимемо Міністерство юстиції задля покращення 
бізнес-клімату», – сказав він.   

dpcoi.c
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сучасна юстиція україни        новини

15 березня у Києві відбувся VІ Всеукраїнський форум ААУ з цивільного права та процесу «КИЇВСЬКА ВЕСНА».  
Це майданчик для спілкування та обміну досвідом між адвокатами, юристами та суддями. 

У форумі взяв участь заступник Міністра юстиції України Гія Гецадзе. 

«КИЇВСЬКА ВЕСНА»:
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

На цьому важливому заході відбулося обгово-
рення нагальних проблем, які виникають під час 
здійснення представництва у цивільних та госпо-
дарських справах. Також розглянуті проблемні 
питання в сфері сімейного, спадкового, договір-
ного і корпоративного права, захисту права влас-
ності та  інших речових прав. Були висвітлені 
перші результати системних реформ, розпочатих 
в 2016 році.

Метою проведення форуму є створення плат-
форми для професійного спілкування, обміну знан-
нями, досвідом, ідеями та ініціативами, а також 
для поглиблення знань та навичок для адвокатів, 
практикуючих юристів, корпоративних юристів 
та суддів тощо.   

dpcoi.c
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бюлетень міністерства юстиції україни

 Судові позови до Російської Федерації в рамках міжнародного арбітражу є ефективним інструментом 
захисту прав бізнесу, який постраждав від російської агресії. Про це у березні на Міжнародній конференції 

«Міжнародний арбітраж: нові зміни» повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

«Міжнародний арбітраж 
є одним із інструментів притягнення  

країни-агресора до відповідальності», -
Павло Петренко 

«Одним із серйозних інстру-
ментів захисту для українського 
бізнесу, який постраждав від неза-
конної анексії Криму та захоплення 
підприємств на території Донбасу, є 
відстоювання своїх інтересів через 
міжнародні інвестиційні арбітражі», 
– зазначив очільник Мін’юсту. Адже 
вже є прецеденти за заявами 
українських приватних інвесторів, 
коли арбітраж допустив до розгля-
ду відповідні позови і встановив, 
що за захист інвестицій і вкладених 
коштів відповідальність несе саме 
країна-агресор. 

«Це перші справи, але вони 
дають чіткий сигнал, що країна- 
агресор буде покарана, а поса-
дові особи, які приймали рішення 
розпочати війну проти України, по-
несуть відповідальність. Усі ті спра-
ви, які зараз розглядаються в між-
народних судових юрисдикціях, 
стануть основою для великого 

кримінального процесу проти чи-
новників Російської Федерації. 
Це стосується і інвестиційного ар-
бітражу, де фіксуються спричинення 
збитків і втрата майна українськи-
ми підприємствами та інвестора-
ми», – наголосив Міністр юстиції.

За словами Міністра, ефектив-
на робота протягом вже 25 років 
такої інституції, як міжнародний 
комерційний арбітраж, говорить 
про те, що Україна рухається у пра-
вильному напрямі, який забезпе-
чує верховенство права та закону.

«Це інструмент цивілізованого 
вирішення спорів. Ми є свідками 
тенденції, за якою не лише приват-
ні суб’єкти врегульовують свої спори 
в міжнародному арбітражі. Нині й 
публічно-правові спори вже не є 
рідкістю у стінах комерційних ар-
бітражів», – додав Павло Петренко.

При цьому він зауважив: між-
народне право і міжнародний 

правопорядок нині постали перед 
дуже серйозним геополітичним 
іспитом. Один із засновників ООН 
став агресором і розпочав війну на 
території Європи. 

«Мова йде про Російську Феде-
рацію. Україна, як країна, яка по-
страждала від цієї агресії, викори-
стовує всі засоби, щоб захистити 
свої права, включаючи міжнародні 
інституції. Це іспит для багатьох ін-
ституцій, в тому числі й арбітраж-
них, який продемонструє здатність 
міжнародної спільноти захистити 
міжнародне право і принципи, 
які були закріплені після Другої 
світової війни», – заявив очільник 
Мін’юсту.

У рамках конференції Міністр 
юстиції також зустрівся зі сту-
дентами-правниками, які беруть 
участь у змагальних судових де-
батах у напрямі міжнародного ко-
мерційного арбітражу.   

«Я Б ДУЖЕ ХОТІВ, ЩОБ НАСТАВ ТОЙ ЧАС, КОЛИ ВАМ БИ НЕ ДОВЕЛОСЯ ВИСТУПАТИ У СПРАВАХ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВТРАТОЮ ЧИ ЗНИЩЕННЯМ МАЙНА, ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ, АГРЕСІЄЮ ТА ВІЙНОЮ.  

Я Б ДУЖЕ ХОТІВ, ЩОБ СЛОВО «ВІЙНА» ВІДІЙШЛО В МИНУЛЕ, А ПОНЯТТЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ, ПРАВА НА СВОБОДУ І ПРАВА 
НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД БУЛИ ЛИШЕ ПРЕДМЕТОМ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПРАВА», – СКАЗАВ ПАВЛО ПЕТРЕНКО.  
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сучасна юстиція україни           У фокусі юстиції

Пропонуємо Вашій увазі інтерв’ю з головним редактором Головної редакції суспільно-публіцистичних  
та культурно-мистецьких програм Філії ПАТ «Національна суспільна телекомпанія України»,  
автором і ведучою соціально-юридичної програми «Наше право» на Центральному каналі,  
кандидатом наук з державного управління Оксаною Власенко.

«Я вірю в суспільство, 
я вірю в суспільне 
телебачення…» –

Оксана Власенко

Ви маєте педагогічну освіту, 
науковий ступінь  
кандидата наук,  
довгий час працюєте 
на телебаченні…  
Чому саме журналістику  
обрали своєю професією?

Про професію журналіста 
я  мріяла з дитинства. Відколи 
надрукували мою першу стат-
тю в  газеті Київського палацу 
дітей та юнацтва, де я займалась 
у гуртку «Юнпрес». Тому відтоді 
цілеспрямовано рухалась до своєї 
мети. Закінчила філологічний фа-
культет Київського педагогічного 
університету імені Михайла Дра-
гоманова (1997-2002 рр.), потім 
вступила до Національної академії 
державного управління при Пре-
зидентові України (2004-2006 рр.), 
де згодом захистила кандидатську 
дисертацію (2013 р.). Паралельно 
працювала випусковим редакто-
ром новин, журналістом, режисе-
ром, ведучою тоді ще у Київській 

державній регіональній телерадіо-
компанії та головним спеціалістом 
у прес-службі НАДУ.  

Вважаю, що цікавість, само-
вдосконалення і прагнення знайти 
щось неймовірне у буденності – 
основа журналістської професії.  
Багато відомих журналістів не 
мають спеціальної журналістсь-
кої освіти, але досягли визнання 
у професії. Чому? Тому, що завжди 
шукають, прагнуть, навчають-
ся і цікавляться. Я не говорю, 
що спеціалізована освіта не по-
трібна, вона ще нікому не завади-
ла, але цілеспрямованість і напо-
легливість у журналістиці, на мою 
думку, швидше допоможуть досяг-
ти успіху. 

Для мене «журналіст» – це не 
професія, а стан душі. Я люблю слу-
хати, писати, відповідати, мріяти. 
Може, тому йду за покликом. Що-
разу робота підкидає нові емоції, 
нові враження, нові знайомства… 
Якщо вдається комусь додати на-

строю, впевненості, допомогти, вза-
галі почуваюся щасливою людиною.  

Майже 20 років  
Ви працюєте саме  
на державному телебаченні. 
Чому така відданість,  
адже не секрет, що державні 
засоби масової інформації 
не можуть похвалитися 
гідним фінансуванням  
своєї діяльності, а відтак 
комфортними умовами 
праці і гідною зарплатою?  

Я вдячна Київській державній 
регіональній телерадіокомпанії 
і всім своїм колегам, з якими дове-
лося працювати, за той досвід і ті 
знання та навички, які я отримала. 
Адже тут відбувалося моє станов-
лення як журналіста. Був період, 
коли я йшла з державного телеба-
чення у прес-службу Національної 
академії державного управління 
при Президентові України, бо зда-
валося, що немає розвитку, немає 
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до чого прагнути… Після  ро-
боти і  навчання в Академії –  
повернулась, адже зрозуміла, що 
на державних телеканалах біль-
ше духовності і культури, відда-
ності професії і творчої свободи. 
У мене є досвід праці у приватних 
студіях. Так, там платять пристой-
ні гроші, але заганяють у рабство. 
Я говорю не тільки про відсутність 
часу на спілкування з родиною, 
захоплення, а й обмеження і на-
станови у подачі інформації. 

На державному каналі пра-
цюється не легше, просто в аб-
солютно інших умовах. Застаріла 
матеріально-технічна база не 
дає можливостей втілити усі мрії 
і задуми в життя, а відсутність гід-
ної заробітної плати обумовлює 
плинність кваліфікованих кадрів. 
Є надія, що з об’єднанням дер-
жавних організацій в сус пільний 
мовник ситуація буде змінювати-
ся на краще. Адже творчий потен-
ціал співробітників залишається 
на високому рівні, а креативність 
і майстерність не згасає.

Як сталося,що Ви стали 
 обличчям каналу  
і автором власної 
соціально-юридичної 
програми?

Три роки тому, коли запускав-
ся соціально-юридичний проект 
«Наше право», керівники каналу 
доручили мені, як кандидату наук 
з державного управління, роз-
робити його концепцію. Перед-
бачалося, що ведучим має бути 
людина з  юридичною освітою. 
Згодом вирішили, що професійно 
обізнаних в юриспруденції гостей 
буде достатньо, адже юридичний 
сленг досить важкий, а тому нашій 
аудиторії буде важко сприймати 
подану інформацію. Відтоді моя 
роль ведучої допомагати «філь-
трувати» і максимально спрощу-
вати інформацію, щоб вона була 
доступна навіть необізнаним 
у юридичних справах людям, пен-
сіонерам, дітям. 

Враховуючи, що я орієнтува-
лась в українському законодав-
стві, мені було цікаво заглиб-
люватися у юридичну тематику. 
А от деяким гостям студії пояс-
нювати аудиторії юридичні тер-
міни і законодавчі ініціативи 
зрозумілою мовою вдавалося не 
завжди. Нині ми сподіваємося на 
повноцінне фінансування суспіль-

ного телебачення і змогу вдоско-
налюватися. Є безліч ідей та ціка-
вих пропозицій від наших гостей 
студії, тому є до чого прагнути. 
Постійно шукаємо нові теми 
для обговорень, героїв програ-
ми, які готові поділитися своїми 
проблемами, експертів, юристів, 
які професійно допомагатимуть 
і консультуватимуть наших героїв. 
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З якими проблемами 
найчастіше звертаються 
громадяни, що їх турбує 
найбільше?

Нам багато пишуть на елект-
ронну пошту, звертаються до ре-
дакції. Переважно пенсіонери, 
інваліди, матері-одиначки, пред-
ставники інших малозабезпече-
них верств населення з проханням 
проконсультувати з тих чи інших 
юридичних проблем. Це пере-
важно спірні питання у реєстрації 
майнових прав на нерухомість 
та  їх обтяжень, вступу у спад-
щину, оформлення різних доку-
ментів, надання довідок, отри-
мання надбавок і пенсій, поділу 
майна і прав на опіку дітей тощо. 
Усі запитання ми намагаємо-
ся озвучити у наших програмах,  
запрошуємо спеціалістів з уря-
дових і громадських організацій, 
які компетентні у таких питаннях. 
Підключаємо адвокатів, якщо ви-
никають складні юридичні колізії, 
щоб максимально допомогти вирі-
шити проблеми громадян. До речі, 
цього року кількість програм, ви-
даних в ефір, перетнула 200 рубіж.

Нині активна фаза створення 
суспільного телебачення.  
Ви працюєте у його системі. 
Як вважаєте, у суспільного 
телебачення є майбутнє?

Про необхідність запровад-
ження суспільного телебачення 
в Україні йдеться давно. Але реаль-
ні кроки відбуваються тільки зараз.  
Суспільне  – тому, що має належати 
суспільству, незалежне від держа-
ви і бізнесу. Я вірю в суспільство, 
я вірю в суспільне телебачення, 
вірю, що колись усі громадяни зро-
зуміють, що інформація – це най-
потужніший інструмент і зброя. 

Суспільству необхідний влас-
ний рупор, незаангажований, чес-
ний. Між іншим, у своїй кандидат-
ській я звертаю увагу на негативні 
інформаційні впливи засобів ма-
сової інформації і те, яким чином 
вони маніпулюють людською сві-

домістю. І одним з механізмів за-
хисту від них вбачаю створення 
потужного суспільного мовника. 
Правда, його фінансування має 
здійснюватися переважно через 
абонентську плату, як в інших де-
мократично розвинутих країнах. 
Нинішні  ж економічні умови 
в Україні не дозволяють перекла-
сти функціонування суспільно-
го мовлення на плечі громадян, 
а тому зараз суспільне – публічне 
акціонерне товариство, 100% акцій 
якого поки що належать державі. 
Сподіваюсь, ситуація виправиться, 
і коли це станеться, суспільне теле-
бачення та радіомовлення будуть 
дійсно незалежними. Інша пробле-
ма у тому, що громадяни не надто 
довіряють державним, а нині су-
спільним мовникам, а тому наша 
головна задача – усі зусилля на-
правити на отримання довіри су-
спільства і створення якісного кон-
курентного контенту.  

Яка Ваша життєва 
філософія?  
Чи маєте захоплення,  
як проводите вільний час?

Увесь свій вільний час я приді- 
ляю родині. Нам до душі усі актив- 
ні види відпочинку,окрім того, обож- 
нюємо подорожі Україною, адже 
наша країна багата на красиві і над-
звичайні місця, які варто побачити. 

Щодо життєвої філософії, вва-
жаю, що варто жити так, щоб кожен 
прожитий день відкладався малень-
кою сходинкою до великої гори 
можливостей, які дарує нам життя. 

Що ви можете  
побажати колективу  
нашого видання?  

Усі ми чекаємо весни з надією на 
оновлення, тепло та позитивні емоції. 
Тому хочу побажати всьому колекти-
ву справдження надій і професійних 
успіхів, а виданню – процвітання  
і популярності на довгі роки.   
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«Україна  нині 
проходить через 
найбільш карди-
нальні реформи, які 
коли-небуть реалі-
зовувалися в нашій 
державі. І   систе-
ма юстиції тут  не 
виняток. Для  нас 
дуже важливий до-
св ід  Н імеччини , 
який  ми  зможемо 
використати у  по-
дальших рефор -
м а х . С а м е   то м у 
ми  прагнемо поси-
лити та поглибити 
існуючі між нашими 
державами дружні 
стосунки та  спів-
робітництво в галузі 
права», – зазначив 
очільник українсь-
кого Мін’юсту.

Документ визначає пріоритет-
ними напрямками співробітни-
цтва гарантію та реалізацію дер-
жавно-правових принципів, захист 
прав людини, подальший розвиток 
і вдосконалення законодавства 
у різних галузях та законодавства, 
яке стосується питань боротьби 
з економічною й фінансовою зло-
чинністю, включаючи подолання 
корупції.

Окрім того, важливим у ро-
боті та обміні досвідом є навчан-

У березні українське та німецьке правові відомства домовилися посилити та поглибити існуючі  
між нашими державами дружні стосунки і співробітництво в галузі права. Відповідну Спільну заяву  

про правове співробітництво між Міністерством юстиції України та Федеральним міністерством юстиції 
та захисту прав споживачів Федеративної Республіки Німеччина підписали очільник українського Мін’юсту 

Павло Петренко та його німецький колега Хайко Маас.

Спільна заява
про правове співробітництво 

ня й підвищення кваліфікації 
спеціалістів із застосування права, 
подальший розвиток та вдоскона-
лення українського законодавства, 
яке регулює питання застосування 
альтернативних покарань.

Буде проводи тися постійний 
взаємний обмін досвідом і зустрічі 
за участю німецьких та українсь-
ких спеціалістів, семі нарів і стажу-
вань, навчання та підвищення ква-
ліфікації практикуючих юристів, 
перш за все, державних службов-

ців, суддів, проку-
рорів, адво катів, но-
таріусів. 

У ході зустрічі 
П а в л а  П е т р е н к а 
з Хайко Маасом пред-
метом обговорення 
стали реформи Міні-
стерства юстиції Украї-
ни. Зокрема,  зміни 
у  сфері реєстрації 
та антирейдерські іні-
ціативи, які дали мож-
ливість інвесторам 
не боятися за своє 
майно, запуск однієї 
з найпрогресивніших 
у світі системи безо-
платної допомоги на-
селенню, пенітенціар-
на реформа, а також 
реформа системи 
виконання рішень  
та судової системи.

Окремо підняли тему безвізово-
го режиму, адже Україна виконала 
усі без винятку умови, які  були 
поставлені євро пейськими парт-
нерами.

У рамках візиту до Німеччи-
ни українська делегація на чолі 
з Міністром юстиції Павлом Пе-
тренком також від відала установу 
виконання покарань Хайдерінг, 
де  ознайомилася з практичною 
роботою пенітенціарної системи 
Німеччини.   
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структурні підрозділи   

Відповідаємо на питання, з якими громадяни найчастіше звертаються (письмове звернення,  
дзвінок на телефонну «гарячу лінію», усне звернення в громадській приймальні тощо) до Головного 

територіального управління юстиції в Одеській області і пояснюємо, на що необхідно окремо звернути увагу.

Актуальні питання 
нотаріату

О. В. Бодачевська   
начальник відділу з питань нотаріату  
Головного територіального управління юстиції  
в Одеській області

  Як забезпечується реалізація права на спадкування  
  особами з тимчасово окупованих територій?  

Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення ре-
алізації права на спадкування» (набрав чинності 
4.03.2015 р.) ст. 1221 Цивільного кодексу України 
доповнено частиною третьою, якою передбачено 
можливість в особливих випадках місце відкриття 
спадщини встановлювати законом.

Відповідно до ст. 91 Закону України «Про тимча-
сові заходи на період проведення антитерористичної 
операції», у разі якщо:

– останнім місцем проживання спадкодавця є на-
селений пункт, на території якого органи держав-

ної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють 
не в повному обсязі свої повноваження, затверджений 
рішенням Кабінету Міністрів України, місцем відкриття 
спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить 
про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоєм-
ців, виконавців заповіту, осіб, зацікавлених в охороні 
спадкового майна, або вимоги кредиторів.

– місце проживання спадкодавця невідоме, 
а нерухоме майно або основна його частина, у разі 
відсутності нерухомого майна – основна частина 
рухомого майна знаходиться на вищезазначеній те-
риторії, місцем відкриття спадщини є місце подання 
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Відповідно до п. 8.1 Порядку 
реєстрації місця проживання та 
місця перебування фізичних осіб 
в Україні та зразків необхідних для 
цього документів, затвердженого 
наказом Міністерства внутріш-
ніх справ України 22.11.2012  р. 
№  1077, відомості про місце 
проживання / перебування особи 
та інші персональні дані особи 
надаються адресно-довідкови-
ми підрозділами територіальних 
органів ДМС і підрозділами ДМС 
за запитами осіб, органів держав-
ної влади, підприємств, установ, 
організацій, закладів щодо доступу 
до персональних даних за встанов-
леною формою та оформлюються 
відповідно до частини четвертої 
ст. 16 Закону України «Про захист 
персональних даних» за умови 
згоди суб’єкта персональних даних, 
наданої володільцю бази персо-
нальних даних на обробку цих 
персональних даних, або відповід-
но до вимог закону.

Довідки про реєстрацію місця 
проживання/ місця перебування 
особи надаються за запитом самої 
особи або її законного представ-
ника, а також іншої особи за умови 
надання особою, щодо якої запи-
тується інформація, згоди на на-
дання інформації про неї.

Запит про реєстрацію місця 
проживання/ перебування особи 
подається до територіального 
підрозділу або територіального 
органу ДМС за місцем проживання, 

а після утворення центрів надання 
адміністративних послуг – до від-
повідного центру.

Згідно зі статтею 46 Закону 
України «Про нотаріат» нотаріус 
має право витребовувати від фі-
зичних та юридичних осіб відо-
мості та документи, необхідні 
для вчинення нотаріальної дії.

Відповідно до п. 30 Переліку 
адміністративних послуг органів 
виконавчої влади, які надаються 
через центр надання адміністра-
тивних послуг, додатка до Розпо-
рядження Кабінету Міністрів 
України 16.05.2014р. № 523-р, 
оформлення та видача довідки 
про реєстрацію місця проживання/ 
місця перебування особи є адмі-
ністративною послугою.

У зв’язку з викладеним, для 
отримання довідок з останньо-
го місця реєстрації померлого на 
тимчасово окупованій території 
та довідок за Формою № 1 (якщо 
домова книга відсутня) необхідно 
звертатися до:

– Управління ДМС у Донець-
кій області (адреса: вул. Митро-
политська, буд. 20, м. Маріуполь, 
Донецька обл., 87515; тел.: (0629) 
33-10-01; офіційний сайт – http://
dn.dmsu.gov.ua) – в телефонному 
режимі повідомлено, що части-
на архіву з тимчасово окупованої  
території перевезена;

– Управління ДМС у Луганській 
області (адреса: вул. Партизанська, 
буд. 12, м. Сєвєродонецьк, Луган-

  Щодо перевірки місця відкриття спадщини   
  (отримання довідки про реєстрацію місця проживання спадкодавця)  

першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо 
спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, 
осіб, зацікавлених в охороні спадкового майна, 
або вимоги кредиторів.

Спадкова справа підлягає реєстрації у Спад-
ковому реєстрі, відповідно до Порядку реєстрації 
деяких спадкових справ у Спадковому реєстрі, за-
твердженому постановою Кабінету Міністрів України 
15.04.2015 р. № 210. 

Таким чином, станом на сьогоднішній день зако-
нодавцем вжито заходів для забезпечення реалізації 

права на спадкування особами з тимчасово окупо-
ваних територій, а саме: нотаріус має право здійс-
нити всі необхідні та передбачені чинним законо-
давством України дії щодо оформлення спадщини, 
і лише при наявності у спадковій справі всіх необ-
хідних документів та проведених оплат (ст. 42 Закону 
України «Про нотаріат»), видати свідоцтво про право 
на спадщину.

При цьому будь-яких пільг щодо наявності у спад-
ковій справі всіх необхідних документів не перед-
бачено.

ська обл. , 93404; тел.: 067-315-
85-81; офіційний сайт – http://
lg.dmsu.gov.ua) – в телефонному 
режимі повідомлено, що архів 
з тимчасово окупованої території 
не перевезено.  
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Видача свідоцтва про право на спадщину  спад-
коємцям, які прийняли спадщину, ніяким строком не 
обмежена.

Лише за наявності у спадковій справі усіх необ-
хідних документів нотаріус видає спадкоємцю сві-
доцтво про право на спадщину.

Якщо спадкоємців декілька, то кожному із них 
видається окреме свідоцтво про право на спадщину 
із зазначенням його частки.

Видача свідоцтва про право на спадщину на 
майно, яке підлягає реєстрації, проводиться нотаріу-
сом після подання правовстановлюючих документів 
щодо належності цього майна спадкоємцеві та пе-
ревірки відсутності заборони або арешту цього майна.

Обов’язок подання нотаріусу відомостей та до-
кументів, необхідних для оформлення права на 

  У який строк необхідно отримати свідоцтво про право на спадщину?  

На сьогоднішній день склалася ситуація, коли дер-
жавні органи та установи, які діяли на тимчасово оку-
пованій території, змінили своє місце розташування 
та перебувають на території України, однак єдиний 
перелік цих органів із зазначенням їх адрес відсутній.

Міністерством юстиції України, Головним тери-
торіальним управлінням юстиції вживаються заходи 
щодо узагальнення наявної інформації про зміну 
дислокацій органів/ установ та доведення до відома 
нотаріусів, а саме, доводяться до відома та врахуван-

  Куди направляти запити щодо витребування відомостей,   
  які наявні в державних органах та установах?  

ня в роботі інформаційними листами (розміщені на 
офіційному сайті - http://notary-just.odessa.gov.ua):

щодо незаконності створених органів на тимча-
сово окупованій території та незаконності виданих 
ними документів;

про переміщення на контрольовану територію 
відділів державної реєстрації актів цивільного стану 
Луганської та Донецької областей;

про переміщення Луганського обласного держав-
ного нотаріального архіву тощо.

спадщину, покладається законодавством України 
на спадкоємців. 

При цьому нотаріус не несе відповідаль-
ності за подачу особами неправдивої інформації 
щодо будь-якого питання, пов’язаного із вчинен-
ням нотаріальної дії, подання недійсних та/або 
підроблених документів (ст. 27 Закону України 
«Про нотаріат»).

Також видача свідоцтва про право на спад-
щину зупиняється нотаріусом за письмовою зая-
вою зацікавленої особи, яка звернулась до суду,  
та на підставі отриманого від суду повідомлен-
ня про надходження позовної заяви зацікавленої 
особи, яка оспорює право або факт, про посвідчен-
ня якого просить зацікавлена особа, до вирішення 
справи судом.    
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СУЧАСНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ 

АКТІВ, СТАНДАРТІВ І ПРАВИЛ  
СТОСОВНО ПРИНЦИПІВ ТА ПОРЯДКУ 

ПРОВЕДЕННЯ ІНСПЕКЦІЙ 
ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ

УДК 343.814

Актуальність проведення регу-
лярних, компетентних та інтенсив-
них інспекцій тюремних установ 
обумовлена сучасними процесами 
реформування пенітенціарної си-
стеми України, зокрема, ліквідацією 
Державної пенітенціарної служби 
України й передачею її повнова-
жень Міністерству юстиції Украї-
ни. Мета інспекцій, як зазначаєть-
ся у новій редакції Мінімальних 
стандартних правил ООН щодо 
поводження з ув’язненими 2015 р. 
(далі – Правила Мандели), повин-
на полягати в тому, щоб «упевни-
тися, що управління тюремними 

установами здійснюється згідно 
з діючими законами, нормативно- 
правовими актами, політикою та 
процедурами, що їхня робота від-
повідає завданням, поставленим 
перед пенітенціарними і виправ-
ними службами, і що права ув’яз-
нених захищені» [1]. Саме інспек-
ції можуть і повинні виступати 
важливим превентивним заходом, 
що дозволить своєчасно виявити 
неприйнятні умови і неправомоч-
ні дії на ранній стадії та уникнути 
серйозних конфліктних ситуацій з 
порушенням прав людини в місцях 
позбавлення волі. 

Визначені завдання потре-
бують відповідного наукового 
обґрунтування на національному 
рівні, зокрема, проведення всебіч-
ного аналізу існуючих міжнарод-
них нормативно-правових актів, 
стандартів і правил із пенітенціар-
ної проблематики, що й обумовило 
мету цієї публікації.

Теоретичною основою написан-
ня статті стали праці вітчизняних 
і зарубіжних учених, присвячені 
проблемам інспекцій тюремних 
установ в Україні й зарубіжних 
країнах. Серед них праці: В. А. Ба-
дири, Т.  А.  Денисової, С.  Ф.  Де-

І. В. Іваньков 
кандидат юридичних наук, доцент,  
старший науковий співробітник  
науково-дослідного центру з питань діяльності 
органів та установ виконання покарань 
Академії Державної пенітенціарної служби України
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*   Відповідно до Правила 111 Правил Мандели підслідні (підслідні ув’язнені) – це особи, які заарештовані або перебува-
ють в ув’язненні за звинуваченням у кримінальному злочині і утримуються або в поліцейських дільницях, або в тюрем-
них установах (слідчих ізоляторах), але ще не викликані в суд і не засуджені [1].

нисюка, Г. В. Єпура, О. І. Іванькова, 
В. Ф. Кавуна, В. А. Капустинського, 
В. В. Кареліна тощо.

Разом з тим аналіз наукової лі-
тератури свідчить про те, що вчені 
приділяли недостатньо уваги ви-
світленню питання ролі і місця 
національного превентивного 
механізму в галузі забезпечення 
прав ув’язнених і засуджених в су-
часній Україні. Очевидно, що су-
часне кримінально-виконавче 
законодавство потребує нового 
осмислення ідей, спрямованих на 
розширення наукового знання про 
завдання і практику проведення 
інспектування тюремних установ 
в Україні з урахуванням вимог 
оновлених міжнародних норма-
тивно-правових актів, стандартів 
і правил та позитивного зарубіж-
ного досвіду.

Мета цієї статті полягає у ви-
світленні змісту сучасних рекомен-
дацій, які містяться у міжнародних 
нормативно-правових актах, стан-
дартах, правилах і обумовлюють 
важливість внутрішніх (адміністра-
тивних) інспекцій, що повинні про-
водитись центральними органами 
тюремного управління, та зовніш-
ніх перевірок, що повинні прово-
дитись незалежними від тюремної 
адміністрації органами, компе-
тентними міжнародними або ре-
гіональними органами.

Дотриманню міжнародних, 
а також національних правил по-
водження із засудженими та ув’яз-
неними повинні сприяти регулярні, 
компетентні й інтенсивні інспек-
ції тюремних установ, за умови, 
що їхні результати не будуть 
ігноруватися, а за їх підсумками 
відповідними органами будуть 
вжиті належні заходи. Наслідками 
інспекцій повинна стати активна 
реакція громадськості й політиків 
на звіти, опубліковані інспекцій-
ною комісією, яка є надзвичайно 

ефективною для забезпечення до-
тримання правил.

Однак, яким би важливим засо-
бом забезпечення прав ув’язнених 
не було б проведення інспекцій, 
вони не єдиний засіб, що гарантує 
виконання правил. В остаточному 
підсумку ліквідація традицій таєм-
ності, яка часто оточує тюремні 
установи, і ті події, що відбува-
ються за їх стінами, – ось основна 
гарантія того, що тюремні правила 
будуть втілені на практиці.

Інспекції, що повинні прово-
дитись компетентними фахівцями, 
які відзначаються високими осо-
бистими якостями, є безумовно 
важливим інструментом забезпе-
чення гарантій серйозних зусиль 
до максимально можливого вико-
нання правил і досягнення цілей 
тюремного ув’язнення. Правило 
83 Правил Мандели категорично 
вимагає проведення інспекцій: 
«Повинна існувати… система ре-
гулярних інспекцій пенітенціар-
них установ та пенітенціарних 
служб» [1]. 

Згідно з рекомендаціями Пра-
вил Мандели ця система має бути 
подвійною і складатися, по-перше, 
з внутрішніх або адміністративних 
інспекцій, що повинні проводитись 
центральними органами тюремно-
го управління; по-друге, із зовніш-
ніх перевірок, що повинні прово-
дитись незалежним від тюремної 
адміністрації органом, яким може 
бути компетентний міжнародний 
або регіональний орган.

Саме понят тя «інспекція» 
визначає: 1)  систему нагляду за 
правильністю дій і додержанням 
встановлених правил різними під-
приємствами, установами; 2) ор-
гани управління, покликані нагля-
дати за виконанням установлених 
правил, що поєднують контрольні 
функції з певними адміністра-
тивними правами. До завдань 

інспекцій входить також прий-
няття на місці заходів до виправ-
лення недоліків [2]. Таким чином, 
інспекції, що уважно наглядають 
за станом тюремних режимів або 
офіційно вивчають їх діяльність, 
щоб упевнитися, що  політика 
і практика відповідають законам 
і  розпорядженням, є  дуже важ-
ливими і  для  ув’язнених, і для 
співробітників тюремних установ. 
Ув’язнені отримують право відбу-
вати покарання в умовах, перед-
бачених законом і розпоряджен-
нями, співробітники тюремних 
установ несуть відповідальність 
за створення умов для реалізації 
прав ув’язнених та забезпечення 
виконання покарання відповідно 
до тих самих законів і приписів. 
Отже, належним чином проведені 
інспекції надають гарантію того, 
що ситуація у тюремних установах 
відповідає цим правилам. 

Слід підкреслити, що інспекції 
можуть і повинні виступати  важ-
ливим превентивним заходом, що 
дозволяє виявити неприйнятні 
умови та неправомочні дії на ран-
ній стадії і, таким чином, допома-
гає уникнути більш серйозних кон-
фліктних ситуацій з порушенням 
прав людини. В іншому випадку, 
якщо політика і практика діяль-
ності окремої тюремної установи 
або національної пенітенціарної 
системи в цілому визнаються за-
довільними, це допоможе впро-
вадженню і поширенню їх досвіду, 
що, у свою чергу, буде сприяти до-
сягненню загальних цілей бороть-
би зі злочинністю.

Термін «тюремні установи» слід 
розуміти широко, оскільки Прави-
ла Мандели застосовуються до всіх 
категорій ув’язнених і підслідних*, 
тому інспекціям повинні підлягати 
не тільки тюрми, а й камери для 
попереднього ув’язнення в поліції 
та судах, а також інші місця утри-
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  *   Рекомендація № R (2006)2  Комітету Міністрів держав-учасниць, прийнята Комітетом Міністрів 11 січня 2006 року 
на 952-й зустрічі заступників Міністрів.

**   Відповідно до Правила 10.2 Європейських пенітенціарних правил, в принципі, особи, взяті під варту відповідно  
до рішення суду, та особи, засуджені до позбавлення волі, повинні утримуватися тільки в пенітенціарних закладах 
(установах), тобто в закладах, призначених для утримання саме цих двох категорій ув’язнених [4].

мання всіх категорій осіб, на яких 
поширюється дія Правил.

Щоб інспектування дало ефек-
тивний результат, слід дотриму-
ватись таких конкретних умов. 
По-перше, Правила Мандели 
вимагають, щоб інспекції про-
водилися на регулярній основі, 
тобто постійно і з розумною ча-
стотою. По-друге, при інспектуван-
ні має проводитися оцінка всіх 
умов утримання, послуг і заходів, 
що здійснюються у тюремній уста-
нові, а також оцінка рівня взаємин 
між  персоналом та ув’язненими. 
По-третє, відповідно до ч. 2 Прави-
ла 84 Правил Мандели до складу 
груп зовнішньої перевірки повинні 
входити кваліфіковані та досвід-
чені інспектори, які призначають-
ся компетентним органом, в тому 
числі медичні фахівці, причому на-
лежну увагу слід приділяти збалан-
сованому представництву чоловіків 
і жінок. Саме судження досвідчених 
і кваліфікованих інспекторів, здат-
них виявити і зафіксувати зловжи-
вання, необхідні для ретельного 
аналізу ситуації у тюремній уста-
нові. Тому до звітів і рекомендацій 
інспекторів треба ставитися з на-
лежною увагою [1].

Слід підкреслити, що поруч 
із плановими інспекціями необхід-
но проводити спеціальні інспекції 
у випадку бунтів, масових непо-
кор та відмов від прийняття їжі, 
застосування вогнепальної зброї, 
групового насильства, загибелі 
ув’язнених за обставин, що викли-
кають підозри тощо. У будь-якому 
випадку за наявності надзвичай-
них або екстремальних  обставин 
необхідно, щоб до складу комісій 
входили досвідчені, кваліфіко-
вані і незалежні експерти, спро-
можні у кожному випадку прове-
сти неупереджене інспектування, 

яке б ґрунтувалось на фактичних 
обставинах [3, с. 140]. 

Як уже зазначалось, інспекції 
насамперед мають проводитися 
інспекторами, які підзвітні адмі-
ністрації чи міністерству, у веденні 
яких знаходяться тюремні уста-
нови. Цю вимогу підтверджують 
Європейські пенітенціарні прави-
ла*, які у Правилі 92 зазначають, 
що «пенітенціарні** установи ре-
гулярно інспектуються урядови-
ми органами з метою оцінки того, 
чи  відповідає управління ними 
вимогам національного законо-
давства та міжнародного права, 
а також положень даних Правил» 
[4]. Отже, такі інспекції припуска-
ють, що відповідне міністерство 
чи відомство мусить чітко сфор-
мулювати і поширити інформацію 
про цілі і основні принципи ро-
бочих методик. Про інспекції не-
обхідно повідомляти заздалегідь. 
Однак, щоб уникнути наведення 
приховування інформації та фак-
тичного стану справ спеціально до 
моменту проведення оголошеної 
інспекції, проводяться також і не-
оголошені інспекції. 

Інспектори повинні перевіряти 
такі параметри: процедура прийо-
му ув’язнених; застосування заходів 
дисциплінарного стягнення; за-
конність заходів для забезпечення 
режиму утримання; підтриман-
ня порядку та чистоти в будівлях 
тюремних установ; турбота про 
здоров’я ув’язнених та повнота на-
дання медичних послуг; наявність 
можливостей для отримання освіти 
й соціальної допомоги. В обов’яз-
ковому порядку інспектори мають 
опитати ув’язнених про їхнє життя у 
тюремній установі, однак опитуван-
ня (бесіди) повинні відбуватись без 
участі співробітників, що є умовою 
вільного висловлювання ув’язнених. 

У статті 11 Конвенції ООН проти 
катувань та інших жорстоких, не-
людських або принижуючих гід-
ність видів поводження і покарання 
зазначено, що «кожна держава-
учасник систематично розглядає 
правила, інструкції, методи і прак-
тику щодо допиту, а також умови 
утримання під вартою і повод-
ження з особами, підданими будь-
якій формі арешту, затримання чи 
ув’язнення на будь-якій території, 
що перебуває під його юрисдик-
цією, з тим, щоб не допускати будь-
яких випадків катувань». У статті 12 
Конвенції визначається, що «кожна 
держава-учасниця забезпечує, 
щоб  її  компетентні органи про-
водили швидке і неупереджене 
розслідування, коли є достатні під-
стави вважати, що катування було 
застосоване на будь-якій території, 
що перебуває під її юрисдикцією». 
Згідно з пунктом 1 статті 16 Конвен-
ції це ж зобов’язання поширюється 
на випадки жорстокого, нелюдсь-
кого або принижуючого гідність 
поводження і покарання [5]. 

У Факультативному прото-
колі до Конвенції проти катувань 
та інших жорстоких, нелюдських 
або принижуючих гідність видів 
поводження і покарання йдеться 
про створення системи регуляр-
них відвідувань, що здійснюють-
ся незалежними міжнародними 
та національними органами, місць, 
де перебувають ув’язнені, з метою 
попередження тортур та інших 
жорстоких, нелюдських або при-
нижуючих гідність видів повод-
ження і покарання. З цією метою 
створений Підкомітет з поперед-
ження катувань та інших жорсто-
ких, нелюдських або принижу-
ючих гідність видів поводження 
та покарання Комітету проти кату-
вань (далі – Підкомітет з поперед-
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бюлетень міністерства юстиції україни

ження), який виконує свою роботу 
в рамках Статуту ООН і керується 
його цілями та принципами, нор-
мами ООН, що стосуються по-
водження з ув’язненими, а також 
принципами конфіденційності, 
неупередженості, невибірковості, 
універсальності та об’єктивності. 
Кожна держава-учасниця створює, 
призначає чи підтримує на націо-
нальному рівні один або кілька 
органів для відвідувань з метою 
попередження тортур та  інших 
жорстоких, нелюдських або при-
нижуючих гідність видів повод-
ження і покарання (національний 
превентивний механізм) [6]. Слід 
підкреслити, що нагляду і контро-
лю за виконанням кримінальних 
покарань у Кримінально-виконав-
чому кодексі України (далі – КВК 
України) присвячена гл. 24, яка га-
рантує повноцінний і дієвий ві-
домчий контроль, прокурорський 
нагляд [7].

«Принципи ефективного по-
передження і  розслідування 
позазаконних, безпідставних 
і сумарних страт» 1989 р. і «Прин-
ципи ефективного розслідуван-
ня та  документування катувань 
та інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, 
видів поводження та покарання» 
2000 р.  (Стамбульські принципи) 
стали керівництвом для право-
охоронних органів та інших націо-
нальних інституцій щодо захисту 
прав ув’язнених, попередження 
та розслідування злочинів віднос-
но них. Вони підкреслюють важ-
ливе значення створення системи 
контролю над всіма посадовими 
особами та правоохоронними 
органами, яка повинна включати 
ретельне протоколювання, інспек-
тування та повідомлення сімей 
і законних представників про за-
тримання особи, ретельний збір 
і розгляд відповідних доказів [8]. 
Стамбульські принципи містять 
необхідні процедури, що повин-
ні застосовуватися державами 
з метою забезпечення оператив-

ного та ефективного розслідуван-
ня скарг та повідомлень про кату-
вання або жорстоке поводження. 
У них докладно розглядаються 
питання, які стосуються незалеж-
ності осіб, котрі проводять розслі-
дування, повноважень і обов’язків 
органів розслідування, захисту 
свідків і всіх осіб, задіяних у роз-
слідуванні, змісту і сфери охо-
плення письмових звітів про роз-
слідування, а також ролі медичних 
експертів при огляді ймовірних 
жертв [9, с. 95]. 

Таким чином, ця група доку-
ментів ООН, в основному, присвяче-
на процесуальним гарантіям захи-
сту прав визначених категорій осіб, 
які перебувають в умовах ув’язнен-
ня, і встановлює повноваження та 
обов’язки посадових осіб. Відповід-
ні гарантії передбачені і в україн-
ському законодавстві, зокрема, 
у ст. ст. 106, 134 КВК України [7].

Окремі документи ООН визна-
чають повноваження і обов’язки 
певних категорій посадових осіб, 
зокрема, «Кодекс поведінки поса-
дових осіб з підтримання право-
порядку» 1979  р. , «Принципи 
медичної етики, що відносяться 
до ролі працівників охорони здо-
ров’я, особливо лікарів, у захисті 
ув’язнених або затриманих осіб 
від катувань та інших жорстоких,  
нелюдських або таких, що прини-
жують гідність, видів поводження 
та покарання» 1982 р., «Деклара-
ція основних принципів правосуд-
дя для жертв злочинів і зловжи-
вання владою» 1985 р., «Основні 
принципи застосування сили і вог-
непальної зброї посадовими осо-
бами з підтримання правопоряд-
ку» 1990 р., «Основні принципи, що 
стосуються ролі юристів» 1990 р. 
Кодекс поведінки посадових осіб 
з підтримання правопорядку  
містить конкретні правила дій по-
садових осіб щодо підтримання 
правопорядку, у тому числі щодо 
захисту прав людини, порядку  
застосування сили, заборону тор-
тур і жорстокого, нелюдського 

чи такого, що принижує гідність, 
поводження чи покарання [10]. 
Прийняття «Принципів медич-
ної етики…» було викликане чис-
ленними порушеннями медичної 
етики стосовно ув’язнених, зокре-
ма, участю або співучастю у торту-
рах або інших жорстоких, нелюд-
ських або таких, що принижують 
людську гідність, видах повод-
ження та покарання, або підбурю-
вання до їх вчинення, або спроба 
здійснити їх [11]. На наш погляд, 
наявність цих порушень у  тому 
або іншому вигляді в установах 
виконання покарань Державної 
кримінально-виконавчої служ-
би України пояснюється у  тому 
числі і відомчою приналежністю 
лікарів та медпрацівників УВП 
до персоналу ДКВС. «Декларація 
основних принципів правосуд-
дя для жертв злочинів і зловжи-
вання владою» ООН вимагає від 
держав, зокрема, забезпечення 
жертвам доступу до правосуддя, 
реституції або компенсації, отри-
мання ними матеріальної, медич-
ної, психологічної та соціальної 
допомоги [12]. «Основні принци-
пи, що стосуються ролі юристів» 
визначають спеціальні гарантії 
у питаннях кримінального право-
суддя, до яких відносяться: право 
на негайний доступ до юриста 
при арешті або затриманні або 
при пред’явленні звинувачення 
у скоєнні кримінального злочину; 
право на призначення адвоката; 
право заарештованих, затриманих 
або засуджених до позбавлення 
волі на отримання належних мож-
ливостей, часу і умов для відвіду-
вання їх юристом, на конфіденційні 
стосунки та консультації з ним [13]. 
Ці принципи закріплені у ч. 2 ст. 8 
КВК України [7]. Таким чином, слід 
визнати, що принципи, правила 
та інші документи ООН, що мають 
відношення до діяльності праців-
ників тюремних установ та пра-
воохоронних органів, містять 
необхідний комплекс гарантій 
захисту прав ув’язнених і повинні 
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думки експертів з права      

слугувати керівництвом персона-
лу ДКВС України, представникам 
суду, прокуратури, адвокатури, ор-
ганів внутрішніх справ, громадсь-
ких організацій, інших державних і 
недержавних інституцій, які забез-
печують права ув’язнених або на-
дають їм правову та іншу допомогу.

Європейська конвенція про 
запобігання катуванням чи нелюд-
ському або такому, що принижує 
гідність, поводженню чи покаран-
ню виходить з принципів, закрі-
плених у Конвенції ООН проти 
катувань та інших жорстоких, не-
людських або таких, що прини-
жують гідність, видів поводження 
і покарання 1984 р. , однак має 
й  певні особливості – створен-
ня і закріплення на нормативно-
му рівні Європейського комітету 
з питань запобігання катуванням 
чи нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню 
чи покаранню – спеціального по-
засудового механізму контролю 
в місцях позбавлення волі. Комі-
тет шляхом здійснення інспекцій 
перевіряє поводження з особами, 
позбавленими волі, з метою поси-
лення у разі необхідності захисту 
таких осіб від катувань чи нелюд-
ського або такого, що принижує 
їхню гідність, поводження чи по-
карання [14]. Відповідно до ст. 2 
«кожна держава-учасниця Конвен-
ції дозволяє інспектувати Комітету 
будь-яке місце, яке знаходиться 
під її юрисдикцією і в якому три-
маються особи, позбавлені волі 
органом державної влади» [14]. 

Таким чином, прийняття Євро-
пейських конвенцій про захист 
прав людини і основоположних 
свобод і про запобігання катуван-
ням чи нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню 
чи покаранню необхідно розгля-
дати у якості створення на теренах  
Європи однієї із дієвих гарантій 
для забезпечення реалізації по-
ложень, закріплених Генеральною 
Асамблеєю ООН у Загальній декла-
рації прав людини 1948 р.; Конвен-

ції ООН проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність, видів  
поводження і покарання 1984 р.

На думку О. І. Іванькова, останні 
зміни в кримінально-виконавчому 
законодавстві України свідчать про 
бажання законодавця достатньо 
повно врегулювати наявні і уявні 
проблеми участі громадськості 
у виправленні та ресоціалізації за-
суджених. Він наголошує, що зміни 
у ст.  24 КВК України щодо роз-
ширення переліку осіб, які мають 
право без попереднього дозволу 
відвідування установ виконання 
покарань, а також щодо надання 
додаткових повноважень під час 
відвідування установи у будь-який 
час не є доцільними, тому що попе-
редній перелік осіб, які могли без 
попереднього дозволу відвідувати 
УВП, охоплював усі рівні держав-
ного, відомчого і громадського кон-
тролю. Кожен із вказаних суб’єктів 
був наділений відповідним правом 
не тільки відповідно до ст. 24 КВК 
України, а й відповідно до власних 
законних повноважень. Приєднує-
мося до думки, що дублювання 
функцій громадського контролю, 
яке відбулось шляхом необґрунто-
ваного залучення до відвідуван-
ня установ додаткових категорій 
осіб, може негативно відобрази-
тись на ефективності виконання 
своїх обов’язків персоналом УВП. 
Крім цього, додаткові права, якими 
наділені представники засобів ма-
сової інформації  відповідно до 
нової редакції ч. 2 ст. 24 КВК Украї-
ни, та інші особи, у контексті їхньо-
го доступу до всіх форм звітності, 
здійснення інспектування, супере-
чать вимогам п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про друковані засоби ма-
сової інформації (пресу) в Україні». 
Ця норма також передбачає до-
ступ журналістів до інформації 
з обмеженим доступом, що може 
зашкодити діяльності окремих 
підрозділів установи і суперечить 
вимогам Закону України «Про дер-
жавну таємницю» [15,  с. 161].

Наявність і дієздатність націо-
нальних механізмів для розсліду-
вання усіх скарг щодо порушень 
прав ув’язнених, які утримуються 
в тюремних установах, зокрема, 
національного превентивного ме-
ханізму, є запорукою забезпечен-
ня цих прав. 

Інспектори повинні проводи-
ти розслідування щодо порушень 
прав ув’язнених і в відсутність 
очевидних скарг, якщо є підстави 
вважати, що подібне порушення 
мало місце. Інспектори повинні 
знати обладнання тюремних уста-
нов, умови і порядок їх функціону-
вання, заходи безпеки для отри-
мання необмеженого доступу до 
всіх приміщень і ув’язнених. Також 
інспектори повинні мати мож-
ливість проводити інспекції без 
попередження, представляти звіти 
керівникам тюремних установ 
і адмі ністрацій. 

Поруч із внутрішніми адмі-
ністративними інспекціями на 
регулярній основі мають проводи-
тись незалежні інспекції, до складу 
яких повинні входити кваліфіко-
вані і досвідчені інспектори з ком-
петентного органу, не залежного 
від адміністрації тюремної устано-
ви. Серед них повинні бути фахів-
ці з охорони здоров’я, психіатрії, 
освіти, безпеки життєдіяльності, 
експлуатації будівель та захисту 
інтересів вразливих категорій 
ув’язнених. Інспектори повинні 
мати можливість на вільні і кон-
фіденційні зустрічі із ув’язненими 
та тюремним персоналом. Неза-
лежна інспекційна група повинна 
мати право проводити інспекції 
після будь-якого серйозного інци-
денту або порушення порядку.

Важливу роль у проведенні 
незалежних інспекцій тюрем-
них установ повинні відігравати  
місцеві неурядові організації, 
участь яких буде найкращою  
гарантією дотримання прав лю-
дини в тюремних установах, їх 
відкритістю для дієвого контролю 
з боку суспільства.    

dpcoi.c
om.ua



27

бюлетень міністерства юстиції україни

1. Правила Манделы. Минимальные стандартные правила Организации Объединен-
ных Наций в отношении обращения с заключенными. Приняты 17 декабря 2016 г. 
[Електронний ресурс] . – Режим доступу : https://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N15/443/44/PDF/N1544344.pdf?OpenElement

2. Словопедія. Словник іншомовних слів Мельничука / [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу : http://slovopedia.org.ua/42/53382/283000.html

3. Права человека и тюремные учреждения : пособ. по вопросам подготовки  
сотрудников тюрем в области прав человека. Организация Объединенных Наций. –  
Нью-Йорк ; Женева : Изд-во ООН, 2004. – 229 с.

4. Європейські пенітенціарні правила : рекомендація № r (2006)2 Комітету Міністрів 
держав – учасниць Ради Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_03

5. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що при-
нижують гідність, видів поводження та покарання : міжн. документ від 10.12.1984 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_085

6. Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. 
Ратифіковано Законом України № 22-V (22-16) від 21 липня 2006 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_f48

7. Кримінально-виконавчий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1129-15

8. Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произ-
вольных и суммарных казней : Резолюция от 24 мая 1989 г. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://adilet.zan.kz/rus/docs/O8900000001

9. Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания (Стамбульский протокол). Организация Объединенных Наций. –  
Нью-Йорк ; Женева : Изд-во ООН, 2004. – 315 с.

10. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Принят  
резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г. [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_282

11. Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников здравоохранения, 
в особенности врачей, в защите заключенных или задержанных лиц от пыток  
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания. Приняты Резолюцией 37/194 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 
1982 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/medical_ethics_principles.shtml

12. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений  
и злоупотрeбления властью. Принята Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи  
от 29 ноября 1985 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/power.shtml

13. Основные принципы, касающиеся роли юристов. Приняты восьмым Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями :  
межд. документ от 10.12.1984 г. Гавана, Куба, 27 августа – 7 сентября 1990 г.  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/declarations/power.shtml

14. Європейська Конвенція про запобігання тортурам та нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_068

15. Іваньков О. І. Міжнародно-правові стандарти у сфері забезпечення захисту прав 
засуджених до позбавлення волі : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. І. Івань-
ков. – Х., 2016. – 233 с. 

Список використаної літератури

dpcoi.c
om.ua



29

бюлетень міністерства юстиції україни

АДМІНІСТРАТИВНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЗА ОБРАЗУ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

УДК 343.81 

Курс держави на пріоритетність 
охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян, забезпечення 
верховенства права в усіх сферах 
суспільного життя вимагає від ор-
ганів державної влади протидія-
ти певним соціальним явищам, 
які негативно впливають на розви-
ток суспільних відносин і створю-
ють загрозу існуванню конститу-
ційним принципам, притаманним 
правовій державі.

Протягом останнього часу 
в нашій країні як засобами ма-
сової інформації, громадськістю, 
так  і  науковцями, звертається 
велика увага на такі проблеми, 

як умови відбування покарання 
засудженими, особливості вико-
нання різних видів кримінальних 
покарань, створення системи про-
бації тощо. Однак правове забез-
печення діяльності та правовий за-
хист персоналу органів та установ 
виконання покарань залишаються 
поза увагою або мають фрагмен-
тарний характер. На відміну від 
інших правоохоронних органів 
України, наявна в юридичній науці 
доктрина адміністративної діяль-
ності оминає органи й установи ви-
конання покарань, що, безперечно, 
негативно впливає на порядок та 
умови проходження служби пер-

соналом Державної кримінально- 
виконавчої служби України (далі – 
ДКВС України).

Водночас виконання визна-
чених законодавством завдань 
перед персоналом ДКВС Украї-
ни обумовлює необхідність за-
безпечення належної охорони 
його діяльності за  допомогою 
адміністративно- правових за-
собів, зокрема, шляхом закріплен-
ня спеціальних адміністративно-
правових норм, в яких була б 
передбачена відповідальність 
за вчинення таких суспільно не-
безпечних діянь, як образа персо-
налу органів та установ виконання 

О. Г. Ткаченко
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думки експертів з права      

покарань у зв’язку із виконанням 
останніми наданих їм законодав-
ством повноважень.

Досліджуючи проблеми безпе-
ки персоналу установ виконання 
покарань, О. В. Ткачова зазначила, 
що «Рекомендації Європейського 
комітету проти тортур, які деклару-
ють європейські загальновизнані 
стандарти під час організації 
виконання кримінальних пока-
рань, умови тримання засуджених 
і ув’язнених повинні бути екстра-
польовані в усі установи вико-
нання покарань в Україні, також 
визначають, що важливою скла-
довою діяльності є забезпечення 
достатньої безпеки як осіб, які три-
маються в установах виконання 
покарань і  слідчих ізоляторах, 
так і персоналу, який повсякден-
но працює з цими громадянами 
і    перебуває в умовах підвище-
ної небезпеки. Безпека персоналу 
установ виконання покарань висту-
пає гарантією нормальної робо-
ти установ виконання покарань» 
[1, с. 232]. Отже, безпека персоналу 
виправних колоній – це стан захи-
щеності життєво важливих інте-
ресів працівників від внутрішніх 
та зовнішніх загроз, в тому числі 
й від образ.

Вищевикладене свідчить про 
нагальну потребу комплексної ро-
зробки концепції адміністративно- 
правового захисту персоналу ор-
ганів та установ ДКВС України 
та  необхідність внесення змін 
до  законодавчих актів з метою 
підвищення ефективного захи-
сту персоналу установ виконан-
ня покарань від правопорушень, 
які вчинені щодо них під час вико-
нання службових обов’язків.

Окремі аспекти питання пра-
вового захисту персоналу ДКВС 
України досліджувалися у роботах 
вітчизняних учених, серед яких 
праці О.  Г.  Боднарчука, В. А.  Ба-
дири, І. Г. Богатирьова, А. О. Галая, 
С. К. Гречанюка, В. А. Льовочкіна, 
В. П. Пєткова, О. Б. Пташинського 
та ін. Проте, незважаючи на знач-

ний науковий доробок зазначених 
авторів, який пов’язаний з функціо-
нуванням пенітенціарної системи, 
все ж таки національній юридич-
ній науковій думці бракує обґрун-
тованої концепції адміністратив-
но-правового захисту персоналу 
ДКВС України. Така позиція акту-
алізує розгляд цього питання. 

Метою цієї статті є розгляд пи-
тань, що стосуються підвищення 
адміністративно-правового захи-
сту персоналу ДКВС України.

Конституція України визнає 
людину, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпе-
ку найвищою соціальною цінністю. 
Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини проголошується го-
ловним обов’язком держави. У ре-
алізації цього завдання провідна 
роль належить правоохоронним 
органам. Їх діяльність спрямована 
на попередження порушень пра-
вових встановлень, цивілізоване 
розв’язання конфліктів, зміцнення 
правопорядку. Тому вдосконален-
ня правоохоронної діяльності – 
це реальні кроки з гарантування 
дотримання прав і свобод люди-
ни, зміцнення України як правової 
держави [2, с. 5]. 

В той час, коли країна пере-
буває практично в стані гібрид-
ної війни, реалізація державного 
примусу в його найбільш гострій 
формі, якою є кримінальне пока-
рання, вимагає постійного кон-
тролю держави за  виконанням 
покладених на засуджених ка-
ральних обмежень. З цією метою 
виконання кримінальних покарань 
визнається винятковою функцією 
держави, для здійснення якої 
створюються спеціалізовані дер-
жавні органи і установи, організа-
ція та діяльність яких згідно з п. 14 
ч. 1 ст. 92 Конституції України [3] 
визначається винятково законами 
України [4, с. 165]. 

Реформа правоохоронної 
системи України є беззапереч-
но пріоритетним напрямом пе-
ребудови всієї держави. Тільки 

за умови функціонування право-
охоронних органів, до яких існує 
безумовна довіра з боку суспіль-
ства, підкріплена позитивними ре-
зультатами роботи щодо забезпе-
чення спокою громадян, можливе 
досягнення нових стандартів пра-
воохорони, реальне покращення 
правопорядку та зміцнення як за-
конності, так і верховенства права 
[5, с. 5].

Можна погодитись з думкою 
В.  І. Ошовського, який зазначає, 
що «ДКВС України відходить від 
пострадянської системи вико-
нання кримінальних покарань, 
яка була свого роду продовжен-
ням діяльності правоохоронних 
органів, що  вели пошук право-
порушників, їхнє затримання, су-
проводжували їх під час досудо-
вого слідства та судового розгляду 
справи» [6, с. 14-15]. Організацій-
на структура кримінально-вико-
навчої системи визначена у ст. 6 
Закону України «Про Державну 
кримінально -виконавчу службу 
України» і складається з централь-
ного органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику 
у  сфері виконання криміналь-
них покарань, її територіальних 
органів управління, установ ви-
конання покарань, слідчих ізоля-
торів, воєнізованих формувань, 
навчальних закладів, закладів охо-
рони здоров’я, підприємств уста-
нов виконання покарань, інших 
підприємств, установ і організа-
цій, створених для забезпечен-
ня виконання завдань. Фактично 
законодавець визначив три рівні 
управління кримінально-вико-
навчою службою: 1) центральний; 
2) регіональний – територіальні 
органи управління; 3) місцевий – 
УВП, СІЗО [7, с. 16]. 

Відповідно до статті 14 За-
кону України «Про Державну 
кримінально-виконавчу службу 
України» до персоналу Державної 
кримінально-виконавчої служби 
України належать особи рядового 
і начальницького складу, спеціалі-
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сти, які не мають спеціальних 
звань, та інші працівники, які пра-
цюють за трудовими договорами 
в Державній кримінально-вико-
навчій службі України [7].

В.  А.  Ліпницький   визначив 
ДКВС України як «сукупність ор-
ганів та установ держави, які здій-
снюють діяльність з виконання 
кримінальних покарань, наділені 
спеціальним статусом та знахо-
дяться у відносинах субординації 
між собою» [8, с. 32]. Таким чином, 
ДКВС України відіграє важливу 
роль в утвердженні верховенства 
права в Україні, захисту прав і сво-
бод людини та громадянина. 

Станом на 1 вересня 2016 року 
у сфері управління Державної 
пенітенціарної служби України 
перебувало 148 установ та 589 
підрозділів кримінально-виконав-
чої інспекції. В установах виконан-
ня покарань та слідчих ізоляторах 
тримається усього 60 771 особа. 
Діяльність ДКВС України забезпе-
чують 37,0 тис. працівників, з них: 
середній та старший начальни-
цький склад – 11,4 тис.; рядо-
вий та молодший начальницький 
склад – 16,9 тис.; вільнонаймані 
працівники – 8,7 тис. [9].

Водночас слід зазначити, 
що у зв’язку зі специфікою діяль-
ності, яку здійснює персонал ДКВС 
України, вони самі дедалі частіше 
стають потерпілими від низки пра-
вопорушень. Почастішали випадки 
образ, погроз або інших насиль-
ницьких дій стосовно персоналу 
ДКВС України, пов’язаних із реалі-
зацією покладених на них законо-
давством повноважень. 

На жаль, ДКВС України полягає 
лише в обмеженні розголошення 
відомостей про його місце про-
живання в засобах масової інфор-
мації та наданні відомостей про 
проходження ним служби з дозво-
лу керівництва. На відміну від пра-
цівника поліції, персоналу ДКВС 
України держава не гарантує за-
хист життя, здоров’я, честі, гідності, 
житла, майна тощо. Образа праців-

ника ДКВС України та опір йому не 
тягнуть за собою відповідальність, 
навіть адміністративну (що є до-
волі дивним з огляду на віднесен-
ня до прав персоналу процедури 
накладення адміністративних стяг-
нень, а також враховуючи постій-
не перебування серед злочинців) 
[1, с. 235].

Можна зробити висновок, що 
існує необхідність внесення змін до 
законодавчих актів з метою підви-
щення законодавчого захисту пра-
цівників правоохоронних органів 
від правопорушень під час вико-
нання ними службових обов’язків, 
а тому 9.09.2016 р. до Верховної 
Ради було внесено законопроект 
№5110 «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України 
(щодо посилення відповідальності 
за правопорушення, учинені від-
носно працівників правоохорон-
них органів)» [10].

Проектом Закону України про-
понується внести зміни до ст. 185 
Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення (далі – 
КУпАП) «Злісна непокора закон-
ному розпорядженню або вимозі 
поліцейського, члена громадського 
формування з охорони громадсь-
кого порядку і державного кордо-
ну, військовослужбовця». 

Крім цього, оскільки законопро-
ектом запропоновано встановити 
адміністративну відповідальність 
за образу працівника правоохо-
ронного органу, передбачено до-
повнити ст. 185 КУпАП приміткою, 
в якій визначити, що саме слід ро-
зуміти під «образою». 

Так, під «образою» слід ро-
зуміти − нецензурні чи бруталь-
ні висловлювання, непристойні 
жести, непристойну оцінку особи-
стих якостей та інші аналогічні дії, 
адресовані чи спрямовані на пра-
цівника пенітенціарної системи 
під час виконання ним службових 
обов’язків, які принижують честь 
і гідність зазначеної особи. 

Разом з тим згаданий вище за-
конопроект хоч і має назву «Про 

внесення змін до деяких законо-
давчих актів України (щодо по-
силення відповідальності за пра-
вопорушення, учинені відносно 
працівників правоохоронних ор-
ганів)», але передбачає захист від 
протиправних дій, спрямованих 
лише проти працівників Націо-
нальної поліції, члена громадсь-
кого формування з охорони гро-
мадського порядку і державного 
кордону та військовослужбовця, 
і не містить норм, які закріпили б 
відповідальність за образу персо-
налу органів та установ виконання 
покарань та слідчих ізоляторів.

Тому логічно постає питання: 
хто, все ж таки, відноситься до пе-
реліку «працівники правоохорон-
них органів»? 

Інакше кажучи, відсутність 
законодавчого закріплення від-
повідальності за образу персона-
лу ДПТС України провокує безкар-
ність правопорушників.

Серед основних документів, які 
регламентують питання забезпе-
чення особистої безпеки персона-
лу ДКВС України, слід назвати: Кон-
ституцію України, Закони України: 
«Про Державну кримінально-вико-
навчу службу України», «Про опе-
ративно-розшукову діяльність», 
«Про забезпечення безпеки осіб, 
які беруть участь у кримінально-
му судочинстві», «Про державний 
захист працівників суду та право-
охоронних органів», Криміналь-
ний кодекс (далі – КК України) 
та Кримінально-виконавчий ко-
декс України. Проте на сьогодні ані 
КУпАП, ані КК України не визначе-
но, кого саме потрібно розуміти 
під працівниками правоохоронних 
органів. 

Переважна більшість науковців 
у разі необхідності надання визна-
чення правоохоронного органу 
виходить з положення ст. 2 Закону 
України «Про державний захист 
працівників суду та правоохорон-
них органів», оскільки на сьогодні 
це єдиний нормативно-право-
вий акт, у якому визначено пе-
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релік правоохоронних органів. 
А саме до переліку правоохорон-
них органів відносяться: «органи 
прокуратури, Національної полі-
ції, Служби безпеки, Військової 
служби правопорядку у Збройних 
Силах України, Національне анти-
корупційне бюро України, орга-
ни охорони державного кордону, 
органи доходів і  зборів, органи 
і установи виконання покарань, 
слідчі ізолятори, органи держав-
ного фінансового контролю, рибо-
охорони, державної лісової охо-
рони, інші органи, які здійснюють 
правозастосовні або правоохо-
ронні функції» [11]. 

Однак, на жаль, цей закон лише 
уточнює, а не вирішує це питання. 
Проблема в тому, що він залишає 
перелік не вичерпним, адже під 
іншими органами, які «здійснюють 
правозастосовні або правоохорон-

ні функції», можна розуміти низку 
органів влади, які вкрай відмінні 
за своєю діяльністю та потребують 
посилення захисту від протиправ-
них посягань.

Узагальнюючи викладене, слід 
зазначити, що сьогодні, як ніко-
ли, загострюється надзвичайно 
важливе питання забезпечення 
персоналу ДКВС України адмі-
ністративно-правовим захистом на 
законодавчому рівні. Тому з метою 
з а б е з п е ч е н н я  п р а в и л ь н о ї 
кваліфікації правопорушень, учи-
нених стосовно працівників пра-
воохоронних органів, потрібно 
закріпити в КУпАП поняття «пра-
цівник правоохоронного органу», 
до якого також відноситься пер-
сонал ДКВС України. Відсутність 
дефініції «працівник правоохорон-
ного органу» в розд. XV КК України 
«Злочини проти авторитету органів 

державної влади…» ускладнює си-
туацію із кваліфікацією злочину в 
певних випадках, а також створює 
ще низку проблем у правозастосу-
ванні. 

Ухвалення проекту Закону Украї - 
ни «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України 
(щодо посилення відповідальності 
за правопорушення, учинені від-
носно працівників правоохорон-
них органів)» дозволить підвищити 
захист працівників правоохорон-
них органів від правопорушень 
під час виконання ними службо-
вих обов’язків, що сприятиме по-
кращенню криміногенної ситуації 
в країні.

Отримані висновки сприятимуть 
подальшому дослідженню адмі-
ністративно-правового захисту 
персоналу Державної кримінально- 
виконавчої служби України.    
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ОБСТАВИНИ,
ЩО МОЖУТЬ СВІДЧИТИ ПРО ВЧИНЕННЯ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ,  

ЯК ПІДСТАВА ПОЧАТКУ  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

УДК 343

Актуальність дослідження обра-
ної проблеми зумовлена тим, що 
згідно з вимогами Кримінального 
процесуального кодексу України 
(далі – КПК України) [1] прокурор 
(п. 1 ч. 2 ст. 36) та слідчий (п. 1 ч. 2 
ст. 40) уповноважені розпочинати 
досудове розслідування «за наяв-
ності підстав, передбачених цим 
Кодексом». Водночас у КПК України 
вказані підстави офіційно не визна-
чені, а це зумовлює, з одного боку, 
необхідність визначення їх кож-
ним суб’єктом правозастосування 
на власний розсуд, що спричиняє 
помилки у їхній діяльності, а з ін-
шого – пошуки вченими варіанта 
загальновизнаного їх визначення, 
що також супроводжується хибни-
ми теоретичними висновками. 

Зазначена проблема привер-
тала увагу таких вчених, як П. Ан-
друшко, В. Вапнярчук, І. Гора, 
Л. Лобойко, М. Погорецький тощо. 
Однак підставами початку досу-
дового розслідування одні з них 
визнають наявність складу зло-
чину [2, с. 66-80], інші – наявність 
ознак кримінального правопо-
рушення та  ознак його складу 
[3, с. 82], треті – єдність доказових 
даних про те, що саме криміналь-
не правопорушення, про яке 
надійшла заява або повідомлен-
ня, мало місце в дійсності і воно 
містить ознаки складу злочину чи 
кримінального проступку, тобто 
передбачене кримінальним зако-
ном [4, с. 283], четверті – «обста-
вини, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального право-
порушення» [5, с. 90] тощо.

З урахуванням наведеного, 
метою цієї статті є дослідження 
передбаченого ч. 1 ст. 214 КПК 
України поняття «обставини, 
що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення», 
як підстави початку досудового 
розслідування, і поглядів прихиль-
ників саме такого підходу у вирі-
шенні цього питання та внесення 
пропозицій, спрямованих на вдо-
сконалення і норм КПК України, 
і практики їх застосування.

У зв’язку з цим насамперед слід 
визнати, що розв’язання вказаної 
проблеми лише на основі ст. 214 
КПК України, без урахування 
інших його норм, присвячених цим 

О. В. Стельмащук  
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питанням, є спрощеним, а  тому 
й  контрпродуктивним. Зокрема, 
не варто залишати поза увагою 
зміст ст. 2 КПК України, якою визна-
чені завдання кримінального про-
вадження, що зумовлюють зміст 
таких правовідносин, а, по-друге, 
не можна при цьому ігнорувати 
й загальні засади кримінального 
провадження, що визначені ст. 7 
КПК України. 

Зокрема, стаття 25 КПК Украї-
ни, з метою реалізації закріпленої 
нею засади публічності, зобов’язує 
прокурора та слідчого в межах їх-
ньої компетенції «розпочати досу-
дове розслідування в кожному ви-
падку безпосереднього виявлення 
ознак кримінального правопору-
шення (за винятком випадків, коли 
кримінальне провадження може 
бути розпочате лише на підставі 
заяви потерпілого) або в разі над-
ходження заяви (повідомлення) 
про вчинення кримінального пра-
вопорушення, а також вжити всіх 
передбачених законом заходів 
для встановлення події криміналь-
ного правопорушення та особи, 
яка його вчинила» [1]. 

Водночас, попри принципову 
важливість зазначеної норми, її 
аналіз дає підстави для висновку, 
що вона містить суперечливі поло-
ження. Наприклад, за буквального 
її тлумачення, в кожному випадку 
безпосереднього виявлення ознак 
кримінального правопорушен-
ня або в разі надходження заяви 
(повідомлення) про вчинення 
кримінального правопорушення, 
прокурор і слідчий зобов’язані 
розпочати досудове розслідуван-
ня, а у випадках, коли кримінальне 
провадження може бути розпочате 
лише на підставі заяви потерпіло-
го, – розпочати кримінальне про-
вадження.

Але ж, по-перше, згідно з п. 5 
ч. 1 ст. 3 КПК України досудове роз-
слідування є стадією кримінально-
го провадження, а тому їх ототож-
нення є безпідставним. По-друге, 
як відомо, засади кримінального 

провадження стосуються не якоїсь 
із його стадій, а всього проваджен-
ня. А якщо так, то у ст. 25 КПК Украї-
ни, яка стосується кримінального 
провадження в цілому, мало би 
йтися не про початок досудово-
го розслідування, а про початок 
кримінального провадження.

Важливим у зазначеному кон-
тексті є й те, що у КПК України 
поняття «закриття кримінального 
провадження» використовується 
часто і, зокрема, згідно зі ст. 284 
КПК України, воно є однією з форм 
закінчення досудового розсліду-
вання. Крім того, ним може закін-
чуватись судове провадження 
з перегляду судових рішень і судом 
апеляційної (ст. 417 КПК Украї-
ни), і судом касаційної (ст.  440 
КПК України) інстанцій. Однак по-
няття «відкриття кримінального 
провадження» у КПК України не 
використовується взагалі. А якщо 
так, то це є підставою для виснов-
ку, що одним із методологічних 
його недоліків є й те, що у ньому 
поняття «відкриття кримінального 
провадження» та «початок досу-
дового розслідування» ототожню-
ються. 

Крім того, якщо взяти до уваги, 
що при визначенні підстав почат-
ку досудового розслідування у ч. 1 
ст. 214 КПК України йдеться про 
«обставини, що можуть свідчити 
про вчинення кримінального пра-
вопорушення», а у ст. 25 КПК Украї-
ни – про «ознаки кримінального 
правопорушення», то очевидно, що 
або законодавець ці поняття також 
ототожнює, або вказані норми, 
якими регламентоване одне й те 
ж питання, суперечать одна одній. 
А якщо так, то це потребує їх ре-
тельного аналізу.

Отже, якщо підставою для по-
чатку розслідування є «обставини, 
що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення», 
що випливає зі змісту ч. 1 ст. 214 
КПК України, то постає питання: 
що означає це поняття і чи є воно 
тотожним поняттю «ознаки кри-

мінального правопорушення», пе-
редбаченому ст. 25 КПК України? 

Якщо ж при відповіді на ці пи-
тання орієнтуватися на довідкову 
літературу, то у ній поняття «об-
ставина» насамперед тлумачить-
ся як подія, факт, явище тощо, 
які пов’язані з чимось, супроводять 
чи викликають щось, впливають 
на що-небудь [6, с. 880]. А поняття 
«ознака» тлумачиться як: риса, вла-
стивість, особливість кого-, чого-не-
будь [6, с. 891; 7, с. 655]. Тому, якщо 
поняття «ознаки» і «обставини» 
за змістом не одне й те ж, то це дає 
підстави для висновку, що й понят-
тя «ознаки кримінального право-
порушення» та «обставини, що мо-
жуть свідчити про його вчинення» 
також не одне й те ж. А якщо так, 
то у цьому аспекті зазначені норми 
КПК України суперечать одна 
одній, і вже тому при вирішенні 
питання про підстави початку до-
судового розслідування належним 
орієнтиром бути не можуть.

Що ж до змісту поняття «об-
ставини, що можуть свідчити про 
вчинення кримінального право-
порушення», то оскільки його офі-
ційне визначення відсутнє, то це 
також зумовлює наукові дискусії, 
які все ж зводяться до того, що під 
ним потрібно розуміти «ознаки 
кримінального правопорушення» 
[8, с. 180], «ознаки складу пра-
вопорушення» [2, с. 78], «ознаки 
кримінального правопорушення 
та ознаки складу правопорушен-
ня» [3, с. 82] тощо. 

При цьому означені підходи 
потребують аналізу, в ході якого, 
насамперед, слід враховувати те, 
що й саме поняття «кримінальне 
правопорушення», запровадже-
не чинним КПК України, також 
ні у ньому, ні в жодному іншо-
му правовому акті не визначене. 
Якщо ж діяти за аналогією і орієн-
туватись на поняття «злочин», то ло-
гічно припустити, що кримінальне 
правопорушення має відзначатись 
такими ж ознаками, як і злочин. 
Але слід при цьому брати до уваги, 
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що, по-перше, поняття та ознаки 
злочину визначені Криміналь-
ним кодексом України (далі – КК 
України), а про кримінальний про-
ступок у ньому й не згадується [9]. 
Що ж до закону про криміналь-
ні проступки, про  який йдеться 
у п. 7 ст. 3 КПК України, то він до 
цього часу не ухвалений. По-дру-
ге, ототожнювати поняття «зло-
чин» та «кримінальне правопо-
рушення» не слід ще й тому, що, 
виходячи і з теоретико-правових 
підходів до розуміння цих понять 
і зі змісту самого ж КПК України, 
поняття «кримінальне правопо-
рушення» за обсягом є ширшим 
за поняття «злочин», оскільки 
охоплює і поняття «злочин», і по-
няття «кримінальний проступок».  
А,  по-третє, саме ці відмінності 
злочину й кримінального проступ-
ку й зумовлюють те, що згідно з п. 4 
та п. 6 КПК України їх розсліду-
вання має здійснюватись у різних 
процесуальних формах. 

Крім того, аналіз змісту поняття 
«обставини, що можуть свідчити 
про вчинення кримінального пра-
вопорушення», а тим більше пе-
релік цих обставин дають підстави 
для висновку, що воно є настільки 
розпливчастим, всеохоплюючим 
і логічно недосконалим, що його 
визначення стає ще проблемні-
шим, а відтак, ще складнішою стає 
можливість його використання 
в ході правозастосування. 

Теоретико-прикладні труднощі 
полягають ось у чому: якщо у ст. 25 
КПК України йдеться про ознаки 
кримінального правопорушен-
ня, то це наштовхує на висновок, 
що при тлумаченні ч. 1 ст. 214 
КПК України за аналогією необ-
хідно орієнтуватися на те, що у ній 
йдеться про обставини вчинення 
кримінального правопорушення 
(злочину), адже коло цих обставин 
значно вужче, ніж коло обставин, 
які можуть свідчити про його вчи-
нення. Але, оскільки і ці обставини 
також можуть бути найрізноманіт-
нішими, ні саме це поняття, ні їх 

перелік на законодавчому рівні в 
узагальненому вигляді не визна-
чені, хоча, як правило, ними визна-
ють час, місце, спосіб та обстанов-
ку (ситуацію) вчинення злочину 
[10, с. 100].  

Важливим у зазначеному кон-
тексті є й те, що окремі обставини 
вчинення злочину в одному ви-
падку можуть мати кримінально- 
правове значення, а в іншому – 
ті ж обставини можуть його і не 
мати. Наприклад, спричинення 
смерті пішохода, внаслідок ви-
падкового наїзду на нього транс-
портним засобом під час ожеле-
диці, – це одне, а пограбування 
особи в таких же умовах – зовсім 
інше. Хоча обставина одна й та ж. 
Тому,  якщо обставини вчинення 
правопорушення – це те, що його 
супроводжує та має ситуативний 
і другорядний характер, то, з од-
ного боку, визначальними при з’я-
суванні змісту правопорушення 
не є. А з іншого – якщо врахувати, 
що при вирішенні питання про на-
явність підстав початку розсліду-
вання насамперед підлягає вста-
новленню те, чи відбувся власне 
факт правопорушення, а вже при 
його кваліфікації та при призна-
ченні покарання беруться до уваги 
й обставини його вчинення, то, як 
наслідок, ці обставини орієнти-
ром при вирішенні цього питання 
взагалі бути не можуть і за своєю 
суттю. Якщо ж при цьому врахувати, 
що поняття «обставини вчинення 
кримінального правопорушення» 
і «обставини, що можуть свідчить 
про його вчинення» за  змістом 
також не одне й те ж, то очевидно, 
що й використання їх за аналогією 
виявляється недоречним.

Крім того, запропонована у ч. 1 
ст. 214 КПК України законодав-
цем конструкція означеної норми 
є неприпустимою і з огляду на її 
неоднозначність, оскільки логічно 
припустити, що якщо обставини 
«можуть свідчити» про вчинення 
правопорушення, то вони в такій 
же мірі можуть про це і не свідчи-

ти. А якщо так, то за наявності вка-
заних обставин початок досудово-
го розслідування може виявитися 
й безпідставним. Саме тому в ч. 1 
ст. 214 КПК України словосполу-
чення «які можуть свідчити» мало 
б бути замінене словосполучен-
ням «які свідчать». Хоча і це не є 
виходом із створеного законодав-
цем лабіринту, оскільки обстави-
ни взагалі, про що б там не було, 
свідчити не можуть. Вони можуть 
бути лише підставою для виснов-
ку. І кому б, як не процесуалістам 
знати, що означає слово «свід-
чити». А якщо слово «свідчити» 
у  конструкції зазначеної норми 
використовується у непрямому 
значенні, що з техніко-юридичного 
погляду для процесуальної норми 
неприпустимо, то виявляється, що 
воно тут взагалі є зайвим. Більше 
того, практично при прийнятті рі-
шення про початок розслідування 
уповноважена особа оперує не 
обставинами, що можуть свідчити 
про вчинення кримінального пра-
вопорушення, а фактичними дани-
ми (відомостями), наявними у неї 
з цього приводу. Не випадково ж 
безспірною підставою для пору-
шення кримінальної справи згідно 
з ч. 2 ст. 94 КПК 1960 р. визнава-
лись «достатні дані, які вказують 
на наявність ознак злочину». 

Отже, якщо виходити з того, 
що, по-перше, з зазначених у ч. 1 
ст. 214 КПК України джерел вияв-
ляються не обставини, а відомості 
(фактичні дані) про вчинення 
кримінального правопорушення, 
а,  по-друге, навіть з морально- 
етичного погляду, недоречно без 
будь-яких аргументів відмовлятись 
від традиційної загальновизнаної 
аксіоми національної теорії до-
казів щодо того, що це мають бути 
не будь-які, а «достатні фактичні 
дані», то стає очевидним, що у ч. 1 
ст. 214 КПК України словосполу-
чення «обставини, що можуть свід-
чити про вчинення кримінального 
правопорушення»  мало б бути 
замінене поняттям «достатні фак-
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тичні дані про вчинене криміналь-
не правопорушення». 

Проте у контексті визначення 
підстав для початку розслідуван-
ня важливим є й інший аспект 
цієї проблеми. Адже якщо згідно 
з ч. 1 ст. 214 КПК України «слід-
чий, прокурор невідкладно, але 
не пізніше 24 годин після подання 
заяви, повідомлення про вчине-
не кримінальне правопорушення 
або після самостійного виявлення 
ним з будь-якого джерела обста-
вин, що можуть свідчити про його 
вчинення, зобов’язаний внести 
відповідні відомості до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань та 
розпочати розслідування», поряд 
з виявленням обставин, що можуть 
свідчити про вчинення криміналь-
ного правопорушення, йдеться 
й про подання заяви, повідомлен-
ня про його вчинення, то постає 
й інше питання. Чому самостійне 
виявлення слідчим, прокурором 
з будь-якого джерела обставин, 
що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення, 
підставою для початку досудового 
розслідування визнається, а подан-
ня заяви, повідомлення – ні? І по-
ясненням цьому може бути лише 
те, що за традиційних уявлень про 
зміст означених правовідносин, 
надходження самої заяви (пові-
домлення) про вчинений злочин 
визнавалось лише джерелом фак-
тичних даних і, як наслідок, – під-
ставою для його оцінки на предмет 
наявності чи відсутності у ньому 
фактичних даних про його вчи-
нення, а не підставою для початку 
розслідування.

Дод а т ко в и м  а р г у м е н то м 
в обґрунтування саме такого під-
ходу є й зміст ст. 25 КПК Украї-
ни, якою, по суті, врегульовані 
ці ж відносини, і згідно з якою 
навіть безпосереднє виявлен-
ня прокурором чи слідчим ознак 
кримінального правопорушення 
не є підставою для початку роз-
слідування, якщо згідно зі ст. 477 
КПК України кримінальне провад-

ження може бути розпочате лише 
на підставі заяви потерпілого в по-
рядку приватного обвинувачення.  
Тобто означена колізія у цих пи-
таннях є доказом техніко-юридич-
ної недосконалості як ст. 25, так 
і ч. 1 ст. 214 КПК України, у яких 
традиційні уявлення про приво-
ди для порушення кримінальної 
справи згідно з КПК 1960 р. ото-
тожнюються з підставами для по-
чатку розслідування. 

Що ж до буквального тлумачен-
ня ч. 1 ст. 214 КПК України, то ви-
являється, що нею для початку до-
судового розслідування фактично 
передбачено дві рівноцінні підста-
ви, якими є: 1) подання будь-якою 
особою заяви, повідомлення, які 
є передбаченим законом, само-
стійним джерелом відомостей про 
вчинене кримінальне правопору-
шення; 2) самостійне виявлення 
слідчим, прокурором з будь-якого 
іншого джерела обставин, що мо-
жуть свідчити про його вчинення. 
Проте у ст. 25 КПК України, крім 
зазначених, передбачена і третя 
підстава, тобто подання заяви 
про вчинене кримінальне право-
порушення потерпілим у формі 
приватного обвинувачення.

З практичного ж погляду, якщо 
виявлення слідчим, прокурором 
з будь-якого джерела фактичних 
даних про вчинення криміналь-
ного правопорушення є підставою 
для прийняття ним рішення про 
необхідність розпочати досудове 
розслідування, то подання будь- 
якою особою заяви, повідомлення 
про вчинене кримінальне право-
порушення саме по собі такою 
підставою не є, оскільки завжди 
потребує оцінки, а часто і пе-
ревірки інформації, що випливає 
з її змісту, на предмет наявності чи 
відсутності у них достатніх даних 
про його вчинення.

У контексті зазначених мірку-
вань доречно привернути увагу 
й до того, що у ст. 25 КПК Украї-
ни йдеться про «безпосереднє» 
виявлення прокурором, слідчим 

ознак кримінального правопору-
шення, а у ч. 1 ст. 214 КПК Украї-
ни – про «самостійне» виявлення 
ними обставин, що можуть свід-
чити про його вчинення. Проте 
оскільки слова «безпосереднє» 
та «само стійне» ні синонімами, 
ні, тим більше, тотожними, не є, 
то стає очевидним, що зазначені 
норми суперечать одна одній і 
в цьому аспекті. Водночас, якщо 
врахувати, що з практичного по-
гляду у цьому контексті важливий 
сам факт виявлення фактичних 
даних про вчинене кримінальне 
правопорушення, а те, було це ви-
явлення безпосереднім чи опосе-
редкованим, само стійним чи з уча-
стю інших осіб, як і подання заяви 
потерпілим чи безпосередньо ним 
самим, чи через представника, 
правового значення не має, то ви-
являється, що слова «безпосеред-
нє» та «само стійне» у конструкції 
зазначених норм є зайвими.

Отже, якщо виходити з того, 
що згідно з ч. 1 ст. 214 КПК Украї-
ни, по-перше, джерелами почат-
кових відомостей про вчинення 
кримінального правопорушення є, 
насамперед, заяви (повідомлення), 
а, крім того, будь-які інші джерела 
(як нематеріальні, так і матеріаль-
ні), з яких слідчий, прокурор ви-
являють фактичні дані про його 
вчинення, по-друге, з означених 
джерел виявляються не обстави-
ни, а фактичні дані про вчинення 
кримінального правопорушення, 
а,  по третє, юридичне значення 
цих джерел різне, то стає очевид-
ним, що приводи і підстави для 
початку розслідування слід розріз-
няти. Адже приводами для цього 
є наявні джерела інформації про 
вчинене кримінальне правопору-
шення, а підставою – є виявлення 
слідчим, прокурором з будь-яких 
джерел достатніх фактичних даних 
про його вчинення. 

Не бездоганним у досліджува-
ному контексті є й поняття «ознаки 
кримінального правопорушення», 
передбачене ст. 25 КПК України. 
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Адже, оскільки ні введене чин-
ним КПК України саме поняття 
«кримінальне правопорушен-
ня», ні його ознаки у Законі про 
кримінальну відповідальність не 
визначені, то тут необхідно діяти 
за аналогією і орієнтуватись на 
ознаки злочину. А ними, як відомо, 
є визначені кримінальним зако-
ном юридично значимі властивості 
діяння, за вчинення якого перед-
бачена кримінальна відповідаль-
ність. Найважливіші з таких вла-
стивостей охоплюються поняттям 
«склад злочину», що є визначеною 
кримінальним законом теоретич-
ною моделлю, яка орієнтує на те, 
за  якими ознаками необхідно 
визначати й  склад конкретного 
злочину. А якщо так, то проблема 
виявляється в тому, що слідчому 
(прокурору), як і будь-якій іншій 
особі, безпосередньо виявляти 
і  особисто спостерігати злочин 
та його ознаки неможливо прак-
тично. Адже  у  цьому контексті 
злочин є визначеним законом 
про кримінальну відповідальність 
поняттям (теоретичною конструк-
цією), яке можна лише усвідом-
лювати, а виявляють уповнова-
жені особи як безпосередньо,  
так і з інших джерел фактичні дані 
про вчинення кримінального пра-
вопорушення. Тобто у ст. 25 КПК 
України поняття «фактичні дані 
про вчинене кримінальне право-
порушення» безпідставно замінене 
поняттям «ознаки кримінального 
правопорушення».

Разом з тим лише наявність 
ознак кримінального правопо-
рушення (злочину) належним 
формальним орієнтиром при 
вирішенні питання про початок 
досудового розслідування не може 
бути й тому, що згідно з ч. 2 ст. 11 
КК України «не є злочином дія або 
бездіяльність, яка хоча формально 
і містить ознаки будь-якого діяння, 
передбаченого цим Кодексом, але 
через малозначність не становить 
суспільної небезпеки» [9]. А якщо 
так, то беззастережна вимога щодо 
неодмінного початку розслідуван-
ня «у кожному випадку виявлен-
ня ознак кримінального право-
порушення» (ст. 25 КПК України), 
а тим більше «виявлення з будь - 
якого джерела обставин, що мо-
жуть свідчити про його вчинення» 
(ч. 1 ст. 214 КПК України), незва-
жаючи на її, на перший погляд, 
універсальність, з техніко-юри-
дичного погляду є помилковою 
і є підставою для висновку: ото-
тожнення матеріально-правових 
і процесуальних понять призво-
дить до нечіткості в формулюванні 
приписів правових норм і знижує 
їхню ефективність. А запобігти 
цьому як  у контексті уточнення 
підстав для початку досудового 
розслідування, так і вдосконален-
ня правової регламентації означе-
них правовідносин, можна лише 
шляхом заміни поняття «ознаки 
кримінального правопорушен-
ня», яке використовується у ст. 25 
КПК України, та поняття «обстави-

ни, що можуть свідчити про вчине-
не кримінальне правопорушення», 
яке використовується у ч. 1 ст. 214 
КПК України, поняттям «достат-
ні фактичні дані про вчинене 
кримінальне правопорушення», 
не тільки у зазначених статтях, 
а й у кожному випадку їх застосу-
вання у КПК України.

З урахуванням викладеного:
1) стаття 25 КПК  України по-

винна бути сформульована так: 
«Прокурор, слідчий зобов’язані 
в  межах своєї компетенції від-
крити кримінальне проваджен-
ня у кожному випадку виявлен-
ня з будь- яких джерел достатніх 
фактичних даних про вчинене 
кримінальне правопорушення 
(за винятком випадків, коли воно 
може бути відкрите лише на під-
ставі заяви потерпілого), а також 
вжити всіх передбачених законом 
заходів для встановлення факту 
і обставин його вчинення та особи, 
яка його вчинила»;

2) у частині 1 статті 214 сло-
восполучення «самостійного ви-
явлення ним з будь-якого джерела 
обставин, що можуть свідчити про 
вчинення кримінального право-
порушення» замінити словами 
«виявлення ним з будь-якого дже-
рела достатніх фактичних даних 
про вчинення кримінального пра-
вопорушення»; 

3) у пунктах 1, 3, 4, 7 ч. 5 ст. 214 
слово «обставини» підлягає заміні 
словосполученням «фактичні 
дані».    
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Нормативне забезпечення  
адміністративно-правового статусу 

Міністерства юстиції України

УДК 342.9

В Україні відповідно до її Основ-
ного Закону – Конституції, забез-
печення прав і свобод є головним 
обов’язком держави. Саме ця кон-
цепція доводить нам, що верховен-
ство права – на першому місці, як і в 
більшості провідних країн світу, де 
піклуються про своїх громадян. 
З цього логічно виходить, що по-
винен бути орган, який слідкувати-
ме за дотриманням цих принципів 
та концепцій і приводити їх у дію.

Таким органом є Міністерство 
юстиції (Мін’юст), який здійснює 
реалізацію державно-правової 
політики, яка полягає в забезпе-
ченні громадянам нашої країни 
справедливого юридичного захи-
сту їхніх законних прав та інте-
ресів відповідно до Конституції 
України, основною метою якого 
є  створення особливих умов, 
за яких Мін’юст як основний орган 
у системі виконавчої влади забез-
печуватиме законність та справед-
ливість в усіх сферах державного 
регулювання. 

Україна як демократична дер-
жава, яка стоїть на шляху євроін-
теграції, запозичує досвід у пи-
танні законодавчого регулювання 
в країнах Європейського Союзу. 
Тому, звертаючи увагу на досягнен-
ня інших країн у сфері юстиції, нам 
потрібно намагатися вдосконалити 
наше законодавство, адже за роки, 
коли Україна стала незалежною, 
відбулося дуже багато змін в еко-
номічній, політичній та правовій 
сферах. Відтак Міністерство юстиції 
отримало дуже багато нових повно-
важень, які на сьогодні регулюють-
ся різними нормативно-правовими 
та підзаконними актами. 

Проте в умовах сьогодення 
український народ не задово-
лений своїм правовим захистом 
в судовій системі при зверненні 
до судової влади та при наданні 
адміністративних послуг органа-
ми виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. Зокрема, за да-
ними досліджень Центру Разумко-
ва, українським судам довіряють 

не більше 2-3% громадян, причому 
довіра до них різко впала остан-
німи роками. Причиною є коруп-
ція, за поширеністю якої серед 
суддів Україна виходить у євро-
пейські лідери [1]. Але, крім того, 
є й інші дослідження статистичних 
даних, в яких було зафіксовано за-
довільний рівень довіри громадян 
до конкретних судів, де розгляда-
лися їхні справи (55,84%). Але при 
цьому рівень довіри тих самих рес - 
пондентів до судової влади зага-
лом значно нижчий (31,8%) [2]. 

Враховуючи вищевикладене, 
зокрема, того, що стосується довіри 
громадян до юридичної справед-
ливості, ця стаття має важливе 
значення в умовах сьогодення.

Отже, на нашу думку, слід на-
магатися кодифікувати законо-
давство, що полегшило б роботу 
не тільки Міністерства, а й інших 
органів державної влади. Оскільки 
Україна обрала шлях незалежного 
розвитку у напрямку євроінтегра-
ції, надзвичайно важливим ета-

О. В. Марченко  
здобувач відділу проблем публічного права  
Науково-дослідного інституту публічного права 
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пом є створення основного закону, 
за допомогою якого регулювалася 
б діяльність Міністерства юстиції 
та який став би підґрунтям у фор-
муванні нового громадянського 
суспільства з європейськими пра-
вовими цінностями й новим інте-
грованим законодавством.

Окремі аспекти законодавчого 
регулювання Міністерства юсти-
ції вже розглядались у науковій 
юридичній літературі. Зокрема, 
були досліджені наукові праці як 
вітчизняних учених: Є. Б. Кубка, 
В.  Б. Авер’янова, О.  Ф. Андрійко, 
І.  П.  Голосніченка, Н. А. Желез-
няк, Л. В. Коваля, С. О. Козуліної, 
Д. В. Мандичева та ін., так і пред-
ставників науки російського 
та міжнародного права, зокрема, 
С. С. Алексєєва, І. А. Ільїна, І. Ю. Коз-
ліхіна, П. В. Коробова тощо.

Проте системного аналізу цієї 
проблематики здійснено на док-
тринальному рівні досі не було, що 
й зумовлює необхідність розгляду 
вказаного питання.

Метою нашого дослідження 
є висвітлення законодавчо-норма-
тивного регулювання Міністерства 
юстиції України, яке здійснює свою 
адміністративну діяльність в сфері 
втілення законності, державотво-
рення та становленні українського 
законодавства, задля його подаль-
шої кодифікації в майбутньому.

Євроінтеграція нашої країни 
вимагає пришвидшення процесу 
адаптації вітчизняного законо-
давства до законодавства Євро-
пейського Союзу, усунення колізій 
і прогалин в позитивному праві, 
що передбачає і чітке визначення 
та закріплення правового статусу 
всіх органів державної влади. Ще 
у 2002 р. було схвалено Концеп-
цію Загальнодержавної програми 
адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського 
Союзу, в якій зазначено, що дер-
жавна політика України в цій 
сфері формується як складова ча-
стина правової реформи в Україні 
та спрямовується на забезпечення 

єдиних підходів до нормопроек-
тування, обов’язкового врахування 
вимог законодавства Європейсь-
кого Союзу при нормопроекту-
ванні, підготовки кваліфікованих 
спеціалістів, створення належних 
умов для інституційного, науково- 
освітнього, нормопроектного, тех-
нічного, фінансового забезпечення 
процесу адаптації законодавства 
України [3].

Однак український народ має 
свій специфічний менталітет, 
до  якого не завжди підходить 
практика інших країн, і це обов’яз-
ково потрібно враховувати, щоб 
надалі уникнути плутанини у тако-
му важливому питанні. Адже саме 
від нього залежить створення до-
сконалої правової системи нашої 
держави.

На думку Н. А. Железняк, однією 
з важливих державно-правових 
реформ є забезпечення процесу 
формування досконалої правової 
системи, яка була б здатна зумо-
вити побудову правової держа-
ви і громадянського суспільства 
в Україні. І в цій справі важлива 
роль відводиться Міністерству 
юстиції України, яке є провідним 
органом у системі центральних 
органів виконавчої влади, що за-
безпечує реалізацію державної 
правової політики, спрямованої на 
розвиток національної правової 
системи, створення і реалізацію 
правових норм, зміцнення режиму 
законності та безпеки, формування 
у населення розвиненої правової 
культури та правового світогляду, 
утвердження принципів справед-
ливості, верховенства права, за-
хист прав і свобод людини як най-
вищої соціальної цінності [4].

Тобто Міністерство юстиції 
як  основний орган виконавчої 
влади має важливий вплив в забез-
печенні законності та суб’єктивних 
прав громадян, осново положними 
засадами якого є  верховенство 
права та визнання людини най-
вищою соціальною цінністю. Саме 
Мін’юст стоїть на сторожі втілення 

принципу законності в державотво-
ренні і становленні справедливого 
українського законодавства, тому 
цьому органу приділяється особ-
лива увага науковців. На сьогодні 
зробити якісь кардинальні позитив-
ні  зміни  неможливо без адаптації 
вітчизняного законодавства у на-
прямку провідних країн Європей-
ського Союзу.

Д. В. Мандичев зазначає, що ва-
гоме місце в цій сфері належить 
Міністерству юстиції України, 
оскільки воно є суб’єктом Урядо-
вої законотворчості та провідним 
стосовно перевірки нормативно-
правових актів центральних ор-
ганів виконавчої влади на від-
повідність Конституції України, 
щодо непорушення в них прав 
і свобод громадян. Саме тому цей 
орган державної влади можна на-
звати органом «справедливості». 
В умовах сьогодення працівника-
ми міністерства та громадськістю 
здійснюється інтенсивна робота 
щодо покращення ефективності 
його діяльності. При цьому саме 
законодавче регулювання ві-
дображатиме головні його цілі 
та особливості в системі держав-
них органів влади, мету, завдання 
і т. ін. [5, с.18].

На нашу думку, щоб надалі нам 
створити демократичну державу зі 
своїм громадянським суспільством 
з відповідно новою правосвідомі-
стю та відновити довіру громадсь-
кості до державної влади з абсо-
лютною впевненістю, що держава 
є втіленням законності, справед-
ливості зі здійсненням безпереч-
ного захисту їхніх прав та свобод, 
потрібно сформувати таке зако-
нодавче нормативно-правове ре-
гулювання, яке б відповідало євро-
пейським цінностям та стандартам, 
за допомогою яких і відбудуться 
нові перетворення, що в майбут-
ньому приведуть українське су-
спільство до формування нової де-
мократичної державно-правової 
політики та втілення державності 
в українській владі.
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Тому для початку потрібно за-
провадити концепцію реформу-
вання Міністерства юстиції, яка 
полягала б у становленні цілісного 
підходу до визначення функцій 
і  принципів діяльності Мін’юсту 
та побудови його чіткої структури 
з метою надання населенню по-
слуг правового захисту їхніх прав 
та інтересів відповідно до міжна-
родних стандартів, а також посту-
пового і системного  реформуван-
ня справедливої правової системи.

Тож відповідно до нашої теми 
визначимо основні поняття за тлу-
мачним словником української 
мови, відповідно до якого «законо-
давчий – це той, який встановлює, 
видає закони; нормативний – який 
визначає норму, правила і т. ін. чого- 
небудь; правове регулювання – 
це упорядкування суспільних від-
носин, здійснюване державою 
за допомогою права і сукупності 
правових засобів, їх юридичне за-
кріплення, охорона і розвиток» [6]. 

Відповідно до загальної теорії 
держави і права нормативно-право-
вий акт – офіційний акт-документ, 
ухвалений уповноваженими суб’єк-
тами нормотворчості у визначеній 
формі і порядку, який встановлює 
(змінює, доповнює, скасовує) пра-
вові норми з метою регулювання 
суспільних відносин [7].

Отже, нормативне забезпе-
чення адміністративно-правового 
статусу Міністерства юстиції Украї-
ни полягає у встановленні та за-
кріпленні на законодавчому рівні 
системою нормативно-правових 
актів організаційно-правових 
засад, завдань, функцій та ком-
петенцій (адміністративних прав 
і обов’язків) посадових осіб і ор-
ганів Мін’юсту, а також положень 
стосовно адміністративної від-
повідальності у цій сфері з метою 
виконання функцій і завдань щодо 
забезпечення правової справед-
ливості у державі. Сформувавши 
поняття «нормативне забезпечен-
ня адміністративно-правового ста-
тусу Міністерства юстиції України», 

здійснимо класифікацію норма-
тивно-правових актів у цій сфері.

За спрямованістю діяльності 
держави можна виділити міжна-
родні та внутрішні джерела адмі-
ністративного права, які визна-
чають адміністративно-правовий 
статус Міністерства юстиції України.

Основним міжнародно-право-
вим актом в цій сфері є Конвенція 
про захист прав людини і осново-
положних свобод. Зокрема, в статті 
6 Конвенції визначено, що захист 
прав людини і основоположних 
свобод гарантує право на справед-
ливий і публічний розгляд справи 
упродовж розумного строку не-
залежним і безстороннім судом, 
встановленим законом, при визна-
ченні цивільних прав і обов’язків 
особи чи при розгляді будь-якого 
кримінального обвинувачення, 
що пред’являється особі [8].

Тим самим Конвенція про за-
хист прав людини і основопо-
ложних свобод, яка стосується 
діяльності Міністерства юстиції, 
є  втіленням законності, спра-
ведливості, верховенства права 
шляхом здійснення незалежного 
правосуддя, яка доводить нам, що 
кожна людина може звернутися до 
суду за захистом своїх порушених 
прав та в розумні строки справа 
буде розглянута з подальшим ви-
несенням вироку.

Однак більша кількість дже-
рел адміністративного права, 
які визначають адміністративно- 
правовий статус Міністерства 
юстиції України, мають внутрішню 
природу. Вони за ієрархічним ста-
тусом поділяються на Конституцію 
та інші закони України, а також 
чисельні підзаконні нормативно- 
правові акти.

Так, згідно з Конституцією Украї-
ни щодо забезпечення громадя-
нам юридичної справедливості 
визначено, що: «Україна є суве-
ренна і незалежна, демократична, 
соціальна, правова держава (ст. 1)», 
«в Україні визнається та діє прин-
цип верховенства права та згідно з 

якою всі закони і нормативно-пра-
вові акти приймаються на основі 
Конституції та мають їй відповіда-
ти (ст. 8)»,«усі люди є вільні і рівні 
у своїй гідності та правах. Права 
і свободи людини є невідчужувани-
ми та непорушними (ст. 21)» [9].

Таким чином, згідно із Основ-
ним Законом України адміністра-
тивно-правовий статус Міністер-
ства юстиції України базується на 
юридичних засадах справедли-
вості, верховенства права та не-
залежного здійснення правосуддя.

Далі широкі адміністративно- 
правові відносини адміністративно- 
правового статусу Міністерства 
юстиції України слід класифікувати 
за спеціалізацією діяльності цього 
міністерства, а саме на адміністра-
тивну діяльність, пов’язану із очи-
щенням влади, адміністративну 
діяльність департаменту криміналь-
но-виконавчої служби та пробації, 
архівної служби, департаменту дер-
жавної реєстрації, департаменту ви-
конавчої служби, у сфері безоплат-
ної правової допомоги та контролю 
і нагляду за діяльністю нотаріату.

Тож перейдемо до сфери, 
що  стосується очищення влади, 
в  якій Мін’юст регулюється від-
повідним законом – це є встанов-
лена Законом України «Про очи-
щення влади» або рішенням суду 
заборона окремим фізичним осо-
бам обіймати певні посади (пере-
бувати на службі) (крім виборних 
посад) в органах державної влади 
та органах місцевого самовряду-
вання. Міністерство юстиції забез-
печує проведення перевірки, пе-
редбаченої зазначеним Законом, 
формує та веде Єдиний держав-
ний реєстр осіб, щодо яких засто-
соване положення Закону Украї-
ни «Про очищення влади» (ст. 5), 
надає інформацію із зазначеного 
Реєстру та оприлюднює на власно-
му веб-сайті відомості з нього [10].

Кримінально-виконавча служ-
ба регулюється нормативно-право - 
вими актами, основними з яких 
є Кримінально-виконавчий ко-
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декс,  закони «Про Державну 
кримінально-виконавчу службу 
України» та «Про попереднє ув’яз-
нення», в регулюванні діяльності 
якої Міністерство юстиції відіграє 
важливу роль.

Відповідно до Кримінально-ви-
конавчого кодексу Мін’юст забез-
печує основні права засуджених 
на належне матеріально-побутове 
забезпечення, отримання копій 
документів з їхніх особових справ 
та інші права людини (ст. 8). Також 
за ст. 24 цього кодексу Міністр юсти-
ції України особисто або спеціально 
уповноважені ним представники 
здійснюють перевірку та контроль 
за діяльністю органів і установ вико-
нання покарань, а також визначають 
нормативно-правові акти, якими 
керується Державна кримінально- 
виконавча служба України [11].

Отже, Мін’юст  забезпечує фор-
мування та реалізацію держав-
ної політики у сфері виконання 
кримінальних покарань та про-
бації, забезпечує формування си-
стеми наглядових, соціальних, ви-
ховних та профілактичних заходів, 
здійснює контроль за дотриман-
ням прав людини і громадянина, 
вимог законодавства щодо вико-
нання і відбування кримінальних 
покарань, реалізацію законних 
прав та інтересів засуджених і 
осіб, узятих під варту.

Що стосується закону «Про Дер-
жавну кримінально-виконавчу 
службу України», то Міністерство 
юстиції відповідно до п. 3 ст. 9 за-
тверджує положення про тери-
торіальні органи управління [12].

 Міністр юстиції невідкладно 
інформується про запровадження 
особливого режиму в місці попе-
реднього ув’язнення  відповідно 
до Закону України «Про попереднє 
ув’язнення» (ст. 19) [13].

Також Міністерство юстиції 
здійснює регулювання у сфері 
архівної справи і діловодства 
та  створення і функціонування 
державної системи страхового 
фонду документації, згідно зі ст. 24 

Закону України «Про Національ-
ний архівний фонд та архівні 
установи»  центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері архів-
ної справи і діловодства, у межах 
своїх повноважень, визначених 
законом, вносить пропозиції Міні-
стерству юстиції України щодо 
формування державної політики 
у сфері архівної справи і діловод-
ства та забезпечує її реалізацію. 
Відповідно до статті 25 Закону 
України «Про Національний архів-
ний фонд та архівні установи» по-
ложення про центральні державні 
архіви України затверджуються 
Міністерством юстиції України [14].

Закон України «Про безоплат-
ну правову допомогу» визначає 
регулювання Міністерства юстиції 
в центрах з надання безоплатної 
правової допомоги громадянам 
України. Мін’юст відповідно до цього 
закону утворює регіональні та міс-
цеві центри з надання безоплат-
ної вторинної право вої допомоги 
з урахуванням потреб відповідної 
адміністративно-терито ріальної 
одиниці і забезпечує доступ грома-
дян до цих центрів. Повноваження 
та порядок діяльності центрів з на-
дання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги  встановлюються 
Положенням про центри з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги, що затверджуються Міні-
стерством юстиції України (ст. 16). 

Стаття 28 цього Закону зазначає 
повноваження Міністерства юстиції 
України у сфері надання безоплат-
ної правової допомоги, які є дуже 
широкими, зокрема, забезпечує 
координацію діяльності централь-
них органів виконавчої влади 
щодо реалізації політики держави, 
здійснює загальне управління, від-
повідає за впровадження і функ-
ціонування цієї системи, подає до 
Кабінету Міністрів України проекти 
законів та інших нормативно-пра-
вових актів, надає методичну до-
помогу органам виконавчої влади 
та органам місцевого самовряду-

вання, встановлює порядок веден-
ня Координаційним центром з на-
дання правової допомоги Реєстру 
адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу, й ви-
конує інші функції у сфері надання 
безоплатної правової допомоги, 
встановлені законами та міжнарод-
ними договорами України, згода на 
обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України [15].

Тобто Закон України «Про без-
оплатну правову допомогу» є но-
визною в українському законодав-
стві, який наближує нашу державу 
до євроінтеграції та забезпечує 
невід’ємні, основоположні права 
громадян згідно з міжнародними 
правовими актами і Конституцією 
України.

У Законі України «Про но-
таріат» визначено, що Мін’юст 
здійснює контроль за організацією 
нотаріату, перевірку організації 
нотаріальної діяльності нотаріусів, 
дотримання ними порядку вчинен-
ня нотаріальних дій та виконання 
правил нотаріального діловодства 
(ст. 2) [16].

Ще одним вагомим джере-
лом нормативного регулювання 
Міністерства юстиції є спеціальні 
підзаконні нормативно-правові 
акти, в першу чергу, Положення 
про Міністерство юстиції України, 
що затверджене постановою Кабі-
нету Міністрів України 2.07.2014 р. 
№228 «Про затвердження Поло-
ження про Міністерство юстиції 
України», а також внутрішніми 
НПА Мін’юсту: наказ Міністерства 
юстиції України від 23.06.2011 р. 
№ 1707/5 «Про затвердження По-
ложення про Головні територіаль-
ні органи Міністерства юстиції 
України в Автономній Республіці 
Крим, в областях, містах Києві 
та Севастополі». І цей перелік  
не є абсолютно вичерпний, його 
можна продовжити й далі, оскіль-
ки до системи органів Міністерства 
юстиції входить багато інших ор-
ганів, які йому підпорядковуються. 
Але ми назвали саме основні НПА, 
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які мають безперечне відношення 
до регулювання його діяльності. 

Отже, нами пропонується така 
класифікація нормативно-право-
вого забезпечення адміністративно- 
правового статусу Мін’юсту: 

– за спрямованістю адміністра-
тивно-правових норм: міжнародні 
та внутрішні;

– міжнародні нормативно-пра-
вові акти є втіленням справедли-
вості, верховенства права та за-
гальноприйнятих світових гуман них 
положень, які універсальні щодо 
регулювання різних суспільних  
відносин, зокрема, у сфері визна-
чення адміністративно-правового 
статусу Мін’юсту;

– вітчизняні нормативно-пра-
вові акти встановлюють за допо-
могою внутрішніх джерел права 
положення адміністративно-право - 
вого статусу Мін’юсту;

– ці нормативно-правові акти 
за ієрархічним статусом поділя-
ються на такі, що визначені 1) Кон-
ституцією; 2)  законами України;  
3)  підзаконними нормативно- 
правовими актами; 

–  крім того, за функціями 
(напрямками) адміністративної 
діяльності джерела адміністра-
тивного права, що визначають 
адміністративно-правовий ста-
тус Мін’юсту, поділяються на такі, 
що визначають: адміністративну 
діяльність, пов’язану із очищенням 
влади, адміністративну діяльність 
у сфері виконання кримінальних 
покарань та пробації, архівної 
служби, департаменту держав-
ної реєстрації, департаменту 
виконавчої служби, у сфері без-
оплатної правової допомоги,  
та контролю і нагляду за діяльні-
стю нотаріату;

– особливим рядком здійсне-
на класифікація норм адміністра-
тивного права за критерієм 
спеціалізації в аналізованій сфері 
на спеціальні (Положення про 
Міністерство юстиції України) 
та універсальні.

Отже, нормативне забезпе-
чення адміністративно-правового 
статусу Міністерства юстиції Украї-
ни – це встановлені та закріплені 
на законодавчому рівні систе-
мою нормативно-правових актів 
організаційно-правові засади, 
завдання, функції та компетенції 
(адміністративні обов’язки і права) 
посадових осіб і органів Мін’юсту, 
а також положення стосовно адмі-
ністративної відповідальності 
у цій сфері з метою виконання 
функцій і завдань щодо забезпе-
чення правової справедливості 
у державі.    
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Нормативне забезпечення
адміністративно-правового статусу 

Міністерства юстиції України

О. В. Марченко
У статті сформовано, що нормативне забезпечення адміністративно-правового статусу 

Міністерства юстиції України полягає у встановленні та закріпленні на законодавчому 
рівні системою нормативно-правових актів організаційно-правових засад,  

завдань, функцій та компетенцій (адміністративних прав і обов’язків) посадових осіб  
і органів Мін’юсту, а також положень стосовно адміністративної відповідальності  

у цій сфері з метою виконання функцій і завдань щодо забезпечення  
правової справедливості у державі. 
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Особиста недоторканність 
дипломата: поняття та «межі»

В. В. Роман  
студентка 4-го курсу Інституту підготовки 
кадрів для органів юстиції України Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого

УДК 341

Особиста недоторканність 
є одним із найголовніших дипло-
матичних імунітетів. На відміну 
від привілеїв, що визначаються як 
надання дипломатичному пред-
ставнику певних благ, вона розгля-
дається як виняток з-під юрисдик-
ції держави перебування. Такий  
виняток має на меті забезпечення 
ефективного здійснення диплома-
тами покладених на них завдань 
і функцій. Дипломатичному аген-
ту відведена особливо важлива 
роль – діяти від імені та в інтере-
сах акредитуючої держави, а тому 
він безпосередньо персоніфікуєть-
ся з нею. Між ними існує неро-
зривний зв’язок і, відповідно, про-
типравне діяння, вчинене проти 
дипломата, визнається вчиненим 
проти держави, яку він представ-
ляє. Проте за певних обставин осо-
биста недоторканність, як виняток 
з-під юрисдикції, може мати певні 
«межі» або  ж винятки (т. зв. «виня-
ток з винятку»), які не допускають 
зловживання дипломатами своїм 
становищем та використанням на-
даного їм імунітету всупереч його 
призначенню.

 За Віденською конвенцією 
про дипломатичні зносини 1961 р. 
офіційна діяльність глави дипло-
матичного представництва в країні 
перебування починається у двох 
випадках: або з часу вручення 
ним вірчих грамот, або з моменту 
повідомлення про своє прибуття 
і надання завірених копій вірчих 
грамот Міністерству закордонних 
справ держави перебування або 
іншому міністерству, щодо якого 
є домовленість [1]. Тобто диплома-
тичний агент має право на привілеї 
та імунітети і користується ними 
з  моменту зайняття свого посту 
або, якщо він перебуває на її те-
риторії, із того моменту, коли про 
його призначення повідомляється 
Міністерство закордонних справ 
чи інше уповноважене міністер-
ство. Слід зауважити, якщо держава 
обрала один із зазначених вище 
варіантів, то вона повинна підтри-
мувати стабільність такої практики 
і застосовувати його постійно. 

Дипломатичний імунітет без-
посередньо пов’язаний з функція-
ми, покладеними на дипломатич-
ного представника. Якщо функції 

дипломата, який користується 
привілеями та імунітетами, закін-
чуються, то ці привілеї та імуніте-
ти нормально припиняються у той 
момент, коли він залишає країну 
перебування, або до спливу розум-
ного строку для того, щоб це зро-
бити, і продовжують існувати до 
цього часу навіть у випадку зброй-
ного конфлікту [1]. Функції дипло-
матичного агента припиняються: 

1) за повідомленням акредиту-
ючою державою держави перебу-
вання про те, що функції диплома-
тичного агента припинені;

 2) за повідомленням держа-
вою перебування акредитуючої 
держави про те, що вона відмов-
ляється визнати дипломатичного 
агента співробітником представ-
ництва [2, с. 29-31]. 

Крім того, Л. Г. Фалалєєва 
та  В.  В.  Мараховський наголо-
шують: «З урахуванням принци-
пу взаємності недоторканність 
дипломата зберігається і при 
розірванні дипломатичних відно-
син між акредитуючою державою 
та державою перебування. Якщо ж 
дипломат після завершення своєї 
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місії залишається на постійне про-
живання у державі перебування, то 
він втрачає право на дипломатичні 
привілеї та імунітети» [6].

Дипломати в країні перебу-
вання не можуть бути притягнені 
до кримінальної відповідальності. 
Стаття 29 Віденської конвенції 
1961 р. (далі – Конвенція) перед-
бачає захист від арешту або за-
тримання: «Держава перебування 
зобов’язана ставитися до диплома-
та з належною повагою і вживати 
всі необхідні заходи з метою по-
передження будь-яких зазіхань на 
його особу, свободу і достоїнство» 
[1]. Дипломати не зобов’язані да-
вати свідчення, але можуть це ро-
бити з власного бажання. Одним 
із аспектів цього дипломатичного 
імунітету є забезпечення посилено-
го захисту дипломата від посягань 
із боку приватних осіб. Зацікав-
леність держав в існуванні такого 
принципу підтверджується тим, що  
на XXII сесії Генеральна Асамблея 
ООН прийняла рішення, згідно з 
яким Комісія міжнародного права 
ООН підготувала відкриту для під-
писання в 1979 р. Конвенцію про 
запобігання і покарання злочинів 
проти осіб, які користуються міжна-
родним захистом, у тому числі ди-
пломатичних представників. 

Також дипломатичні аген-
ти користуються імунітетом від 
цивільної та адміністративної 
юрисдикції – їх не можна оштра-
фувати чи піддати якомусь іншому 
адміністративному покаранню; 
звільняються від всіх податків, за 
винятком непрямих, які здебіль-
шого включаються в ціну товару 
або обслуговування, від усіх тру-
дових, державних та військових 
зобов’язань [7, с. 87].

Проте виникає питання: чи не 
приводить звільнення дипломата 
від кримінальної, адміністративної 
та цивільної юрисдикції у країні 
перебування до його повної без-
карності у випадку здійснення ним 
будь-яких правопорушень?

Особиста недоторканність ди-

пломатичного агента не є абсолют-
ною. З аналізу ст. ст. 31, 32 Конвен-
ції  можна зробити висновок, що 
існує дві можливості забезпечення 
притягнення до відповідальності 
дипломата:

1) імунітет дипломатичного 
агента від юрисдикції країни пе-
ребування не звільняє його від 
юрисдикції акредитуючої держави. 
Прикладом служить такий випадок: 
25 січня 2001 р. Перший секре-
тар Посольства РФ в Канаді К., не 
впоравшись із керуванням авто-
мобілем, збив двох жінок. Поліція 
не мала права провести тест на 
вміст алкоголю в крові К., але, за 
думкою правоохоронців, у К. спо-
стерігалися зовнішні ознаки сп’янін-
ня. Поліція запропонувала йому 
проїхати до відділку, де був скла-
дений відповідний протокол, після 
чого К. повернувся до Посольства. 
Через кілька днів його було відкли-
кано і звільнено з дипломатичної 
служби. За поданням канадської 
сторони Генпрокуратура РФ пору-
шила кримінальну справу. У березні 
2002 р. Московський суд визнав К. 
винним і засудив його до чотирьох 
років позбавлення волі з відбу-
ванням покарання в колонії-посе-
ленні. Що ж до відшкодування ма-
теріальної та моральної шкоди, то 
адвокати родичів жертв інциденту 
пред’явили позов до канадського 
уряду на суму 2 млн доларів США, 
звинувативши його в тому, що воно 
не забезпечило безпеку своїх гро-
мадян. Уряд погодився виплатити 
необхідну суму з тим, щоб надалі 
отримати відшкодування від Росії 
[3, ст. 86];

2) акредитуюча держава може 
відмовитися від імунітету  дипло-
матичного агента. Це робиться без 
його згоди, і дипломат зобов’яза-
ний підкоритися такому рішенню.  
Така практика мала місце після 
трагічного випадку у Вашингтоні 
наприкінці 1996 р., коли в резуль-
таті автомобільної аварії, з вини 
грузинського дипломата, загинула 
16-річна громадянка США. Дипло-

мат, як було доведено, перебував 
за кермом свого авта у стані ал-
когольного сп’яніння, і на вимо-
гу Департаменту США МЗС Грузії 
змушене було позбавити свого ди-
пломата імунітету. Йому довелося 
нести кримінальну відповідаль-
ність за американськими законами 
[3, с. 87]. Такий випадок має місце, 
але, як правило, дипломат повер-
тається додому і притягається до 
кримінальної відповідальності 
як громадянин своєї країни.

Щодо цивільної юрисдикції, 
то тут Конвенцією також передба-
чені певні винятки. Відповідно до 
ст. 31 дипломатичний агент не має 
імунітетів у випадках: 

а) речових позовів, що відно-
сяться до приватного нерухомого 
майна, яке знаходиться на тери-
торії держави перебування; 

б) позовів, що стосуються спад-
коємства, відносно яких диплома-
тичний агент виступає як приватна 
особа; 

в) позовів, що відносяться до 
будь-якої професійної чи комер-
ційної діяльності, яка здійснюєть-
ся дипломатичним агентом у країні 
перебування за межами своїх офі-
ційних функцій [1]. 

Сьогодні переважна більшість 
держав забороняє своїм дипло-
матам володіти приватною не-
рухомістю у країні перебування, 
а також займатися приватною 
професійною або комерційною 
діяльністю. А участь дипломатів 
у судових справах, пов’язаних 
зі спадщиною, трапляється над-
звичайно рідко [4]. 

Імунітет від адміністративної 
юрисдикції також має свої «межі». 
Часто правоохоронні органи дер-
жави перебування прив’язують 
можливість притягнення дипло-
мата до адміністративної від-
повідальності, якщо останній вчи-
нив протиправні дії поза межами 
своїх повноважень.  Наприклад, 
у  США компетенція суду щодо 
вирішення зазначеного питання 
закріплена в законі. Так, якщо по-
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садова особа вчинила адміністра-
тивне правопорушення, МЗС має 
направити запит до дипломатич-
ного представництва чи консуль-
ської установи щодо того, чи пе-
ребувала на той момент ця особа 
під час виконання своїх службових 
обов’язків. Зазвичай такі звернен-
ня мають позитивну відповідь, 
навіть якщо це суперечило ре-
аліям події [8]. Тому існування та-
кого обмеження de jure має місце, 
але de facto відсутнє.

До імунітету особистої недо-
торканності дипломата належить 
також митний імунітет, який мі-
стить три основні складові: безпе-
решкодне ввезення та вивезення 
предметів особистого користуван-
ня; звільнення вказаних предметів 
від митного оподаткування; звіль-
нення, у вигляді загального прави-
ла, особистого багажу дипломата 
від митного огляду. І навіть таке 
досить чітке положення посту-
пається місцем основоположному 
праву людини – праву на життя. 
До прикладу, в Лондоні було ви-
крадено колишнього нігерійського 
міністра,  якого повинні були до-
ставити в Нігерію у валізі. Незва-
жаючи на дипломатичні привілеї 
та імунітет дипломата, валізу від-
крили в аеропорті Стенстед. Бри-
танське МЗС заявило, що «пер-
шочерговий обов’язок охорони 
та захисту життя людини» є пріо-
ритетним порівняно з принципом 
недоторканності дипломатичного 
багажу [5, с. 63-64].

Вважаємо, що в науці і практи-
ці справедливо має місце думка 
про те, що держава перебування 
не повинна ігнорувати очевидне 
зловживання уповноваженими 
особами дипломатичними привіле-
ями та імунітетами, якщо таке вико-
ристання останніх тягне за собою 
безпосередню загрозу суспільній 
безпеці або фундаментальним 
правовим благам, в т. ч. життю,  
фізичній недоторканності.

Ще одним доказом того, що 
принцип особистої недоторкан-

ності дипломата не є абсолют-
ним, служить положення про 
непоширення цього імунітету на 
відносини між ним і третіми дер-
жавами. Єдиним винятком слу-
жить положення ст. 40 Конвенції, 
де вказується, що у випадку якщо 
дипломатичний агент проїжджає 
через територію третьої держави, 
яка видала йому візу, якщо вона 
є  необхідною, або знаходиться 
на цій території на шляху до за-
йняття свого посту чи повертаєть-
ся на цей пост або у свою країну, 
ця третя держава надає йому не-
доторканність та  інші імунітети, 
що можуть знадобитися для за-
безпечення його проїзду чи по-
вернення. Але такий імунітет на-
дається лише за умови:

1) здійснення дипломатичним 
представником офіційних дій;

 2) проїзд здійснюється через 
територію третьої держави, оскіль-
ки акредитуюча держава і держа-
ва перебування не є суміжними; 

3) на території третьої держа-
ви, через яку здійснюється проїзд, 
немає стану війни. 

Таким чином, третя держава зо-
бов’язана надати право безпереш-
кодного проїзду, яке в свою чергу 
не включає право зупинки і  не 
діє у разі проїзду через територію 
третьої держави інкогніто [5].  
Окрім цього, А. В. Панов зауважує, 
що «це стосується також будь-яких 
членів його сім’ї, які користуються 
привілеями чи імунітетами, котрі 
супроводжують дипломатичного 
агента чи рухаються окремо, щоб 
приєднатися до нього або повер-
нутися у свою країну. За подібних 
обставин, треті держави не повин-
ні перешкоджати проїзду через їх 
територію членів адміністративно- 
технічного чи обслуговуючого пер-
соналу представництва та членів 
їхніх сімей. Треті держави по-
винні надавати офіційній коре-
спонденції та іншим офіційним 
повідомленням, що рухаються 
транзитом, у тому числі закодо-
вані або шифровані депеші, такі 

ж свободу та захист, які надають-
ся державою перебування. Вони 
повинні надавати дипломатич-
ним кур’єрам, яким видана віза, 
якщо вона є необхідною, та ди-
пломатичній пошті, що рухається 
транзитом, такі ж недоторканність 
та захист, які повинна надавати 
держава перебування. Без шкоди 
для їхніх привілеїв та  імунітетів 
усі особи, які користуються такими 
привілеями та імунітетами, повин-
ні поважати закони держави пе-
ребування. Також вони зобов’язані 
не втручатися у внутрішні справи 
цієї держави. Всі офіційні справи 
з державою перебування, ввірені 
представництву акредитуючою 
державою, ведуться із Міністер-
ством закордонних справ держави 
перебування або через це Міні-
стерство» [2, с. 29-30].

Таким чином, і у теорії міжна-
родного права, і на практиці до-
тримання принципу особистої не-
доторканності дипломата завжди 
розглядалося як найголовніша 
умова забезпечення нормальної 
діяльності таких осіб у країні пе-
ребування. Дипломати уособлюють 
акредитуючу державу, є  її  сим-
волом, і, відповідно, будь-яке 
посягання на них відразу може 
розглядатися як посягання безпо-
середньо на таку державу. Проте 
у разі виникнення реальної не-
безпеки для життя, здоров’я інших 
осіб, а також у разі наявності до-
статніх та обґрунтованих підстав 
вважати, що дипломатичний агент 
вчинив злочин чи існує загроза 
вчинення ним злочину, дія тако-
го імунітету може і повинна бути 
обмежена: у першому випадку – 
державою перебування, в дру-
гому – акредитуючою державою. 
Зловживання дипломатом своїм 
становищем є неприпустимим 
і може підірвати дружні відносини 
між державами, а тому встанов-
лення розумних «меж» особистого 
імунітету є необхідним важелем 
підтримання стабільності у таких 
відносинах.    
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The problem of the concept and the «limits» of personal integrity diplomat.  
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бюлетень міністерства юстиції україни

Проблема становлення юри-
дичної освіти та науки у сучасній 
Україні є частиною комплексної 
проблеми трансформації україн-
ського суспільства, його демо-
кратизації, що характеризується 
глибокою внутрішньою супереч-
ливістю, амбівалентністю, девіа-
цією. Це пов’язано з процесами, 
що охопили всі виміри буття 
людини, поставили її в екстре-
мальну ситуацію вибору власної 
позиції. Суперечливість суспіль-
них перетворень, нові економічні 
реалії разом з політичними, тех-
нологічними, ідеологічними та ін-
формаційними новаціями на тлі 
зовнішніх викликів і загроз спри-
чинили певну правову та ціннісну 
дезорієнтацію в суспільстві. 

Підкреслимо, що право не  є 
всесильним у протистоянні 
з політикою. Закони самі по собі 
не можуть автоматично забезпе-
чити добробут громадян, комфорт-
ність проживання, якщо відсутні 
ефективна економіка, належне 
керівництво соціально-економіч-
ними процесами в державі, висо-
кий рівень правової і політичної 
культури. У цьому контексті діяль-
ність юристів – науковців, освітян 
і практиків має сприяти вирішен-
ню переходу від атмосфери про-
тистояння і насильства до культури 
миру, довіри, стабільності.

Під таким кутом зору акту-
альність рецензованої роботи  
безсумнівна. Вона належно відо-
бражена в розділах  монографії, 
яка підготовлена колективом 
кафедри теорії та історії держа-
ви і права НПУ імені М. П. Драго-
манова та відділу теорії держави 
і права Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України 
та є безумовно важливою в ре-
аліях сьогодення. Адже розвиток та 
реформування саме освіти і науки 
постає як умова і засіб входження 
України у когорту розвинених дер-
жав світу. 

Монографія структурно логіч-
но вибудувана. Вона складається 
з трьох розділів, що поділені на 
параграфи. Перший розділ при-
свячений теоретичним та мето-
дологічним основам юридичної 
науки і освіти в Україні. У цьому 
розділі відомий вчений-юрист, 
доктор юридичних наук, професор 
В. Д. Бабкін розкриває методоло-
гію історико-правового пізнання 
та наголошує, що «саме цілісно- 
системне дослідження історико- 
правових процесів, їх людсько-
го виміру дає змогу проникнути 
в глибини еволюції права як міри 
справедливості і свободи, долаю-
чи протистояння різних однобіч-
них підходів до інтегративного 
(синтетичного) праворозуміння».

У розділі  також відобра-
жені основні філософсько-пра-
вові виміри взаємозв’язку релігії 
і права, формування міжрелігійної 
толерантності в процесі викладан-
ня юридичних дисциплін у вищій 
школі. Автори монографії наго-
лошують, що одним із ключових 
завдань при формуванні міжрелі-
гійної толерантності є протидія 
дискримінації особи залежно 
від її релігійних поглядів. Така про-
тидія має як міжнародно-пра-
вовий вимір, так і національний. 
Також проаналізовані новітні кон-
цепції філософії права та визначе-
на їх роль для розвитку юридичної 
науки в Україні, визначені мето-
дологічні засади використання 
діяльнісного підходу у сучасному 
правознавстві.

У другому розділі зосереджена 
увага на становленні та розвитку 
юридичної освіти і науки в Україні. 
А саме: питаннях правової освіти 
та наукових досліджень в окремих 
галузях права в умовах еміграції 
міжвоєнного періоду, становлен-
ня правничої освіти в НПУ імені 
М.  П.  Драгоманова, державної 
політики у галузі шкільної право-
вої освіти у другій половині ХІХ –  
початку ХХІ ст. Зокрема, декан фа-
культету політології та права НПУ 
імені М. П. Драгоманова, доктор 
історичних наук, професор Б. І. Ан-

*   Актуальні проблеми юридичної освіти та науки в Україні : моногр. / За ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Вид-во НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2016. – 361 с.
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думки експертів з права      

друсишин наголошує, що фактич-
но єдиним в Україні на сьогодні 
ВНЗ, який вже реально за власної 
ініціативи і досить результативно 
виконує важливе завдання з під-
готовки викладачів права, є НПУ 
імені М. П. Драгоманова.

Крім того, важливе значення 
у цьому розділі відведено Консти-
туції України 1710 р. та її місцю 
у сучасному вітчизняному науково-
му і освітньо-правовому дискурсі. 

У третьому розділі монографії 
висвітлюються проблеми рефор-
мування змісту юридичної освіти 
та науки в Україні у контексті євро-
пейської інтеграції. Заслуговує на 
увагу визначення доктором юри-
дичних наук Н. М. Оніщенко сут-
нісних та методичних чинників 
у  формуванні правової освіти 
та правової освіченості в контексті 
європейських реалій. Вона наголо-
шує, що «завдання правової освіти 
полягає в тому, щоб у своїй реаліза-
ції досягти такого рівня правосвідо-
мості, коли кожен член суспільства 
дотримувався б соціальних пра-
вил поведінки та правових норм 
виключно внаслідок внутрішньої 

необхідності, власних переконань, 
а не під страхом примусу».

Окремі підрозділи присвячені 
актуальним питанням підготовки 
та атестації науково-педагогічних 
працівників, правового регулю-
вання освіти в Україні у контексті 
європейської інтеграції та станов-
лення європейських принципів 
управління освітою. 

Отримані авторами виснов-
ки є достатньо аргументованими 
і сприятимуть формуванню та вдо-
сконаленню системи правових 
цінностей, впровадженню про-
грам правової освіти і виховання 
громадян. Представлений колек-
тивний науковий доробок буде 
посильним внеском у створення 
фундаменту для розвитку грома-
дянського суспільства в Україні, 
основу якого складатимуть демо-
кратія і права людини, толерант-
ність і солідарність, верховенство 
права і справедливість.

Попри загальну позитив-
ну оцінку монографії, її наукову 
та практичну цінність вважаємо 
за необхідне висловити таке по-
бажання: з  огляду на активний 

процес реформування юридичної 
освіти було б доцільно окремий 
підрозділ монографії присвятити 
аналізу проекту Концепції вдо-
сконалення правничої (юридич-
ної) освіти для фахової підготовки 
правника відповідно до європей-
ських стандартів вищої освіти 
та правничої професії, тим паче, 
що в співавтора монографії проф. 
Б. І. Андрусишина є напрацювання 
з цієї проблематики (Богдан Ан-
друсишин. Проблеми підготовки 
викладача права // Голос Украї-
ни. – 2017. – №51 та ін).

Монографія «Актуальні про-
блеми юридичної освіти та науки 
в Україні» є системною науковою 
працею колективу авторів, в якій 
розглянуто та проаналізовано ак-
туальні проблеми сучасної юри-
дичної освіти та науки в Україні. 
Відтак, зазначена колективна мо-
нографія за редакцією академіка 
НАН України Ю. С. Шемшученка 
стане в нагоді науковцям, аспіран-
там, студентам юридичного та пе-
дагогічного профілю, а також усім,  
хто цікавиться проблемами юри-
дичної освіти та науки.    
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призначення       

Призначення

  Потьомкін Андрій Олександрович  

начальник Управління внутрішнього контролю органів і установ системи юстиції
наказ МЮУ від 02.02.2017 № 544/к

  КОСОЛАПОВА Олена Андріївна  

Керівник Секретаріату Державного секретаря Міністерства юстиції України
наказ МЮУ від 02.02.2017 № 545/к

  Дзюдзь Михайло Семенович  

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

наказ МЮУ від 17.01.2017 № 84/к

  ТРОХИМЧУК Володимир Миколайович  

начальник Відділу інспектування дотримання прав людини в пенітенціарних закладах
наказ МЮУ від 10.01.2017 № 40/к

  Пучко Володимир Петрович  

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

наказ МЮУ від 16.12.2016 № 5692/к

  Хома Микола Васильович  

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

наказ МЮУ від 28.12.2016 № 5883/к

  Мелюхов Володимир Анатолійович  

начальник Південно-Східного міжрегіонального управління  
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

наказ МЮУ від 02.02.2017 № 550/к

  Ковтун Анатолій Миколайович  

заступник начальника Південного міжрегіонального управління  
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

наказ МЮУ від 15.12.2016 № 5538/кdpcoi.c
om.ua
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Інформація надана Департаментом персоналу  
Міністерства юстиції України

  Нєвєров Костянтин Володимирович  

заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління  
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

наказ МЮУ від 27.01.2017 № 302/к

  Сало Дмитро Володимирович  

перший заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління  
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

наказ МЮУ від 18.01.2017 № 93/к

  Романов Георгій Володимирович  

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

наказ МЮУ від 17.01.2017 № 82/к

  Крикушенко Олександр Георгійович  

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

наказ МЮУ від 02.02.2017 № 549/к

  Немцев Дмитро Геннадійович  

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

наказ МЮУ від 18.01.2017 № 92/к

  Менчиц Сергій Євгенійович  

начальник Центрального міжрегіонального управління  
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

наказ МЮУ від 19.01.2017 № 120/к

  Чердинцев Юрій Герасимович  

перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції в Одеській області
наказ МЮУ від 23.01.2017 № 149/к

  Дремлюга Василь Микитович  

начальник Центрально-Західного міжрегіонального управління 
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

наказ МЮУ від 28.12.2016 № 5882/кdpcoi.c
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вітаємо
з Днем народження!

СОВА 
НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

Директор Департаменту персоналу 
Міністерства юстиції України 

Шановна Наталіє Петрівно!
Вітаємов Вас з Днем народження!

Бажаємо Вам наснаги, вагомих здобутків у роботі, весняного настрою.
Мирних днів, сонячних звершень, щасливих років!

10 березня

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

Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

Могильного Юрія Володимировича
12 березня

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції  
у Закарпатській області

Алмаші Івана Миколайовича
18 березня

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

Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

Нікітенка Сергія Володимировича
22 березня

заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації –  
начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області

Іванського Андрія Йосиповича
24 березня

вітаємо з днем народження       

З повагою 
колектив апарату Міністерства юстиції України, колектив ДП «Укрправінформ»,  

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

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

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!

начальника Головного територіального управління юстиції в Одеській області
Станіщука Миколу Васильовича

25 березня

вітаємо
з Днем народження наших колег!

заступника директора Олександрійського місцевого центру з надання БВПД
Безлюдька Володимира Івановича 

1 березня 

 заступника директора Ужгородського місцевого центру з надання БВПД
Кинєв Еріку Петрівну

1 березня

директора Старобільського місцевого центру з надання БВПД
Ткаченка Артема Володимировича 

1 березня

 головного спеціаліста відділу договірної, претензійної роботи та представництва у судах
Оніщенка Андрія Миколайовича

1 березня 

директора Вінницького місцевого центру з надання БВПД
Пікановську Ларису Василівну

2 березня

головного спеціаліста стандартів якості правової допомоги
Соломку Ольгу Сергіївну

2 березня
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заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області
Семінську Любов Володимирівну

3 березня

директора Нікопольського місцевого центру з надання БВПД
Федорова Володимира Васильовича

8 березня

заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
Самофалову Інну Миколаївну

8 березня

головного спеціаліста відділу внутрішнього аудиту
Коросташовець Олену Митрофанівну

11 березня 

директора Першого Одеського місцевого центру з надання БВПД
Тітомер Євгенію Володимирівну

12 березня 

директора Хмельницького місцевого центру з надання БВПД
Гоцького Григорія Івановича 

15 березня

головного спеціаліста відділу моніторингу якості правової допомоги
Шелеста Владислава Ігоровича

15 березня 

в.о. директора Броварського місцевого центру з надання БВПД
Березинця Валерія Васильовича

16 березня

заступника директора Чортківського місцевого центру з надання БВПД
Галанчак Ольгу Леонівну

18 березня

вітаємо
з Днем народження наших колег!

вітаємо з днем народження       
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заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у Дніпропетровській області
Тутову Ніну Григорівну

19 березня 

заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області
Волобуєву Валентину Григорівну

22 березня 

в. о. директора Богодухівського місцевого центру з надання БВПД
Бородавку Анатолія Івановича

23 березня 

 в. о. директора Чугуївського місцевого центру з надання БВПД
Смирнову Альону Михайлівну

23 березня 

заступника начальника управління – начальника відділу організаційного забезпечення та документообігу
Довбу Валентину Андріївну

26 березня

директора Другого Дніпропетровського місцевого центру з надання БВПД
Оліфера Віталія Івановича

26 березня 

директора Буського місцевого центру з надання БВПД
Скочка Івана Ярославовича 

27 березня 

директора Чернігівського місцевого центру з надання БВПД
Бобруйка Володимира Анатолійовича 

28 березня

директора Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД
Твердохліба Вадима Юрійовича

31 березня

З повагою 
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги, 

редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів 

Міністерства юстиції України, 
виданих у лютому 2017 року

  Наказ від 02.02.2017 № 253/5  

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 08 лютого 2014 року № 302/5
Дата та номер державної реєстрації 02.02.2017 № 139/30007

  Наказ від 02.02.2017 № 254/5  

Про затвердження Порядку прийняття та обліку в установах виконання покарань  
і слідчих ізоляторах заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

Дата та номер державної реєстрації 02.02.2017 № 140/30008

  Наказ від 06.02.2017 № 278/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5
Дата та номер державної реєстрації 07.02.2017 № 167/30035

  Наказ від 06.02.2017 № 291/5  

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 03 липня 2013 року № 1325/5
Дата та номер державної реєстрації 08.02.2017 № 176/30044

  Наказ від 06.02.2017 № 292/5  

Про затвердження Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування  
Державної кримінально-виконавчої служби України

Дата та номер державної реєстрації 08.02.2017 № 177/30045

  Наказ від 08.02.2017 № 313/5  

Про затвердження Інструкції з організації діяльності слідчих підрозділів органу  
Державної кримінально-виконавчої служби України

Дата та номер державної реєстрації 08.02.2017 № 183/30051

ПЕРЕЛІК наказів Міністерства юстиції України       
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  Наказ від 13.02.2017 № 357/5  

Про внесення змін до форми акта надання безоплатної вторинної правової допомоги та додатків до нього
Дата та номер державної реєстрації 14.02.2017 № 207/30075

  Наказ від 15.02.2017 № 388/5  

Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України,  
його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління

Дата та номер державної реєстрації 17.02.2017 № 229/30097

  Наказ від 21.02.2017 № 616/5  

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану
Дата та номер державної реєстрації 22.02.2017 № 242/30110

  Наказ від 21.02.2017 № 622/5  

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 08 лютого 2012 року № 222/5
Дата та номер державної реєстрації 28.02.2017 № 274/30142

  Наказ від 23.02.2017 № 660/5  

Про внесення змін до Положення про Єдиний реєстр довіреностей
Дата та номер державної реєстрації 24.02.2017 № 258/30126

  Наказ від 27.02.2017 № 675/5/37  

Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав  
на нерухоме майно та Єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих  

та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей  
про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

Дата та номер державної реєстрації 28.02.2017 № 270/30138

  Наказ від 27.02.2017 № 680/5  

Про затвердження Положення про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі  
та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб,  
засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі,  

та їх переведення, Положення про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора  
з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі  

на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб,  
засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк,  

арешту й обмеження волі, та їх переведення
Дата та номер державної реєстрації 28.02.2017 № 265/30133

Управління систематизації законодавства  
та координації правової роботи  

Департаменту реєстрації та систематизації правових актів,  
тел. (044) 279-68-58
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Наукові статті повинні відповідати постанові Президії Вищої атестаційної комісії України № 7–05/1 від 15 січня 
2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (зі змінами і доповненнями).

Загальні вимоги до структури наукових статей:
••  постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
••  аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання даної проблеми і, на які спирається 

автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
••  формування цілей статті (постановка завдання);
••  виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
••  висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Вимоги до оформлення тексту наукових статей:
••  обсяг статті (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані джерела, анотація, ключові слова) в межах 

10-ти сторінок (Nimes New Roman; кегль 14; інтервал 1,5);
••  у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, 

почесне звання, посада та місце роботи автора;
••  нижче – код унівесальної десяткової класифікації (УДК статті);
••  нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напів жирним шрифтом;
••  посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та 

конкретних сторінок, напр. [1, с. 25–26]. Назви джерел наводяться в кінці статті у порядку згадування у тексті  
(розділ «Список використаних джерел»);

••  у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора статті, її назву, 
найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, видав-
ництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;

••  на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, російською, англійсь-
кою мовами. Анотації розміщуються після списку використаних джерел та мають містити, зокрема, прізвище, ім’я,  
по батькові автора, назву статті (розширена анотація – 2 сторінки іноземною мовою подається для опублікування 
на сайті видання).

Вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:
••  роздрукований примірник наукової статті, підписаний на кожній сторінці автором;
••  електронний варіант статті;
••  електронне фото автора (авторів) портретного варіанта у форматі JPEG, розмір фото мінімум 10×15 см,  

300 крапок на дюйм;
••  довідку про автора (співавторів) в електронному і друкованому вигляді, зразок якої розміщений на нашому сайті;
••  якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканована кольорова копія рецензії та витяг з прото-

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

вого відділу або доктора наук з відповідної спеціальності.
••  з 1 вересня 2016 р. скановану квитанцію про оплату за розміщення публікації – 540 грн за 10 сторінок 

(у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник), або скановану квитанцію про передплату на журнал 
(1 публікація – передплата на 6 міс., 2 публікації – передплата на рік).

Матеріали: стаття; довідка про автора надсилають ся поштою, а їх електронні варіанти на адресу:  
bulleten@upinfo.com.ua

Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Іванов стаття – doc; Іванов фото – jpeg; Іванов до відка – doc).
Редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора) і відхи-

лення статей. Викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, в іншому випадку стаття відхиляється.
За достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних відповідальність несуть автори публікацій.

Адреса: 01601, Київ-601, провулок Рильський, 8-а, к. 301. 
Офіційний сайт: http://pravinform.gov.ua

ВИМОГИ 
щодо оформлення наукових статей, які публікуються  

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