
#9/вересень/2017

2017
09«Офіційний вісник України» – 

Це найповніше офіційне видання
повних текстів
нормативно-правових актів

для:
••  працівників органів юстиції

••  керівників підприємств, установ, організацій

••  адвокатів

••  нотаріусів

••   усіх громадян, зацікавлених в отриманні
правової інформації

Передплатний індекс 40433
Електронний варіант  48345

pravinform.gov.ua
e-mail: ovu@pravinform.gov.ua

Контактні телефони: 271-16-61, 271-16-62

Видається двічі на тиждень

Засновники: Міністерство юстиції України, 
Державне підприємство «Українська правова Інформація»

1212 2525 4444 думки експертів
з права

мІЖНАРОДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО

нОВИНИ

5 запитань
нотаріусу

Міністерство юстиції 
визнане найбільш 
відкритим державним 
органом України

Участь у щорічному 
Саміті «Concordia» 
в Нью-Йорку

Проблемні аспекти 
передачі повноважень
у сфері державної 
реєстрації прав і бізнесу 
та шляхи їх подолання

ТЕМА НОМЕРА

(С. 06)dpcoi.c
om.ua



#9/ВЕРЕСЕНЬ/2017

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ

Головний редактор

Відповідальний секретар, редактор

Журналіст

Дизайн та комп’ютерна верстка

Фото

Адреса редакції

Видавець

Надруковано

Наталія Оніщенко

Тетяна Крижанівська

Оксана Власенко

Марина Гуза

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

01001, Київ-001, провулок Рильський, 8-А, к. 301 
тел./факс: (044) 271-16-61(62) 
e-mail: bulleten@upinfo.com.ua
http://pravinform.gov.ua

ДП «Українська правова інформація»
Україна, 01001, Київ-001, 
провулок Рильський, 8-А, к. 301; 
тел./факс: (044) 271-16-61(62)

Державне видавництво «Преса України»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 
до Державного реєстру видавців, виготівників 
і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 310 від 11 січня 2001 року
03047, м. Київ, просп. Перемоги, 50
www.pressa.kiev.ua
Замовлення № 0117710

Підписано до друку 28.09.2017. Формат 205 × 270 мм.
Друк офс. Ум. друк. арк. 6,72. Обл.-вид. арк. 10,21.
Тираж 550 прим. 
Ціна договірна

Журнал рекомендовано до друку вченою радою 
інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

(протокол від 19.09.2017 № 9)

«Бюлетень міністерства юстиції україни» —
це Загальнодержавне 

науково-практичне фахове видання 

для:
••  працівників органів юстиції

••  керівників підприємств, установ, організацій

••  адвокатів

••  нотаріусів

••  правників-науковців

••  аспірантів, здобувачів

••  усіх громадян, зацікавлених в отриманні правової інформації

Видається щомісяця

Передплатний індекс 22670

про:
••  основні напрями діяльності органів юстиції

••  юридичну практику

••   «круглі столи», засідання, конференції з актуальних питань 
юриспруденції (права)

••  зміни законодавства та коментарі фахівців

••  актуальні питання адвокатської і нотаріальної діяльності

••  дисертаційні дослідження з різних галузей права

тел./факс: (044) 271-16-61(62) 
e-mail: offi ce@pravinform.gov.ua

http://pravinform.gov.ua

dpcoi.c
om.ua



05

Сучасна юстиція україни
Міністерство юстиції визнане найбільш 
відкритим державним органом України

Кабмін перевів діючий проект Мін’юсту 
«Я МАЮ ПРАВО!» в розряд національних

 Запуск онлайн платформи 
«Я МАЮ ПРАВО!» спростить доступ
громадян до інформації 
щодо захисту їхніх прав

Формула успіху адвоката

«День відкритих дверей» 
в Управлінні юстиції м. Києва

«Нотаріат в Україні є досить розвиненим 
і прогресивним інститутом», — 
Микола Смук

«Бути нотаріусом – це не тільки робота, 
це трішки більше, ніж покликання», –  
Неля Остапчук 

Павло Петренко у Страсбурзі 
від імені України підписав 
2 конвенції Ради Європи 

Участь у щорічному Саміті «Concordia»
в Нью-Йорку 

14

12
13

Приватирство як правовий і організаційний 
інститут та його вплив на еволюційний 
розвиток першої Британської імперії
(1583-1783 рр.)

Проблемні аспекти передачі повноважень 
у сфері державної реєстрації прав 
і бізнесу та шляхи їх подолання

Актуальні аспекти вдосконалення 
правового регулювання кримінально-
процесуальних правовідносин

Кодифікаційна техніка: деякі особливості 
прийомів та засобів проведення

думки експертів з права

оголошення

Перелік нормативно-правових актів 
Міністерства юстиції України, 
виданих у серпні 2017 року

30

40

45

51

15

56
57

Нагляд і контроль за додержанням 
законодавства про працю та участь 
у такому контролі професійних спілок 
та їх об’єднань

26

Незалежна юридична 
консультація

64

16

18

20

24

25

5 запитань 
нотаріусу

Призначення

Вітання

dpcoi.c
om.ua



№ 9(191) 2017 РОКУ06

тема номера   

5 запитань нотаріусу
Щодня в Міністерство юстиції України надходить чимало звернень від громадян з проханням 

надати роз’яснення щодо права набуття власності, порядку спадкування та державної реєстрації 
прав на нерухоме майно. В межах компетенції Департаменту державної реєстрації та нотаріату 
можемо виділити найпопулярніші теми звернень і деталізувати їх з огляду на чинне законодавство.

Відповідно до статті 1216 Цивільного кодек-
су України (далі – Кодекс)  спадкуванням є перехід 
прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, 
яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спад-
коємців). Спадкування здійснюється за заповітом 
або за законом (стаття 1217 Кодексу).

До складу спадщини входять усі права та обов’яз-
ки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття 
спадщини і не припинилися внаслідок його смерті 
(стаття 1218 Кодексу).

Статтею 1223 Кодексу визначено, що право 
на спадкування мають особи, визначені у заповіті. 
У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, 
неприйняття спадщини або відмови від її прийнят-
тя спадкоємцями за заповітом, а також у разі не-
охоплення заповітом усієї спадщини право на спад-
кування за законом одержують особи, визначені 
у статтях 1261-1265 цього Кодексу. 

Відповідно до статті 1233 Кодексу заповітом 
є особисте розпорядження фізичної особи на ви-
падок своєї смерті. Заповідач має право охопити 
заповітом права та обов’язки, які йому належать 
на момент складення заповіту, а також ті права 
та обов’язки, які можуть йому належати у майбутньо-
му (частина перша статті 1236 Кодексу).

Частиною першою статті 1268 Кодексу встановле-
но, що спадкоємець за заповітом чи за законом має 
право прийняти спадщину або не прийняти її.

Згідно з частиною першою статті 1297 Кодек-
су спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі 
якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися 
до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право 
на спадщину на нерухоме майно. 

Відсутність свідоцтва про право на спадщину 
не позбавляє спадкоємця права на спадщину (частина 
третя статті 1296 Кодексу).

Відповідно до частини першої статті 69 Закону 
України «Про нотаріат» (далі – Закон) та підпун-

У ЯКОМУ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ?

кту 4.14 пункту 4 глави 10 розділу ІІ Порядку вчи-
нення нотаріальних дій нотаріусами України, затвер-
дженого наказом Міністерства юстиції України від 
22.02.2012 р. № 296/5, зареєстрованого у Міністер-
стві юстиції України 22.02.2012 р. за № 282/20595 
(далі – Порядок), нотаріус при видачі свідоцтва 
про право на спадщину за заповітом перевіряє факт 
смерті спадкодавця, наявність заповіту, час і місце 
відкриття спадщини, склад спадкового майна. 
Нотаріус перевіряє також коло осіб, які мають право 
на обов’язкову частку в спадщині.

Видача свідоцтва про право на спадщину 
на майно, право власності, яке підлягає державній 
реєстрації, проводиться нотаріусом після подання 
документів, що посвідчують право власності спад-
кодавця на таке майно, крім випадків, передбачених 
пунктом 3 глави 7 розділу I цього Порядку, та перевір-
ки відсутності заборони або арешту цього майна.

Якщо до складу спадкового майна входить неру-
хоме майно, нотаріус отримує інформацію з Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно шля-
хом безпосереднього доступу до нього. За відсутності 
у спадкоємця необхідних для видачі свідоцтва про 
право на спадщину документів нотаріус роз’яснює 
йому процедуру вирішення зазначеного питання 
в судовому порядку (підпункти 4.15, 4.18 пункту 4 
глави 10 розділу ІІ Порядку).

Водночас слід зазначити, що нотаріус є проце-
суально незалежною особою, яка самостійно надає 
правову оцінку поданим для вчинення нотаріальної 
дії документам та приймає рішення щодо вчинення 
нотаріальної дії чи відмови у її вчиненні.

Відповідно до статті 50 Закону нотаріальна дія 
або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскар-
жуються у суді. Право на оскарження нотаріальної 
дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта 
має особа, прав та інтересів якої стосуються такі 
дії чи акти.
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бюлетень міністерства юстиції україни

Статтями 70, 71 Закону України «Про 
міжнародне при ватне право» визначено, 
що спадкові відносини регулюються пра-
вом держави, у якій спадкодавець мав 
останнє місце проживання, якщо спадко-
давцем не обрано в заповіті право держа-
ви, громадянином якої він був. 

При цьому спадкування нерухомо-
го майна регулює ться правом держави, 
на території якої знаходиться це майно, 
а майна, яке підлягає державній реєстра-
ції в Україні, – правом України.

Нормативно-правовим актом, що 
визначає загальні положення про спад-
кування, спадкування за законом, оформ-
лення права на спадщину, є, зокрема, 
Цивільний кодекс України (далі – Кодекс).

До складу спадщини входять усі права 
та обов’язки, що належали спадкодавцеві 
на момент відкриття спадщини і не при-
пинилися внаслідок його смерті (стаття 
1218 Кодексу). Згідно зі статтею 1220 Ко-
дексу спадщина відкривається внаслідок 
смерті особи або оголошення її померлою. 
Часом відкриття спадщини є день смерті 
особи або день, з якого вона оголошується 
померлою. Відповідно до статті 1221 Ко-
дексу місцем відкриття спадщини є остан-
нє місце проживання спадкодавця. Якщо 
місце проживання спадкодавця невідоме, 
місцем відкриття спадщини є місцезнахо-
дження нерухомого майна або основної 
його частини, а за відсутності нерухомо-
го майна – місцезнаходження основної 
частини рухомого майна. В особливих 
випадках місце відкриття спадщини вста-
новлюється законом. 

Згідно з абзацом сьомим підпункту 
1.12 пункту 1 глави 10 розділу ІІ Порядку 
вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України, затвердженого наказом Міні-
стерства юстиції України від 22.02.2012 р. 
№ 296/5, зареєстрованого у Міністер-
стві юстиції України 22.02.2012 р. за 
№ 282/20595 (далі – Порядок), якщо 
спадкодавець, якому належало майно на 
території України, мав останнє місце про-
живання на території іноземної держави, 
місце відкриття спадщини визначається 
на підставі Закону України «Про міжна-
родне приватне право». 

ЯКІ Є НЮАНСИ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ З-ЗА КОРДОНУ?

dpcoi.c
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Частиною першою статті 182 Цивільного кодексу 
України (далі – Кодекс) визначено, що право власнос-
ті та інші речові права на нерухомі речі, обмеження 
цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підляга-
ють державній реєстрації.  

Речові права на нерухоме майно та їх обтяження, 
що підлягають державній реєстрації відповідно до 
Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі– Закон), 
виникають з моменту такої реєстрації (частина друга 
статті 3 Закону).

Зокрема, підставами для визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним може бути:

✓ оформлення його не уповноваженою на те посадовою особою;
✓ оформлення не за місцем відкриття спадщини;
✓ недодержання встановленої законом форми свідоцтва;
✓  видача свідоцтва, якщо серед імовірних спадкоємців за законом або заповітом є ненароджена дитина 

спадкодавця, зачата за його життя.

ЯКИЙ ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО?

Відповідно до частини першої статті 328 Цивіль-
ного кодексу України (далі – Кодекс) правом влас-
ності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює 
відповідно до закону за своєю волею, незалежно від 
волі інших осіб. Згідно зі статтею 328 Кодексу право 
власності набувається на підставах, що не заборо-
нені законом, зокрема, із правочинів. Право власнос-
ті вважається набутим правомірно, якщо інше прямо 
не випливає із закону або незаконність набуття 
права власності не встановлена судом. 

Водночас у § 2 глави 16 Кодексу визначено за-
гальні підстави визнання правочинів недійсними. 
Так, частинами першою, третьою статті 215 Кодек-
су визначено, що підставою недійсності правочину 
є недодержання в момент вчинення правочину сто-
роною (сторонами) вимог, які встановлені частинами 
першою – третьою, п’ятою, шостою статті 203 Кодексу.

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена 
законом, але одна із сторін або інша зацікавлена особа 
заперечує його дійсність на підставах, встановлених 
законом, такий правочин може бути визнаний судом 
недійсним. Статтею 203 Кодексу встановлено, що зміст 
правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим 
актам цивільного законодавства, а також інтересам 
держави і суспільства, його моральним засадам.

Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необ-
хідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення 
учасника правочину має бути вільним і відповідати 
його внутрішній волі. 

ЯКІ Є ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНУ (СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ)?

Правочин має вчинятися у формі, встановленій 
законом. Правочин має бути спрямований на ре-
альне настання правових наслідків, що обумовлені 
ним. Правочин, що вчиняється батьками (усинов-
лювачами), не може суперечити правам та інте-
ресам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непраце -
здатних дітей.

Відповідно до статті 1301 Кодексу свідоцтво 
про право на спадщину визнається недійсним за рі-
шенням суду, якщо буде встановлено, що особа, якій 
воно видане, не мала права на спадкування, а також 
в інших випадках, встановлених законом. Окрім того, 
стаття 1301 Кодексу визначає підстави і порядок ви-
знання недійсним свідоцтва про право на спадщи-
ну. Серед підстав вказується лише відсутність права 
спадкування у особи, на ім’я якої було видане свідо-
цтво (наприклад, у разі, якщо ця особа була усунена 
від спадкування; відсутні юридичні факти, які давали 
б їй підстави для закликання до спадкування – утри-
мання, спорідненість, заповіт; у випадку, коли спад-
кодавець, оголошений у судовому порядку померлим, 
виявився насправді живим і судове рішення про ого-
лошення його померлим скасоване). 

Проте свідоцтво може бути визнане недійсним 
«також в інших випадках, встановлених законом», 
що дозволяє стверджувати, що перелік підстав ви-
знання свідоцтва недійсним не є вичерпним і може 
бути розширений шляхом аналізу й тлумачення 
інших норм спадкового права. 

Відповідно до Закону державна реєстрація ре-
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 
це офіційне визнання і підтвердження державою 
фактів набуття, зміни або припинення речових 
прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав 
шляхом внесення відповідних відомостей до Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
При цьому відповідно до Закону державна реєстра-
ція речових прав на нерухоме майно у Державному 
реєстрі прав здійснюється з 1.01.2013 р.
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Зокрема, відповідно до частини третьої статті 334 
Кодексу (у редакції до 1.01.2013 р.) право власності 
на майно за договором, який підлягав нотаріальному 
посвідченню, виникало у набувача з моменту такого 
посвідчення. 

Законом України від 11.02.2010 р. № 1878-VI 
«Про внесення змін до Закону України «Про держав-
ну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обмежень» та інших законодавчих актів України» час-
тина четверта статті 334 Кодексу викладена у новій 
редакції, що набула чинності 1.01.2013 р., якою визна-
чено, що права на нерухоме майно, які підлягають дер-
жавній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації 
відповідно до закону.

Відомості Державного реєстру прав вважають-
ся достовірними і можуть бути використані у спорі 
з третьою особою, доки їх не скасовано у поряд-
ку, передбаченому цим Законом (частина п’ята 
статті 12 Закону).

Згідно з частиною другою статті 26 Закону у разі
скасування на підставі рішення суду рішення 
про державну реєстрацію прав, документів, на під-
ставі яких проведено державну реєстрацію прав, 
скасування записів про проведену державну реєст-
рацію прав, а також у випадку, передбаченому під-
пунктом «а» пункту 2 частини шостої статті 37 Закону, 

Згідно з частиною третьою статті 3 Закону речові права на нерухоме майно та їх обтяження, 
що виникли до 1.01.2013 р., визнаються дійсними за наявності однієї з таких умов:

✓  реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення;
✓ на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової реєстрації.

до Державного реєстру прав вноситься запис про ска-
сування державної реєстрації прав.

Водночас на сьогодні у законодавстві передбачені 
відповідні правові механізми оформлення спадко-
вих прав на нерухоме майно у разі якщо право влас-
ності спадкодавця не було зареєстровано у встанов-
леному порядку.

Так, пунктом 66 Порядку державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25.12.2015 р. № 1127, встановлено, що для держав-
ної реєстрації права власності на підставі заяви спад-
коємця подаються документи, необхідні для відповід-
ної реєстрації, передбачені статтею 27 Закону та цим 
Порядком, що підтверджують набуття спадкодавцем 
права власності на нерухоме майно, витяг із спадко-
вого реєстру про наявність заведеної спадкової спра-
ви та документ, що містить відомості про склад спад-
коємців, виданий нотаріусом чи уповноваженою на це 
посадовою особою органу місцевого самоврядування, 
якими заведено відповідну справу. Державна реєст-
рація права власності на підставі заяви спадкоємця 
проводиться шляхом внесення до Державного реєст-
ру речових прав на нерухоме майно відомостей про 
суб’єкта права власності– спадкодавця з обов’язковим 
зазначенням відомостей про смерть такої особи.
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Відповідно до статті 355 Цивільного кодексу 
України (далі – Кодекс) майно, що є у власності двох 
або більше осіб (співвласників), належить їм на праві 
спільної власності (спільне майно). 

Майно може належати особам на праві спільної 
часткової або на праві спільної сумісної власності. 
Право спільної власності виникає з підстав, не за-
боронених законом. Спільна власність вважається 
частковою, якщо договором або законом не встанов-
лена спільна сумісна власність на майно. Частиною 
першою статті 357 Кодексу встановлено, що частки 
у праві спільної часткової власності вважаються рів-
ними, якщо інше не встановлено за домовленістю 
співвласників або законом. Спільна власність двох 
або більше осіб без визначення часток кожного з них 
у праві власності є спільною сумісною власністю 
(частина перша статті 368 Кодексу). 

Згідно зі статтею 364 Кодексу співвласник має 
право на виділ у натурі частки із майна, що є у спіль-
ній частковій власності. Якщо виділ у натурі частки 
із спільного майна не допускається згідно із зако-
ном або є неможливим (частина друга статті 183 
цього Кодексу), співвласник, який бажає виділу, 
має право на одержання від інших співвласників 
грошової або іншої матеріальної компенсації вар-
тості його частки. Компенсація співвласникові може 
бути надана лише за його згодою. Право на частку 
у праві спільної часткової власності у співвласника, 
який отримав таку компенсацію, припиняється з дня 
її отримання.

У разі виділу співвласником у натурі частки 
із спільного майна для співвласника, який здійснив 
такий виділ, право спільної часткової власності на це 
майно припиняється. Така особа набуває право влас-
ності на виділене майно, і у випадку, встановленому 
законом, таке право підлягає державній реєстрації.

ЯК ПОДІЛИТИ МАЙНО, ЩО Є У СПІЛЬНІЙ ЧАСТКОВІЙ ВЛАСНОСТІ?

Договір про виділ у натурі частки з нерухомо-
го спільного майна укладається у письмовій формі 
і підлягає нотаріальному посвідченню. Відповідно 
до підпункту 6.6 пункту 6 глави 1 розділу ІІ Порядку 
учасники спільної часткової власності вправі укла-
дати договори про визначення розміру часток, зміну 
розміру часток, а також виділення частки в на-
турі (поділу).

Договір про визначення часток, зміну розміру ча-
сток є невід’ємною частиною правовстановлюючого 
документа. При цьому нотаріус або підшиває один 
примірник такого договору до правовстановлюючого 
документа, або вчиняє на цьому документі службову 
відмітку щодо посвідчення договору про визначення, 
зміну розміру часток (підпункт 6.7 пункту 6 глави 1 
розділу ІІ Порядку).

Договори про виділ частки в натурі майна (поділ), 
право власності на яке підлягає реєстрації, посвідчу-
ються нотаріусом на підставі документів, що встанов-
люють право власності на таке майно (підпункт 6.8 
пункту 6 глави 1 розділу ІІ Порядку).

Укладення договору про виділ частки в натурі 
припиняє спільну часткову власність для особи (осіб), 
частка якої виділяється за цим договором. Укладення 
договору про поділ спільного майна припиняє спіль-
ну власність для усіх співвласників. У посвідчувально-
му написі нотаріусом зазначається про необхідність 
реєстрації прав за цим договором у порядку, встанов-
леному чинним законодавством (підпункт 6.10 пун-
кту 6 глави 1 розділу ІІ Порядку).

Таким чином, відповідно до положень статей 15, 
16 Кодексу кожна особа має право на захист свого 
цивільного права у разі його порушення, невизнан-
ня або оспорювання. Зокрема, має право звернутися 
до суду за захистом свого особистого немайнового 
або майнового права та інтересу.   

За матеріалами Департаменту державної реєстрації 
та нотаріату Міністерства юстиції Україниdpcoi.c
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На його переконання, відзнака 
є заслуженою, оскільки за останні 
3 роки командою Мін’юсту була 
проведена величезна робота для 
того, щоб такі поняття, як від-
критість та прозорість, стали ре-
альністю для нашої країни.

Зокрема , Мін ’юст першим 
в Україні відкрив всі без винятку 
реєстри; запустив «Онлайн буди-
нок юстиції», де українці можуть 
отримати всі послуги в режимі он-
лайн без необхідності виходити 
з дому та спілкуватися з чиновни-

ками; запустив повністю прозорі 
електронні торги арештованим 
майном OpenMarket (раніше – 
CETAM) та процеси децентралі-
зації з передачею права надання 
послуг місцевій владі, нотаріусам 
та акредитованим суб’єктам.

«Міністерство  юстиції  до-
моглося того, що Україна першою 
в світі законодавчо встанови-
ла вимогу компаніям вказувати 
свого реального власника. Ця ін-
формація нині розміщується у від-
критому доступі в бізнес-реєстрі. 

Наступним кроком у забезпеченні 
відкритості в цьому напрямі став 
запуск разом з Open Ownership 
та Transparency International про-
цесу приєднання до глобальної 
бази кінцевих власників ком-
паній», – додав очільник Мін’юсту.

Водночас  він  наголосив : 
ще не всі заплановані рефор-
ми здійснені, тож ця нагорода 
стане додатковою мотивацією 
продовжувати роботу над ре-
ал і зац і єю подальших  зм ін 
у сфері юстиції.   

Міністерство 
юстиції 

визнане найбільш 
відкритим 

державним органом 
України 

Міністерство юстиції стало переможцем премії Open Data 
Award у номінації Open Data Government –

за найвищі стандарти публікації відкритих даних 
центральними органами управління.

«МІН’ЮСТ ВИЗНАЛИ НАЙБІЛЬШ ВІДКРИТИМ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНОМ. ДЯКУЮ УСІМ ПРАЦІВНИКАМ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ, 
ЗАВДЯКИ ЩОДЕННІЙ ТА КРОПІТКІЙ РОБОТІ ЯКИХ ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ ЗМІНИ. 

І ДУЖЕ ВДЯЧНИЙ НАШИМ ДРУЗЯМ ТА ПАРТНЕРАМ TRANSPARENCY INTERNATIONAL УКРАЇНА, 
ЯКІ НОМІНУВАЛИ МІН’ЮСТ В ЦІЙ КАТЕГОРІЇ», – ПРОКОМЕНТУВАВ ОТРИМАННЯ ВІДЗНАКИ МІНІСТР ЮСТИЦІЇ ПАВЛО ПЕТРЕНКО.
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Кабмін перевів 
діючий проект Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!»

в розряд національних 
Проект спрямований на те, щоб дати українцям знання про свої права і практичні навички того, 

як ці права реалізовувати та захищати. Проект передбачає створення механізму 
урядового моніторингу системних порушень прав чиновниками. 

«В рамках реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
український Уряд в серпні прийняв рішення зроби-
ти крок на упередження незаконних дій в аграрній 
сфері. По всій країні були запущені антирейдерські 
аграрні штаби, які за цей час захистили від захоплень 
десятки фермерських господарств. Протягом серпня 
мобільні групи об’їхали 340 населених пунктів та на-
дали консультації тисячам українців», – наголосив 
Міністр юстиції Павло Петренко.

Члени Кабміну також затвердили оновлений 
склад Міжвідомчої комісії з питань захисту прав ін-
весторів, протидії незаконному поглинанню та захо-
пленню підприємств.

Додатково Мін’юст разом з Міністерством аграрної 
політики та продовольства до кінця вересня презенту-

«ЗА ПІДСУМКАМИ ЗУСТРІЧЕЙ З АГРАРІЯМИ КОМІСІЯ 
ВЖЕ ЦЬОГО МІСЯЦЯ ПІДГОТУЄ НИЗКУ РІШЕНЬ, 

ЯКІ ЛІКВІДУЮТЬ ПЕРЕВАЖНУ БІЛЬШІСТЬ 
ЗАКОНОДАВЧИХ ШПАРИН, ЯКІ ДАВАЛИ МОЖЛИВІСТЬ 

ДІЯТИ АГРАРНИМ РЕЙДЕРАМ», – 
ЗАЗНАЧИВ МІНІСТР ЮСТИЦІЇ.

‘‘ ‘‘

ють напрацювання, які унеможливлять подвійну реєст-
рацію договорів оренди землі. Також власники землі 
отримають можливість поставити на контроль будь-які 
реєстраційні дії зі своїми ділянками.

Уряд доручив Міністерству юстиції України і си-
стемі без оплатної правової допомоги на постійній ос-
нові проводити консультування в сільській місцевості 
людей щодо укладання договорів оренди. «Громадяни 
матимуть можливість прийти до центрів чи бюро безо-
платної правової допомоги Мін’юсту та отримати якіс-
ну консультацію від наших юристів щодо проектів до-
говорів оренди. Ми маємо унеможливити зловживання 
на етапі підписання договору оренди землі, а не тоді, 
коли вже треба йти до суду і захищати себе від нечес-
ного на руку контрагента», – заявив Павло Петренко.

Окрім цього, Уряд доручив Міністерству юстиції 
протягом місяця розробити зміни до законодавст-
ва, які забезпечать більш жорстку відповідальність 
батьків за несплату аліментів. «Ми візьмемо практику 
європейських країн щодо обмеження виїзду за кор-
дон для тих, хто ухиляється від сплати аліментів, 
обмеження прав водіння транспортних засобів 
такими особами, обмеження можливостей відкриття 
ними рахунків у банках»,– прокоментував ініціативу 
Павло Петренко.   

Кабмін прийняв рішення презентувати Національній раді реформ при Президентові України 
стратегію розвитку проекту «Я МАЮ ПРАВО» та звернутися з ініціативою 

оголосити 2018 рік роком реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО!».
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 Запуск 
онлайн платформи

«Я МАЮ ПРАВО!»
спростить доступ громадян 

до інформації щодо захисту їхніх прав 

Запуск офіційного веб-сайту загальнонаціонального правопросвітницького проекту Мін’юсту 
«Я МАЮ ПРАВО!» розширить коло громадян, які зможуть отримати інформацію 

про свої права та інструкції для захисту цих прав. 

«Захист прав громадян є одним з ключових зав-
дань Мін’юсту. За 3 роки ми створили одну з найкра-
щих систем надання безоплатної правової допомоги. 
Цього року ми зробили наступний крок і дали старт 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!», в рамках якого ми доно-
симо українцям інформацію про їхні права і вчимо 
ці права захищати. Запуск сайту проекту – важли-
вий крок, адже кожен може скористатись порталом 
http://pravo.minjust.gov.ua/ та отримати необхід-
ну інформацію щодо захисту своїх прав у різних 
життєвих ситуаціях», – зазначив Міністр юстиції 
Павло Петренко. 

Уже зараз на порталі можна дізнатися, як пра-
вильно поводитись, коли хтось намагається відібра-
ти майно чи бізнес, що робити, якщо за навчання 
чи складення іспиту вимагають хабара, як можна 
вирішити спір без звернення до суду. Регулярно 

на сайті з’являтимуться нові матеріали, які навчати-
муть, як не допустити порушення своїх прав, зокре-
ма, як правильно оформити договір оренди землі, 
як оформити нарахування субсидій та які наслідки 
виникають у разі несплати аліментів.

Метою проекту є формування нової правової 
свідомості шляхом інформування громадян про їхні 
права та надання механізмів щодо їх захисту. Важ-
ливим елементом проекту є створення на базі Кабі-
нету Міністрів України моніторингової групи для си-
стемного періодичного розгляду ключових справ 
щодо порушення прав громадян.   

НА САЙТІ МОЖНА ОТРИМАТИ АКТУАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ 
ПРО ПРОЕКТ, СВІЖІ НОВИНИ ТА КОНТАКТИ, 

КУДИ ЗВЕРНУТИСЬ У ВИПАДКУ ПОРУШЕННЯ ПРАВ УКРАЇНЦІВ.

загальнонаціональний правопросвітницький проект 
«Я МАЮ ПРАВО!» реалізується Міністерством юстиції 

по всій Україні у співпраці з системою надання 
безоплатної правової допомоги і територіальними 
органами юстиції за підтримки програми USAID 

«Нове правосуддя», БФ «Відродження» 
та інших міжнародних партнерів і донорів.

Нагадаємо: 
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Формула успіху
адвоката 

15 вересня відбувся черговий форум Асоціації адвокатів України: 
«Формула успіху: стандарти адвокатської діяльності». 
Зокрема, обговорювалися такі теми: «Бізнес в Україні, 

на що адвокатам звернути увагу?», «Як автоматизувати процеси, 
а не хаос?», «Що можна запозичити у закордонних колег?», 

«Адвокатська етика та репутація», 
«Стандарти адвокатської діяльності», «Безпека адвоката» тощо. 

За  словами  спікера  захо-
ду Олександра Дроздова, голо-
ви Вищої дисциплінарної комісії 
адво катури та президента Спілки 
адвокатів України, йому часто до-
водиться стикатися з окремими 
аспектами недотримання стан-
дартів у адвокатській діяльнос-
ті: «Особисто мені як адвокату, 
як члену Вищої дисциплінарної 
комісії з розробки стандартів на-
дання професійно-правничої допо-
моги, доводитцься напрацьовувати 
стандарти для Міністерства юстиції 
України. Вони найближчим часом 
будуть представлені Раді адво-
катів України і, сподіваюсь, будуть 
схвалені на її засіданні. Зважаючи, 
що адвокатам слід дотримуватися 
стандартів адвокатської діяльнос-
ті, в рамках форуму наголошую на 
необхідності вивчення практики 
Європейського суду з прав людини, 
щоб належним чином розуміти по-
станови і рішення Верховного Суду 
України. Отже, ми маємо намір 
впроваджувати ключові рішення 
Європейського суду з прав людини, 
які є мейнстримом в галузі права 
або реалізації того чи іншого інс-
титуту права. Будемо впроваджу-
вати їх в цивільному та адміністра-

тивному процесах, кримінальному 
провадженні. Причому ці рішення 
нові, вони були ухвалені минулого 
і поточного року, тож ми маємо до-
вести до відома про них адвокатсь-
ку спільноту. Зокрема, і у профіль-
них виданнях».

Окрім обговорення стандартів 
адвокатської діяльності, захід був 
присвячений тенденціям розвитку 
юридичних послуг, адвокатській 
етиці, партнерству та фінансам 
в адво катській практиці, захис-
ту прав адвокатів, розвитку адво-
катури в Україні. Формат форуму 
нетиповий: переважали квести 
та майстер-класи, виступи у формі 
дискусій, а спікери були мак-
симально відверті та іронічні. 
Як зазначив Олег Рачук, прези-
дент Асоціації адвокатів України: 
«Ми живемо в час, коли адвокат 
має бути універсальним солда-
том. Для цього потрібні постійні 
інструменти: такі, як експертність 
і представництво, маркетинг і пу-
блічність. Увесь складовий пакет 
сучасного юриста». 

Отже, на форумі максималь-
но намагалися зрозуміти: що змі-
нюється в роботі адвоката і що 
можна поліпшити. «На сьогод-

нішньому форумі ми постаралися 
зробити акценти, яким чином змі-
нюється робота адвоката. Перша 
сесія була присвячена питанням 
розвитку ІТ-сфери, нетрадицій-
ним методам. В її рамках – ціка-
вий квест на тему медіації, тому 
що сьогодні цей напрям стрімко 
розвивається. Далі – майстер-клас 
з тестування на поліграфі. Наступ-
ний квест спрямований на розви-
ток навичок спілкування з людьми, 
тому що дуже велике значення має 
контакт між адвокатом і клієнтом. 
Знання законів на сьогоднішній 
день – це базова норма. І кращий 
не той, хто знає більше законів, 
а той, хто володіє всілякими осо-
бистими додатковими навичками. 
Якщо раніше робота носила ма-
тричний характер, ми розуміли тех-
нологію в різних процесах, зараз 
складніше, адвокат повинен бути 
психологом, медіатором, коучером, 
а ще мати ІТ-навички. Ми прагне-
мо показати адвокатам, як роз-
вивається юридична професія, 
що їм ще потрібно знати для того, 
щоб бути в тренді, бути сучасними, 
бути затребуваними…» – зазначила 
голова Наглядової ради адвокатів 
України Ольга Дмитрієва.   
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Керівники структурних під-
розділів Головного територіаль-
ного управління юстиції м. Києва 
надали відповіді на запитання 
гостей. За допомогою презента-
ційних роликів та інформаційних 
бюлетенів ознайомили з особ-
ливостями роботи столичного 
управління юстиції.

Для студентів було проведе-
но «Ярмарку вакансій». Більше 
як півтори сотні студентів мали 
змогу подивитися на роботу юсти-
ції зсередини та завітати до всіх 
кабінетів в управлінні. Учасниками 
акції стали громадські активісти, 
студенти та викладачі юридич-
них факультетів провідних вузів 
України. Наприклад, з Академії 
адвокатури України, Національ-
ного авіаційного університету, 

«День відкритих дверей» 
в Управлінні юстиції м. Києва 

15 вересня такий захід відбувся за участі заступника Міністра юстиції України Гії Гецадзе 
та начальника Головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіслава Куценка.

Національної академії внутріш-
ніх справ, Київського національ-
ного торговельно- економічного 
університету, Національного тех-
нічного університету КПІ імені 
Сікорського, Київського інституту 
міжнародних відносин КНУ імені 
Тараса Шевченка та ін. Всі охочі 
залишили свої контакти для про-
ходження практики в столичному 
управлінні юстиції.

Заступник Міністра юстиції 
України Гія Гецадзе нагадав про 
необхідність розвитку в Україні 
якісних електронних сервісів 
та послуг. 

«Основне завдання Міністер-
ства юстиції України – це допо-
мога громадянам, забезпечення 
справедливості та забезпечен-
ня їхніх прав. Надання якісних 

та комфортних сервісів та ство-
рення сприятливих умов для біз-
несу є рушієм економічного ро-
звитку держави. Крім того, завдяки 
консультаціям у рамках проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!», юридична під-
тримка стає практичною, вирі-
шує проблеми громадськості», – 
сказав Гія Гецадзе.

Начальник Головного тери-
торіального управління юсти-
ції у м. Києві Станіслав Куценко 
звернув увагу громадян на про-
ект «Он-лайн будинок юстиції»
https://online.minjust .gov.ua/,
який було запроваджено у Києві 
у квітні 2016 року як пілотний. 
«Новітній сервіс «Он-лайн буди-
нок юстиції» дає змогу громадя-
нам безпосередньо через мере-
жу Інтернет отримувати послуги, 
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які надаються органами юстиції. 
Враховуючи високий рівень на-
дання таких послуг, легкість у їх 
отриманні, вже через рік після 
запровадження, «Он-лайн буди-
нок юстиції» запрацював на всій 
території України», – зазначив 
Станіслав Куценко.

Працівники столичної юсти-
ції були першими, хто почав вив-
чати англійську мову з проектом 
«Lingva.Skills» https://www.lingva.
ua/. До безкоштовного вивчення 
іноземної мови долучилися пред-
ставники більше 40 установ дер-
жавних органів, а також школярі, 
безробітні, воїни АТО, переселенці. 
«Усі, хто успішно виконають підсум-
кові тести після навчання з «Lingva.
Skills», отримують документи з гри-
фом МОН України. Наше завдання 
підвищувати грамотність населен-
ня, у тому числі й у напрямі вивчен-
ня англійської мови», – розповів 
Станіслав Куценко.

Також у 2017 році силами пра-
цівників управління ДВС повернуто 
до державної та комунальної влас-
ності земельних ділянок загальною 

площею 5,64 гектарів. Виконав-
чий збір за 8 місяців склав понад 
63 мільйони гривень. Це у два рази 
більше, ніж у минулих роках отри-
мували за 12 місяців.

Постійно збільшується кіль-
кість дітей, реєстрація яких здійс-
нюється безпосередньо у поло-
говому будинку, що свідчить про 
обізнаність населення та гарний 
сервіс, який надається правника-
ми відділів ДРАЦС міста Києва. 
«Для порівняння, за 2016 рік було 
зареєстровано більше 10 тисяч 
дітей, в той час як за 9 місяців 
2017 року – вже понад 11 тисяч. 
За час реалізації пілотного проекту 
«Шлюб за добу» з 14.08.2016 року 
у місті Києві зареєстровано понад 
3000 пар», – зазначив Станіслав 
Куценко.    

ЩЕ ОДНА НОВАЦІЯ, 
ПРО ЯКУ НАГАДАВ 
КЕРІВНИК СТОЛИЧНОЇ ЮСТИЦІЇ, 
ЦЕ СОЦІАЛЬНИЙ ЛІФТ, 
ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ 
ПРАЦЕВЛАШТОВУВАТИСЯ
В ОРГАНАХ ЮСТИЦІЇ. 

«День відкритих дверей» – це можливість громадянам у вільному доступі отримувати інформацію 
про роботу сервісів Міністерства юстиції України та сприяння оновленню кадрів. Адже кожен другий, 

хто проходить практику в столичному управління юстиції, залишається тут на роботу. Юстиція - відкрита для людей!
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Пропонуємо вашій увазі інтерв’ю із заступником директора Департаменту державної реєстрації 
та нотаріату – начальником Управління з питань нотаріату Міністерства юстиції України Миколою Смуком.

«Нотаріат в Україні 
є досить розвиненим і прогресивним 

інститутом», — Микола Смук

Чому серед правничих 
галузей для професійної 
реалізації Ви обрали
саме нотаріальну сферу?

Після закінчення Київського на-
ціонального університету імені Та-
раса Шевченка я отримав ступінь 
магістра за напрямом «Правозна-
вство», закінчив кафедру фінан-
сового права, займався науковою 
роботою, захистив кандидатську 
дисертацію. Працював в юридичній 
сфері у приватному секторі.

Насправді початок моєї робо-
ти у нотаріаті є більше щасливим 
випадком долі, ніж спрямова-
ною ціллю, але я розумів, що но-
таріат є тим інститутом в державі, 
до якого залишився достатній 
рівень довіри від громадян. Цим на-
самперед потрібно завдячувати но-
таріусам та працівникам нотаріату 
в системі юстиції.

І своїм завданням я бачу не тіль-
ки долучення до розвитку системи 
нотаріату та вдосконалення зако-
нодавства, а й підтримання іміджу 
та престижності професії.

Сьогодні ми усі живемо
в час, коли повсюди 
відбуваються кардинальні 
реформи. І нотаріальна
 сфера не є винятком, 
яких змін чекати?

На моє переконання, нотаріат 
в Україні є досить розвиненим 
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і прогресивним інститутом, тому го-
ворити про зовсім кардинальні 
зміни я б не став, більше б зосере-
дився на реалізації та дотриманні 
того, що вже існує.

Україна не так давно стала 
повноцінним членом Міжнародного 
союзу нотаріату, який представляє 
систему латинського нотаріату. 

Це якраз і підтверджує, що світ 
визнав нашу державу як таку, що 
відповідає всім правовим та демо-
кратичним нормам у частині нота-
ріату і може виступати повноцінним 
членом при обговоренні важливих 
питань на міжнародній арені.

У системі латинського нотаріа-
ту нотаріус виступає, по-перше, як 
незалежний представник держави, 
який наділений від імені держа-
ви повноваженнями вчиняти но-
таріальні дії, по-друге, одночасно 
несе особисту відповідальність за їх 
вчинення.

Це особлива професія, оскіль-
ки зобов’язує нотаріусів дбати про 
інтереси держави та громадян, 
а також напрацьовувати власний 
авторитет, який насправді є важли-
вою частиною професії. Мені над-
звичайно приємно, коли спілкуюсь 
з нотаріусами і дізнаюсь, що за всю 
діяльність на них не було жодної 
обґрунтованої скарги.

Одним із напрямів реформуван-
ня нотаріату є шлях до нотаріату, 
який буде заснований на принци-
пах латинського нотаріату, а саме 
єдиних формах і методах органі-
зації та здійснення нотаріальної 
діяльності (без поділу на державних 
та приватних).

Прагнення та зусилля керів-
ництва держави і кожного з нас 
спрямовані на реформи, високу 
професійну віддачу, результатив-
ність щоденної праці.

Я переконаний, що зазначені 
реформи, не тільки в сфері нотаріа-
ту, це тривалий і обдуманий процес, 
який залежить не лише від прагнень 
Мін’юсту та нотаріальної спільноти, 
а й від політичної та соціально-
економічної ситуації в країні.

Окрім змін на місцях, 
чи вдосконалюється 
законодавство, 
що регулює нотаріальну 
діяльність в Україні?

Ми  пост ійно  здійснюємо 
моніторинг змін у законодавстві 
та, як наслідок, надаємо пропо-
зиції щодо внесення змін до про-
фільних нормативно-правових 
актів у сфері нотаріату, аналізуємо 
пропозиції та звернення фізичних 
і представників юридичних осіб, 
що спрямовуються до Управління 
з питань нотаріату Департаменту 
державної реєстрації та нотаріату 
щодо удосконалення законодавст-
ва у сфері нотаріату.

На чий досвід спираєтесь 
у проведенні реформ 
при реалізації
правової політики 
у сфері нотаріату?

Як уже зазначив вище, україн-
ський нотаріат – це модель ла-
тинського, так званого «писано-
го» права, це система засобів 
попередження судових спорів, 
не дивлячись на те, що деякі вва-
жають таку модель джерелом фор-
малізму, зволікань і складнощів, 
але це і є, на мою думку, перевага-
ми цієї моделі.

Яким Ви бачите 
майбутнє України, 
наприклад, 
через 10-20 років?

Насправді я належу до тих 
українців, які не бажають шукати 
кращого життя за межами нашої 
держави, вважаю, що кожний має 
робити те, що вміє і де потріб-
ний на даний час. Ми з дружиною 
виховуємо доньку, і в першу чергу 
Україну я бачу безпечною держа-
вою, з розвиненою інфраструкту-
рою, медициною та якісною доступ-
ною осв ітою. 

Хочу, щоб українці жили в мак-
симально комфортній державі, з до-
статнім рівнем зарплат, щоб могли 
подорожувати і привозити пози-

тивний досвід з інших країн до нас, 
в усіх сферах, і в нотаріаті, зокрема.

Позитивні зрушення вже ж є, 
але  для  очікуваного  резуль-
тату потрібна системна праця 
та відданість всьому, що любиш. 
Зізнаюсь, якщо можна говорити 
про почуття до професії, що саме 
професія нотаріуса стала для мене 
справді близькою.

2 вересня відзначається
День нотаріату. 
Тож вітаємо Вас 
з професійним святом 
і бажаємо, щоб усі Ваші 
плани і сподівання 
реалізувалися сповна. 
А що б Ви побажали 
нотаріальній спільноті?

З кожним роком свого функціо-
нування нотаріат України зміцню-
вав свої позиції в правовому полі, 
що підтверджувалося потребою 
держави у збільшенні нотаріаль-
них дій в системах захисту прав 
громадян та ділового обороту. 

Довіра суспільства , повага 
в юридичних колах України, між-
народне визнання і запозичення 
напрацьованого досвіду стали 
результатом праці кожного з нас, 
оскільки щодня перебуваючи 
на вістрі захисту безспірних прав 
фізичних та юридичних осіб, ми 
побудували непорушний авторитет 
нотаріату, а також брали активну 
участь у розбудові правової дер-
жави і наша праця не могла бути 
не поміченою. Однак неможливо 
описати увесь тернистий шлях, 
яким пройшов нотаріат за нашою 
безпосередньою участю.

Тож з нагоди професійного 
свята вітаю всю нотаріальну спіль-
ноту (нотаріусів, працівників Міні-
стерства юстиції України, головних 
територіальних управлінь юстиції), 
бажаю всім здоров’я, оптимізму 
і удачі, злагоди і благополуччя 
та професійних успіхів в розбудові 
правової держави та закріплення 
за нотаріатом України непорушно-
го, безапеляційного авторитету.   
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Сьогодні Україна всебічно змінюється в позитивному напрямі, 
в тому числі і у зв’язку з євроінтеграцією. Безперечно це впливає на український нотаріат. 

Слід зауважити, що саме український нотаріат 
є одним з найрозвинутіших і потужних не тільки в рамках Європи, а всього світу. 

Але нотаріальна спільнота та Міністерство юстиції України не зупиняються на цьому 
і роблять все можливе і від них залежне, щоб громадяни отримувати якісну, 

кваліфіковану допомогу при реалізації своїх прав, пов’язаних з нотаріальною діяльністю. 
Про будні нотаріату, новації у цій сфері, бачення розвитку професії 

поговоримо з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 
членом Нотаріальної палати України Нелею Остапчук.

«Бути нотаріусом –
це не тільки робота, 
це трішки більше, 
ніж покликання», – 

Неля ОСТАПЧУК  

Перш ніж, говорити 
про головні теми
 нашої розмови, 
розкажіть як обрали 
свій професійний шлях?

Свій шлях у професію я розпо-
чала в 1998 році на посаді юрис-
консульта. Тоді доволі часто мені 
потрібно було звертатися до но-
таріуса за вчиненням нотаріаль-
них дій і це дало можливість 
багато спостерігати за його ро-
ботою, колом обов’язків. Нотаріат 
мене зацікавив. Тож у 2004 році 
я склала кваліфікаційний іспит 
і отримала свідоцтво про право 

займатися нотаріальною діяль-
ністю . Стажування  протягом 
6 місяців було замало для того, 
щоб виконувати функції нотаріу-
са самостійно, а тому протягом 
двох років, після отримання сві-
доцтва, я продовжувала вдос-
коналювати  свої  професійні 
навички. Як і тоді, так і зараз 
нотаріат вимагав знання з ба-
гатьох галузей, які я вже мала 
з практики. Зміни, які вносилися 
в законодавство про нотаріат, 
були незначними, визначаючи 
сталість професії і її стабільність. 
Це мені і сподобалось.

Ви були свідком 
запровадження реформи 
у сфері нотаріату…
Тож, що саме змінилося?

З впровадженням реформи 
з 1 січня 2013 року нотаріуси 
отримали  статус  спеціально-
го суб’єкта, на якого покладено 
функції державного реєстратора 
речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень. Відбулися зміни 
у законодавстві. Такий позитив-
ний і рішучий крок Міністерства 
юстиції України скасував ко-
рупційну складову, яка існувала 
за часи роботи БТІ. Тепер нотаріу-
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сам поступово надано доступ 
до Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, тобто 
він не тільки вчиняє нотаріальну 
дію, а й одночасно здійснює дер-
жавну реєстрацію речового права, 
що виникло внаслідок посвідчен-
ня правочину чи у зв’язку з оформ-
ленням права на спадщину. 

Цьому передувало декілька 
факторів. До впровадження вище-
зазначеної реформи реєстрація 
прав на нерухоме майно здійс-

нювалася КП «Бюро технічної ін-
вентаризації» (БТІ) та виключно 
за місцезнаходженням нерухо-
мого майна. Власники були зму-
шені, для здійснення реєстрації 
прав на нерухоме майно, набува-
ючи право власності, наприклад, 
у місті Києві шляхом укладення 
договору купівлі-продажу квар-
тири , яка знаходиться в місті 
Вінниця, долати досить велику 
відстань з Києва до Вінниці та 
стояти в нескінченних чергах для 

здійснення свого законного права 
державної реєстрації на набуте 
майно. Оскільки законодавст-
вом не було встановлено термін, 
в який набуте право власності 
на майно має бути зареєстрова-
не, у зв’язку з цим існував пев-
ний проміжок часу між набуттям 
права на майно (укладенням 
договору чи отриманням сві-
доцтва про право на спадщину) 
та реєстрацією права власності, 
що викликало ряд юридичних ри-
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зиків для набувачів. Адже у такий 
проміжок набувач права на майно 
мав виконані фінансові зобов’я-
зання, але залишався без права 
власності, яке згідно з Цивільним 
кодексом України виникає саме 
з моменту державної реєстрації. 
У такий проміжок часу існувала 
ймовірність здійснення шахрая-
ми відчуження майна чи обтяжен-
ня набутого майна третім особам 
без відома нового набувача. Шля-
хом запровадження Державного 
реєстру речових прав на нерухо-
ме майно та покладенням на но-
таріуса, який вчинив нотаріальну 
дію, на підставі якої виникають/
змінюються/припиняються права 
та їх обтяження, функцій держав-
ного реєстратора, законодавець 
максимально захистив набувача 
права від вищезазначених ри-
зиків. Адже право реєструється 
невідкладно після вчинення но-
таріальної дії нотаріусом, який 
вчинив таку дію. Тобто від но-
таріуса набувач права виходить 
з повним пакетом документів, 
які підтверджують його право 
власності на об’єкт нерухомого 
майна та реєстрацію такого права.

Станом на сьогодні, а саме 
з 1 січня 2016 року, повнова-
ження нотаріусів в сфері дер-
жавної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно розширені. 
Відтепер нотаріус як спеціаль-
ний суб’єкт державної реєстрації 
має право проводити реєстрацію 
прав та їх обтяжень не тільки в ре-
зультаті вчиненої ним нотаріаль-
ної дії. Нотаріус має такі самі 
права, як і інші суб’єкти державної 
реєстрації.

Які наслідки надання 
нотаріусам нових 
повноважень?

По-перше, це спростило про-
цедуру державної  реєстрації 
речових прав, набутих за право-
чинами та виданими нотаріу-
сами  свідоцтвами про  право 
на спадщину.

По-друге , дало можливість 
запобігання  порушення  прав 
фізичних та  юридичних осіб 
у сфері державної реєстрації ре-
чових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень.

По-третє, гарантувало належну 
та своєчасну реалізацію цих прав, 
підвищило ефективність функ-
ціонування Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень.

По-четверте, і головне – знач-
но зменшило вартість послуг 
в сфері державної реєстрації прав 
та повною мірою викорінило ко-
рупцію у сфері реєстрації прав 
на нерухоме майно.

Можна сказати, 
що це сприяло 
подальшій передачі 
нотаріусам повноважень 
по реєстрації бізнесу 
і доступу до державних 
реєстрів?

Так . Ми виправдали довіру 
держави і на відмінно виконали 
поставлені перед нами завдан-
ня. Щодо реєстрів, то з 1 січня 
2016 року нотаріусам було по-
ступово надано доступ до таких 
реєстрів, як Державний земель-
ний  кадастр , Державний  ре-
єстр  актів  цивільного  стану, 
Єдиний реєстр юридичних осіб, 
фізичних осіб  – підприємців 
та громадських формувань. 

Першим з таких реєстрів став 
Державний земельний кадастр. 
З червня 2015 року нотаріуси 
зобов’язані підключитися до цього 
реєстру, використовувати його дані 
шляхом безпосереднього доступу. 
Нотаріуси отримали можливість не 
тільки переглядати дані, а й фор-
мувати самостійно відповідні ви-
тяги щодо земельних ділянок, ін-
формація про які наявна в реєстрі. 
Це економить час, позбавляє гро-
мадян необхідності звертатися до 
вповноважених установ для отри-
мання такого витягу, виключає 
можливість його підробки.

Наступним кроком з 1 січня 
2016 року стало надання нотаріу-
сам доступу до Єдиного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських фор-
мувань. Варто зазначити, що з лис-
топада минулого року Верховною 
Радою України, в результаті про-
ведення «антирейдерської ре-
форми», повернуто обов’язкове 
нотаріальне засвідчення справж-
ності підписів осіб на установчих 
документах та протоколах/рішен-
нях юридичних осіб, на підставі 
яких проводяться реєстраційні дії. 
Тобто нотаріус встановлює осіб, 
які звернулися до нього з метою 
засвідчення справжності їх підпи-
су на вищезазначених докумен-
тах, а після цього, при наявності 
відповідного подальшого звер-
нення осіб, має право як держав-
ний реєстратор в сфері бізнесу 
провести відповідні дії в реєст-
рі. Винятком є тільки громадські 
формування, щодо яких нотаріус 
не має права вчиняти будь -яких 
дій як реєстратор. 

Станом на сьогодні в сферах, 
як державної реєстрації прав 
на нерухоме майно, так і біз-
несу, існує єдине обмеження – 
щодо територіальності. Державні 
реєстратори, до яких відноситься 
і нотаріус, мають право проводи-
ти реєстраційні дії тільки в межах 
адміністративно-територіальних 
одиниць, на території яких вони 
зареєстровані. Винятком є реєст-
рація прав та їх обтяжень на об’єк-
ти нерухомого майна , які ви-
никають в результаті вчинення 
нотаріальних дій. 

З 1 лютого 2017 року для но-
таріусів, виключно як для кори-
стувачів, став доступний Держав-
ний реєстр актів цивільного стану 
(реєстр ДРАЦС). Найголовніше, 
що при зверненні осіб, які діють 
на підставі довіреності, з’явила-
ся можливість перевірки факту 
смерті особи, яка видала таку 
довіреність , оскільки  згідно 
з Цивільним кодексом України 
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представництво за довіреністю 
припиняється у разі смерті особи, 
яка її видала. Безумовно, метою 
надання такого доступу є звіль-
нення від паперових носіїв ін-
формації, а саме звільнення гро-
мадян від необхідності подавати 
нотаріусу свідоцтво про шлюб/
його розірвання, відповідні судові 
рішення, свідоцтво про народжен-
ня, про зміну імені тощо. Надаючи 
доступ до реєстру ДРАЦС, зако-
нодавець не звільнив нотаріуса 
від обов’язку згідно з Порядком 
вчинення нотаріальних дій витре-
бовувати оригінали відповідних 
документів (паперових носіїв) від 
осіб, які звернулися за вчиненням 
нотаріальних дій, для ознайом-
лення і в випадках, передбачених 
законодавством, виготовлення 
копій. Тобто за допомогою ре-
єстру ДРАЦС нотаріус перевіряє 
достовірність поданих йому до-
кументів і відомостей, але не має 
права не витребовувати і не долу-
чати копії відповідних паперових 
носіїв до справи.

Реєстр ДРАЦС та Державний 
земельний кадастр – це єдині 
з «нових» реєстрів, які нотаріус 
використовує в своїй роботі ви-
ключно в режимі користувача. 
В інших реєстрах, до яких було 
надано доступ або права в якому 
були розширені, нотаріус діє і як 
державний реєстратор. 

Завдяки ініціативі Нотаріаль-
ної палати України та за підтрим-
ки Департаменту з питань реєст-
рації Київської міської державної 
адміністрації, найближчим часом 
планується надання доступу но-
таріусам Києва до реєстрів тери-
торіальних громад з метою отри-
мання шляхом безпосереднього 
доступу інформації про осіб, за-

реєстрованих за адресою місце-
знаходження нерухомого майна 
в межах міста Києва. 

Розкажіть про професійне 
самоврядування нотаріусів. 
Чим нині живе Нотаріальна 
палата України?

Нотаріуси відчули пожвав-
лення у професійному самовря-
дуванні з квітня 2016року, коли 
президентом Нотаріальної па-
лати України (далі – НПУ) став 
Володимир Миколайович Мар-
ченко. Відтоді – налагоджена ро-
бота апарату НПУ, оновлено склад 
комісій, відновлено друк журналу 
«Нотаріат України», виходять си-
стематично методичні матеріали, 
безкоштовно проводяться семіна-
ри та вебінари для нотаріусів. 
Важливі і вкрай необхідні рішен-
ня у сфері нотаріату приймаються 
у співпраці з Міністерством юсти-
ції України, реалізуються спіль-
ні проекти, створюються спільні 
робочі групи.  

Ми з колегами активно спіл-
куємось на теренах соціальних 
мереж, форуму на самоврядно-
му сайті і, як ніколи, відчуваємо 
підтримку апарату та Ради НПУ. 
Почали ділитися досвідом, під-
тримувати один одного та допо-
магати порадами. А нещодавно 
на сайті НПУ з’явився розділ «Га-
ряча лінія». Це он-лайн консуль-
тації нотаріусів з фахівцями НПУ 
у питаннях, щодо яких виникають 
труднощі. Колеги вже позитивно 
оцінили такий корисний інфор-
маційний ресурс.

Що для Вас особисто 
означає нотаріат?

У нас непроста професія, ми 
є вихованцями Феміди і її страж-

никами, бо захищаємо закон-
ні права та інтереси громадян. 
Це – висока відповідальність, яка 
вимагає від нас високого рівня 
знань, вміння швидко адаптувати-
ся до новацій, які несе інформа-
ційна ера. І не варто лякатися чи 
змінювати кваліфікацію. Варто не 
зрадити принципам тієї професії, 
яку обрали. Проте, думаю, ви-
словлю думку багатьох, що нам, 
як помічникам держави, хочеть-
ся більше відчувати її підтримку, 
постійно співпрацювати задля по-
ступового і ефективного розвитку 
такої важливої і соціально спря-
мованої сфери суспільних відно-
син, як нотаріат. Бути нотаріусом– 
це не тільки робота, це трішки 
більше, ніж покликання.  

2 вересня —
Ваше професійне свято, 
що бажаєте колегам?

Я вітаю колег з професійним 
святом, бажаючи терпіння, ви-
тримки, життєвої наснаги. Бажаю 
щоразу отримувати задоволення 
від роботи. А їх родинам – здоров’я, 
добробуту і людського щастя.

Нашим колегам з юстиції (Міні-
стерства юстиції України, його те-
риторіальним управлінням, дер-
жавним нотаріальним архівам 
та ін.) – професійних успіхів і здо-
бутків, витримки і порозуміння.

Впевнена, що перед нами бага-
то завдань, та мета одна: служіння 
Закону і Людям.

А громадянам, що до нас звер-
таються, – розуміти, що нотаріус – 
це професіонал, який забезпечує 
їхні права і законні інтереси, 
вірно служить інтересам України, 
а отже, зацікавлений працюва-
ти сумлінно задля збереження 
професії.   dpcoi.c
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сучасна юстиція україни        Міжнародне співробітництво

Це Конвенція про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями 
та Конвенція проти торгівлі людськими органами.

Павло Петренко
у Страсбурзі 

від імені України підписав 
2 конвенції Ради Європи 

У рамках робочого візиту до 
Страсбурга (Франція) Міністр 
юстиції України провів зустрічі з 
очільником Генерального дирек-
торату з прав людини та правових 
питань Ради Європи Крістосом 
Джакумопулосом, головою Депар-
таменту виконання рішень ЄСПЛ 
Женев’євом Майєром та головою 
Департаменту інформаційного 
суспільства Патріком Пеннінксом.

Під час всіх зустрічей клю-
човими були теми українських 
політв’язнів, незаконно утримува-
них на території Криму та Російсь-
кої Федерації.

Очільник Міністерства юсти-
ції поінформував європейських 
колег про засудження окупацій-
ними так званими «органами 
влади» заступника голови Медж-
лісу кримських татар Ахтема Чий-
гоза, що є прямим порушенням 
основоположних прав  люди-
ни. Також обговорили розробку 
стратегії подолання системної 
проблеми невиконання рішень 
українських судів.

Павло Петренко також відвідав 
Європейський суд з прав людини, 
де зустрівся з головою ЄСПЛ Гвідо 
Раймонді та взяв участь у кругло-

му столі, присвяченому реформі 
правосуддя в Україні.

За словами Міністра юстиції, 
в рамках круглого столу разом 
з колегами обговорили реформу 
судової системи в Україні, роль 
ЄСПЛ у розвитку української пра-
вової системи та перспективи 
удосконалення механізмів вико-
нання рішень ЄСПЛ в Україні.

«Україна – це Європа. Наші 
європейські  партнери  готові 
й надалі підтримувати нас у тих 
змінах, які ми активно запровад-
жуємо», – резюмував враження 
від візиту Павло Петренко.   
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У вересні  Міністр юстиції Павло Петренко під час робочого візиту до Нью-Йорку (США) 
взяв участь у роботі щорічного Саміту «Concordia». Очільник Мін’юсту в рамках заходу 

зосередився на роботі, спрямованій на подальшу інтеграцію української бази власників підприємств 
до міжнародного єдиного реєстру кінцевих бенефіціарних власників.

Участь у щорічному 
Саміті «Concordia»

в Нью-Йорку 

«Україна першою з країн ЄС на рівні закону встановила обов’язок для всіх без винятку компаній вказувати 
кінцевих власників бізнесу.Це важливий крок на шляху боротьби з корупцією, який «перекрив» для чинов-
ників можливість ховати корупційні статки за офшорними компаніями або за компаніями, оформленими 
на секретарок, водіїв чи інших підставних осіб», – зауважив Міністр юстиції.

Павло Петренко виступив на панельній дискусії на тему «На шляху до нової довіри: слугуючи громадсь-
ким інтересам через прозорість». За його словами, саме забезпечення прозорості в діяльності державних 
органів дає можливість уникнути корупційних ризиків і перевищення повноважень.

⤻  відкриття всіх реєстрів Мін’юсту та запровадження обов’язку вказувати реальних власників компаній 
в реєстрі бізнесу;

⤻  запуск повністю відкритого електронного реєстру декларацій чиновників;
⤻  створення та запуск спеціальних антикорупційних органів;
⤻  результати роботи  доступної кожному громадянину Системи електронних торгів арештованим май-

ном, яка нині носить назву «OpenMarket» і яка стала прообразом системи електронних державних 
закупівель «ProZorro». 

«БЕЗ ПРОЗОРОСТІ, ВІДКРИТОСТІ ТА ПІДЗВІТНОСТІ НЕМОЖЛИВО ПОБУДУВАТИ ВІДКРИТУ, 
ДЕМОКРАТИЧНУ І ПРОЦВІТАЮЧУ КРАЇНУ. ДЕ НЕМАЄ ПРОЗОРОСТІ – НЕМАЄ Й КОНТРОЛЮ, А ДЕ НЕМАЄ КОНТРОЛЮ – 

ПОЧИНАЮТЬСЯ ХАОС, ЗЛОВЖИВАННЯ Й КОРУПЦІЯ», – НАГОЛОСИВ ОЧІЛЬНИК МІН’ЮСТУ.

Додатково в рамках антикорупційних ініціатив Уряду було запущено процеси децентралізації, які забезпе-
чили прозорість у відносинах громадянина із державою.

«Мін’юст одним із перших почав передавати свої функції місцевій владі і нотаріусам. Такий крок забезпечив 
високу якість надання послуг громадянам та ліквідацію корупційних схем, які існували досі»,– резюмував Павло 
Петренко. Він подякував міжнародним партнерам, зокрема, організації Transparency International Україна –
відповідальному й надійному партнеру Мін’юсту та Уряду за підтримку в реалізації антикорупційних ініціатив
та в проекті інтеграції українського і глобального реєстрів кінцевих бенефіціарних власників, зокрема.   

Міністр юстиції поінформував учасників саміту про низку вже реалізованих ініціатив Мін’юсту 
у цьому напрямі. Зокрема, він розповів про:
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Незалежна юридична консультація

Відповідно до статті 259  Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) державний нагляд 
та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами 

незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами-підприємцями, 
які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, 
у порядк у, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Нагляд і контроль
за додержанням законодавства

про працю та участь у такому контролі 
професійних спілок та їх об’єднань

Н. М. Бугрій  
начальник відділу державної реєстрації 
друкованих засобів масової інформації 
та громадських формувань Управління 

державної реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Полтавській області
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ходи, яких вжито для їх усунення, 
та для забезпечення на підп риєм-
стві умов і безпеки праці на рівні 
нормативних вимог.

Працівникам  та/або  їхнім 
представникам забезпечується 
доступ до інформації та доку-
ментів, що містять результати ате-
стації робочих місць, заплановані 
роботодавцем профілактичні за-
ходи, результати розслідування, 
обліку та аналізу нещасних ви-
падків і професійних захворю-
вань і звіти з цих питань, а також 
до повідомлень,   подань та при-
писів органів державного нагляду 
за охороною праці.

Органи державного управлін-
ня охороною праці у встановлено-
му порядку інформують населення 
України, працівників про реаліза-
цію державної політики з охоро-
ни праці, виконання загальнодер-
жавної, галузевих чи регіональних 
програм з цих питань, про рівень 
і причини аварійності, виробни-

Центральні органи виконав-
чої влади здійснюють контроль 
за додержанням законодавст-
ва про працю на підприємствах, 
в установах і організаціях, що пе-
ребувають у їх функціональному 
підпорядкуванні, крім органів 
доходів і зборів, які мають право 
з метою перевірки дотримання 
податкового законодавства здій-
снювати такий контроль на всіх 
підприємствах, в установах і ор-
ганізаціях незалежно від форм 
власності та підпорядкування.

Статтею 23  Закону України 
«Про охорону праці» передбаче-
но, що роботодавець зобов’язаний 
інформувати працівників або осіб, 
уповноважених на здійснення 
громадського контролю за дотри-
манням вимог нормативно-право-
вих актів з охорони праці, та Фонд 
соціального страхування України 
про стан охорони праці, причину 
аварій, нещасних випадків і про-
фесійних захворювань і про за-

чого травматизму і професійних 
захворювань  , про  виконання 
своїх рішень щодо охорони життя 
та здоров’я працівників.

Форма цієї звітності погод-
жується центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охоро-
ни праці, професійними спілками 
та Фондом соціального страху-
вання України.

Відповідно до статті 259 КЗпП 
України громадський контроль 
за додержанням законодавства 
про працю здійснюють професій-
ні спілки та їх об’єднання.

НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ 
ВЕДЕТЬСЯ ЄДИНА ДЕРЖАВНА 
СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ.

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА (ПРОФСПІЛКА) – ЦЕ ДОБРОВІЛЬНА НЕПРИБУТКОВА
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО ОБ’ЄДНУЄ ГРОМАДЯН, ПОВ’ЯЗАНИХ СПІЛЬНИМИ ІНТЕРЕСАМИ 

ЗА РОДОМ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ТРУДОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ (НАВЧАННЯ).
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Незалежна юридична консультація

Згідно зі ста ттею 21 Закону 
України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності» 
профспілки, їх об’єднання захи-
щають право громадян на працю, 
беруть участь у розробленні 
та здійсненні державної п олітики 
у галузі трудових відносин, оплати 
праці, охорони праці, соціального 
захисту.

Проекти нормативно-право-
вих актів, які стосуються регулю-
вання трудових, соціальних, еко-
номічних відносин, розглядаються 
органами виконавчої влади та ор-
  ганами місцевого самоврядування 
з урахуванням думки відповідних 
профспілок, об’єднань профспілок.

Профспілки , їх об’єднання 
мають право вносити пропозиції 
суб’єктам права законодавчої іні-
ціативи і відповідним державним 

органам про прийняття або вне-
сення змін до законів і інших нор-
мативно-правових актів з питань 
формування та реалізації дер-
жавної соціальної та економічної 
політики, регулювання трудових, 
соціальних, економічних відносин.

Профспілки , їх об’єднання 
мають право брати участь у роз-
гляді органами виконавчої влади 
та органами місцевого самовря-
дування, а також роботодавцями, 
їх об’єднаннями, іншими об’єднан-
нями громадян своїх пропозицій.

Профспілки здійснюють гро-
мадський контроль за виплатою 
заробітної плати, додержанням за-
конодавства про працю та про охо-
рону праці, створенням безпечних і 
нешкідливих умов праці, належних 
виробничих та санітарно-побуто-
вих умов, забезпеченням праців-
ників спецодягом, спецвзуттям, 
іншими засобами індивідуального 
і колективного захисту. У разі загро-
зи життю або здоров’ю працівників 
профспілки мають право вимагати 
від роботодавця негайного при-
пинення робіт на робочих місцях, 
виробничих дільницях, у цехах 
та ін ших структурних підрозділах 
або на підприємстві на час, необ-
хідний для усунення загрози життю 
або здоров’ю працівників.

Профспілки  мають право 
на проведення незалежної екс-
пертизи  умов  праці , а  також 
об’єктів виробничого призначен-
ня, що проектуються, будуються 
чи експлуатуються, на відповід-
ність їх нормативно-правовим 
актам з питань охорони п раці, 
брати участь у розслідуванні при-

чин нещасних випадків і проф-
захворювань на  виробництві 
та давати свої висновки про них.

Для здійснення цих функцій 
профспілки, їх об’єднання можуть 
створювати служби правової до-
помоги та відповідні інспекції, 
комісії, затверджувати положення 
про них. Уповноважені представ-
ники профспілок мають право 
вносити роботодавцям, органам 
виконавчої влади та органам міс-
цевого самоврядування подання 
про усунення порушень законо-
давства про працю, які є обов’яз-
ковими для розгляду, та в місяч-
ний термін одержувати від них 
аргументовані відповіді.

Крім вищезазначеного, з метою 
об’єднання зусиль найманих пра-
цівників, учених, спеціалістів з охо-
рони праці та окремих громадян 
для поліпшення охорони праці, 
захисту працівників від виробни-
чого травматизму і професійних 
захворювань можуть створюватись 
асоціації, товариства, фонди та інші 
добровільні об’єднання громадян, 
що діють відповідно до закону, 
що визначено ст. 24 Закону України 
«Про охорону праці».   

У РАЗІ НЕНАДАННЯ
АРГУМЕНТ  ОВАНОЇ ВІДПОВІДІ 

У ЗАЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН 
ДІЇ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ 
ОСІБ МОЖУТЬ БУТИ ОСКАРЖЕНІ 

ДО МІСЦЕВОГО СУДУ.

ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ 
З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ 

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, 
РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ, 
СОЦІАЛЬНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН ПОДАЮТЬСЯ 
ВІДПОВІДНИМИ О  РГАНАМИ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
З УРАХУВАННЯМ ПРОПОЗИЦІЙ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПРОФСПІЛОК, 

ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ.
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ПРИВАТИРСТВО
ЯК ПРАВОВИЙ І ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ 
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

ПЕРШОЇ БРИТАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
(1583-1783 рр.)

УДК 347.79

Дослідження наукової пробле-
ми, пов’язаної з відродженням дав-
ніх правових інститутів, зокрема, 
рабства та піратства, здійснюється 
нами в межах планової тематики 
відділу історико-правових дослід-
жень Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України 
«Проблеми становлення і розвитку 
українського права: наукознавчий 
аспект».

Сучасні процеси глобаліза-
ції світу відзначені боротьбою 
за створення єдиного геополітич-
ного простору, потрібного поза-
національним фінансовим елітам, 
і спробами національно орієнто-
ваних носіїв буржуазних відносин 
розвинених держав повернутися 
до модернізації історичного про-
цесу на тих засадах, що були при-

таманні «золотому віку» капіталіз-
му. При цьому вчені країн Заходу 
ототожнють це явище з двохсотріч-
ним розвитком першої Британської 
імперії – наймогутнішої морської 
держави. Вони обґрунтували при-
голомшливі результати первісного 
нагромадження капіталу в Альбіоні 
шляхом осягнення різнопланових 
юридичних фактів. Серед них за-
кономірної уваги заслужило таке 
явище, як розвиток правового 
та організаційного інституту комер-
ційного піратства – каперства, яке 
в англо-американському варіанті 
має назву «приватирство».

Каперство виникло ще за часів 
розвиненого феодалізму, однак 
його піднесення припало на XVI ст. 
Воно стало проявом процесу ро-
звитку капіталістичного укладу, 

що визрівав у надрах феодаль-
ного натурального господарства. 
Цей процес охопив значну частину 
поверхні земної кулі – від Китаю 
до передових країн європейського 
континенту. Подальше визріван-
ня капіталізму було забезпечено 
Великими географічними відкрит-
тями європейських мореплавців 
[1]. Тоді революційний прорив 
європейських підприємців в інші 
цивілізації можливо було здійснити 
тільки через засвоєння безмежного 
океанського простору, і в сер. XVI ст. 
у світі відбулася перша геополітич-
на революція. Вона перетворила 
морські країни Європи на великі 
держави. Разом з Іспанією, Порту-
галією, Францією та Нідерландами 
невеличке острівне королівство 
Англія теж набувало статусу гео-

В.М.Малишко
кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри теорії держави і права, 
конституційного права та державного управління 
Дніпровського національного університету 
ім. О. Гончара
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бюлетень міністерства юстиції україни

політичного гравця завдяки появі 
в океані британських приватирів 
[2, с. 216-235].

Каперство використовувало-
ся європейськими державами за 
браком могутніх військово-мор-
ських флотів. Зберігаючи пра-
вове становище приватних осіб, 
капери, тим не менше, були зо-
бовʼязані підкорятися верховному 
командуванню держави прапо-
ра. Вони мали виконувати свою 
місію лише під час війни і тільки 
стосовно суден держав, що зна-
ходилися у стані війни з країною, 
яка видала каперське свідоцтво. 
При цьому від каперів вимагали 
додержання міжнародних звичаїв 
морської війни, порушення яких 
загрожувало позбавленням патен-
ту та застосуванням більш суворих 
кримінальних покарань [3]. У під-
сумку каперське право, що стало 
правовим підґрунтям розвинення 
процесу первісного нагромаджен-
ня капіталу, забезпечило молодій 
британській буржуазії поступовий, 
але впевнений перехід до пану-
вання на земній кулі. Нині цей 
процес заслуговує на всебічний 
науковий аналіз задля вирішення 
геополітичних проблем на підставі 
використання досвіду попередніх 
епох розвитку людства.

Історики держави і права тих 
країн, які впродовж століть брали 
участь у каперських війнах, впев-
нені у тім, що шлях від геополітич-
ної революції XVI ст. до завершення 
промислових революцій в морсь-
ких державах у ХІХ ст. мав еволю-
ційний характер [4, с. 19]. Англійські 
та американські дослідники дове-
ли, що приватирство забезпечува-
ло єдність економічних, політичних, 
соціальних і  культурних  процесів 
розвитку першої Британської ім-
перії, яка живилася матеріально-
фінансовими ресурсами, отримани-
ми завдяки морському розбою. Від-
даємо данину успіхам зарубіжних 
учених в аналізі процесу еволюції 
приватирського промислу, утворив-
ши низку відповідних праць, перед-

усім – дослідження «Сучасний стан 
Британської історіографії еволю-
ції правового та організаційного 
інституту приватирства» [5]. Під 
час вивчення цієї проблеми було 
встановлено, що науковий загал 
«піратознавців», який утворювався 
в країнах Заходу після скасування 
каперства рішеннями Паризької 
мирної конференції 1856 р. , ще й 
досі не звертає увагу на те, що ево-
люційний розвиток приватирства, 
врешті-решт, сприяв успіху двох 
революцій – англійської та першої 
американської. Щож стосується віт-
чизняних учених, то певні підходи 
до цієї проблеми свого часу здійс-
нили В.К.Губарев і В. І.Жук як «чисті 
історики», що не ставили своїм 
завданням аналіз еволюції прива-
тирства з позицій істориків права. 
З цієї проблематики нами була 
здійснена доповідь на XХХVI Між-
народній історико-правовій кон-
ференції (1-4 червня 2017 р. , 
м.Дніпро). Отже, метою цього нау-
кового дослідження необхідно вва-
жати вивчення англо-американсь-
кого приватирства як правового 
та організаційного інституту, який 
впевнює у справедливості думок 
про єдність суспільства і людини, 
про те, що еволюція та революція 
були двома сторонами «однієї мо-
нети».

Відомо, що історичний про-
цес – це послідовна низка подій, 
які змінюють одна одну завдяки ді-
яльності багатьох поколінь людей. 
Пізнання цього процесу має бути 
здійснене через аналіз безсумнів-
них історичних фактів, адже будь-
який з них є елементом обʼєктивної 
реальності, тісно повʼязаним з ін-
шими елементами. Кожен історич-
ний факт є результатом діяльності 
субʼєктів історичного процесу, тобто 
індивідів і соціальних спільнот, 
таких, як класи, стани і нації. Осо-
бливо яскравий вплив на історич-
ний процес надають окремі осо-
бистості – історичні діячі. В історії 
першої Британської імперії такими 
особистостями були королева Єли-

завета І Тюдор, лідер буржуазної 
революції О. Кромвель та інші нат-
хненники геополітичних змагань за 
панування в океанському просторі. 
Усі вони оцінили широку участь 
у світовому історичному процесі 
через спрямування розвитку тако-
го потужного джерела первісного 
нагромадження капіталу, як капер-
ство, визнане міжнародним правом 
нового часу в якості законного пра-
вового і організаційного інституту.

Очевидно, що Англія довела 
свої претензії на геополітичне па-
нування в нещадному змаганні з ін-
шими великими морськими дер-
жавами, кожна з яких, за словами 
відомого французького мислителя 
Ф.Броделя, залежала від «географії 
зі своїми власними можливостями 
і обмеженнями, які мають постій-
ний характер і значно впливають 
на те, що цивілізації відрізняються 
одна від одної» [6]. До того ж кожна 
морська держава мала власну фазу 
народження і розвитку, і для неї 
були притаманні власні особливос-
ті еволюції соціально-економічних 
і політичних відносин [7, с. 221].

Вважається, що модернізація 
історичного процесу в розвинених 
країнах Європи на суто буржуаз-
них засадах була розпочата гол-
ландцями. Вони першими в історії 
людства здійснили успішну націо-
нально-визвольну і буржуазну ре-
волюцію. Спираючись на її резуль-
тати, голландські носії буржуазних 
економічних, політичних і соціаль-
них відносин почали поширювати 
власну модель розвитку ринкового 
господарства у світовому просторі. 
Вони перетворювали Голландію 
на зразкову капіталістичну держа-
ву, де масова суспільна свідомість 
була вихована на пошуках успіху, 
під яким розумілося накопичення 
метеріальних багатств на хвилі 
розвитку таких прибуткових ко-
мерційних проектів, як торгівля 
рабами, контрабанда. піратство 
і каперство. Проте успіху гол-
ландських комерсантів заздрили 
англійські збуржуазнені дворяни 
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і купці, які намагалися випереди-
ти суперників у спробах утворити 
велетенську колоніальну імперію. 
Ця боротьба й віддзеркалилась 
у розвиненні комерційного морсь-
кого розбою британських буржуа, 
а саме в приватирстві [8, с. 106].

Відомо, що в історії держави 
і права першої Британської імперії 
(1583-1783 рр.) велике значення 
відіграв процес первісного нагро-
мадження капіталу, закріпленого 
різноманітними правовими та ор-
ганізаційними засобами. Британ-
ська держава впродож п’яти століть 
виступає як могутня морська дер-
жава. Своє місце у міжнародних 
відносинах вона відстоює через 
зміцнення військово-морського 
флоту, однак з XVI ст., у добу прав-
ління самодержавних монархів 
з династії Тюдор, задля зміцнення 
морської могутності використову-
вали приватників. Еволюція англій-
ської держави від феодалізму до 
класичного капіталізму поступово 
визначала перетворення прива-
тирства на суто комерційне під-
приємство. Воно започаткову-
валося з дозволу монарха, який 
можна розглядати як королівський 
привілей, наданий певній особі або 
корпорації приватних власників, 
які володіли правами і свободами, 
визначеними імперською конститу-
цією. Тому ліцензію на «законний» 
морський розбій можна розглядати 
як своєрідну угоду, сторонами якої 
були монарх і його піддані [9, с. 22]. 

Варто зазначити, що організа-
ція комерційних підприємств при-
ватників, підданих Корони Англії, 
повинна бути узгоджена з норма-
ми міжнародного морського права. 
Взагалі початок правового регулю-
вання міжнародної морської тор-
гівлі в Європі необхідно віднести 
до часів хрестових походів, одним 
з наслідків яких ставав розвиток 
«торгового права», або латинсь-
кою – «Lex мercatoria». В Англії ця 
галузь міжнародного права поєдну-
валася з приписами британського 
загального права, тобто системою 

звичаїв і судової практики, покли-
каних захищати інтереси купецтва. 
Проте англійське острівне королів-
ство, яке займало особливе місце 
в геополітичних змаганнях вели-
ких держав за право панувати в 
океані, не вважало за доцільне 
додержуватися приписів міжна-
родного морського права. У звʼязку 
з цим неможливо обійти увагою 
вплив Великої хартії вольностей 
1215 р. на характер відносин між 
державою та суб’єктами господарю-
вання, котрі вже на початку ХІІІ ст. 
брали участь у створенні капіталі-
стичного економічного укладу. За 
таких обставин викликає інтерес 
ст. 41 Великої хартії, де вказано 
таке: «Усі купці повинні мати право 
вільно і безпечно виїздити з Англії 
і вʼїздити до Англії, і перебувати, 
і їздити по Англії як на суші, так і на 
воді, для того, щоб купувати і про-
давати без усяких протизаконних 
мит, сплачуючи лише старовинні 
і справедливі, звичаєм встанов-
лені мита, за винятком військового 
часу, і якщо вони будуть із землі, 
що воює проти нас; і коли такі зʼяв-
ляться на нашій землі на початку 
війни, вони мають бути затримані 
без шкоди для їхнього тіла і майна, 
доки ми або великий юстиціарій 
(глава королівської адміністрації) 
наш не дізнаємось, як поводяться 
з купцями нашої землі, які пере-
бувають на землі, що воює проти 
нас; і якщо наші там у безпеці, 
то і ті інші мають бути у безпеці 
на нашій землі» [10].

Приписи Великої хартії вольно-
стей своєрідно відобразилися в со-
ціально-економічному розвитку 
першої Британської імперії. Участь 
англійських купців у торгівлі раба-
ми, піратстві й приватирстві стала 
джерелом нагромадження знач-
них грошових коштів [11, с. 123]. 
Великі географічні відкриття менш 
за все були викликані романтикою 
мореплавства. Вони стали перед-
умовою визрівання буржуазної 
економічної, політичної і соціаль-
ної формації, адже забезпечили 

становлення колоніалізму – систе-
ми панування групи промислово 
розвинених країн (метрополій) над 
рештою світу, яка існувала впро-
довж XVI-XX ст. Ця система про-
явила себе через реалізацію ко-
лоніальної політики, тобто політики 
завоювання і експлуатації військо-
вими, політичними і економічними 
методами народів, країн і тери-
торій з інонаціональним населен-
ням, як правило, економічно менш 
розвинених. Власний основний 
капітал буржуазія великих мор-
ських держав Європи «знайшла» 
в колоніальних і залежних країнах, 
виславши вперед свій авангард – 
морських піратів і приватирів.

Бурхливе зростання приватирів 
забезпечила зовнішня політика 
уряду Єлизавети І Тюдор, який ви-
давав ліцензії на морський розбій 
в Середземному морі та Атлан-
тичному океані. Усі представники 
династії Тюдор брали участь у діях 
піратських ватажків, оскільки ле-
вова частка прибутку від морсь-
кого розбою надходила до ко-
ролівської казни. Такі відносини 
між монархією та приватниками, 
що розбійничали в океані, були 
забезпечені нормами загально-
го права і права справедливості 
(еquity). Головний принцип права 
справедливості полягав у тім, 
що воно є «милістю монарха», а не 
правом потерпілого [12, с. 12-13]. 
Зрозуміло, що таке право стало мі-
цним фундаментом розвитку при-
ватирства, оскільки гарантувало 
пайовикам морських експедицій 
захист права власності на пограбо-
вані речі. За часів правління Єлиза-
вети І «морські собаки» англійської 
королеви (Ф. Дрейк, М. Фробішер, 
Р. Гренвілл, Т.Кавендіш) перетвори-
лися на привілейований прошарок 
кримінальних злочинців [13, с. 11].

Перехід Англії до первісного 
нагромадження капіталу висунув 
складне питання стосовно того, 
де проходила межа між офіційно 
дозволеним приватирством і не-
законним піратством. Каперські 
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грамоти породжували масу непо-
розумінь, адже британське морське 
право за часів правління Єлизаве-
ти І формувалося вельми непослі-
довно, тим більше, що цьому за-
важали особливості складної 
правової системи Англії [14, с. 40]. 
Зрозуміло, що каперський проми-
сел завжди мав напівпіратський 
характер, оскільки жодна морська 
держава світу не була спроможна 
повністю контролювати його здійс-
нення. Тому в кожній з морських 
держав виникали спеціальні дер-
жавні органи, які намагалися здій-
снювати контрольні заходи віднос-
но приватників-судновласників. 
Поряд з цими органами виникали 
спеціалізовані судові установи, 
які мали засуджувати порушників 
права репресалій. Ці суди першої 
Британської імперії найчастіше за-
ймалися проблемами покарання 
злочинців з числа британських під-
даних, які перебували в імперських 
колоніях. Особливо безсоромно 
нехтували морськими законами 
метрополії американські пірати 
і капери, які вперше спробували 
використовувати у власних інтере-
сах «революційне безладдя» в ме-
трополії у сер. XVI ст. Це настільки 
розлютило британський парламент, 
що до Америки було направлено 
військовий флот, який змусив ко-
лонії визнати нову владу на бать-
ківщині в обмін на законодавче 
сприяння її підприємництву.

Колоніальна політика лідера 
англійської революції О. Кромвеля 
була продовжена в добу Реставра-
ції Стюартів, які вважали, що без 
підтримки американських каперів 
не можна забезпечити панування 
в світовому океані [15]. Повернув-
шись на трон предків, Карл II не-
гайно прийняв новий Навігаційний 
акт (1660 р.), відповідно до якого 
право на перевезення товарів усе-
редині Британської імперії отри-
мували судновласники метрополії. 
Цей акт став основою для прийнят-
тя нових Навігаційних актів– 1662, 
1663, 1672 і 1696 рр. Вони були 

вигідні підприємцям метрополії, 
але обмежували підприємницькі 
«апетити» можновладців Британ-
ської Америки. Тому великі земле-
власники Британської Америки 
разом з купецтвом американських 
портів негайно знайшли власні 
засоби послаблення тиску метро-
полії. Вони швидкими темпами на-
лагоджували три види промислів– 
контра бандний довіз європейських 
товарів через митний кордон ко-
лоній, піратство і приватирство. 
Це не пройшло повз увагу уряду 
метрополії, де після так званої 
Славетної революції 1688 р. було 
встановлено політичний союз 
лендлордів і банкірів, що віддали 
владу новим монархам – Вільгель-
му III Оранському та його дружині 
королеві Марії.

Виконуючи «соціальне замов-
лення» британської еліти, Віль-
гельм III 15 травня 1696 р. сфор-
мував новий склад Ради у справах 
колоній і торгівлі, посадовцям якої 
належало впорядкувати каперство 
як у самій метрополії, так і в Бри-
танській Америці. Однак це було 
майже нездійсненною задачею, 
адже американські піддані англій-
ської монархії розвинули добре 
налагоджену систему морського 
розбою в Атлантичному океані, 
користуючись каперським правом 
[16, с. 240]. Організатори цього 
промислу перебували під захистом 
губернаторів всіх британських ко-
лоній, завдяки чому їм було досить 
легко перетворюватися з піратів 
на приватирів і навпаки.

Прізвища морських бандитів 
Британської Америки нині добре 
відомі пересічним американським 
громадянам, хоча вони майже не 
обізнані щодо ролі великих під-
приємців Британської Америки 
в океанському розбої. Що ж до 
цього, то 1696 р. губернатор ко-
лонії Нью-Йорк граф Ф. Белломонт 
оголосив у колоніальній Асам-
блеї, що «піратство – це найбільш 
прибутковий промисел серед тих, 
що мені відомі» [17, с. 112]. Такий 

висновок був цілком закономірним, 
адже Ф. Белломонт не тільки кон-
тролював видачу ліцензій на здійс-
нення приватирського промислу, 
а й негласно долучився до піратства 
разом з кількома наближеними до 
нього приватирами. Серед цих осіб 
американська міфотворчість осо-
бливо виділяє В. Кідда. Для одних 
американців і англійців він є най-
щасливішим морським розбій-
ником, за скарбом якого досі йде 
полювання. Для інших Кідд є напів-
капером-напівпіратом, який майже 
нічого не зумів награбувати, однак 
став жертвою міжпартійних інтриг 
британських торі і вігів і в ре-
зультаті потрапив на шибеницю. 
На наше переконання, можна впев-
нено ствердити лише одне – судо-
вий процес в Адміралтейському 
суді першої Британської імперії над 
порушником права репресалій Кід-
дом довів, що еволюція приватир-
ства продовжується у напрямі, який   
визначає подальші перетворення 
економічних, політичних і соціаль-
них відносин в Альбіоні [18].

На початку XVIII ст. в метро-
полії почався промисловий пере-
ворот, натхненники якого, буржуа 
метро полії, наполягали на жор-
стких обмеженнях розвитку під-
приємництва в колоніях. От чому 
на базі Навігаційних актів було 
прийнято нові нормативні акти, що 
проголошували заборону на вивіз 
із колоній в Англію рису (1704 р.), 
барвників і корабельного такела-
жу (1705 р.), хутра і міді (1722 р.), 
будівельного лісу (1764 р.) і т. ін. 
У той же час колоніям забороня-
лося виробляти різноманітні про-
мислові вироби, що могли скласти 
конкуренцію англійським товарам. 
За таких умов колоніальним під-
приємцям не залишалося нічого ін-
шого, окрім того, щоб примушувати 
команди купецьких суден, залеж-
но від обставин, перетворюватися 
із законослухняних матросів на ка-
перів, піратів, контрабандистів і по-
стачальників «чорної деревини» – 
африканських невільників.
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думки експертів з права      

Все вищенаведене не вважало-
ся в Британській імперії за великі 
гріхи, однак за умови, що спритні 
американські підприємці будуть 
сповна розраховуватися з ко-
ролівською скарбницею. Для цього 
і вдосконалювалася митна служба 
Британської Америки, про що свід-
чать її архіви за 1707-1709 рр. , 
оприлюднені  американськи-
ми ученими. В архіві митниць 
Нью-Йорка було скрупульозно 
відображено особливості пе-
реміщення товарів через митний 
кордон колонії із вказівкою сум 
платежів і штрафів за порушення 
королівських законів [19].

Штрафні санкції не могли зму-
сити підприємців покінчити зі звич-
ним для них контрабандним про-
мислом, який був надприбутковим. 
Основні положення Навігаційних 
актів не виконувалися колоніаль-
ною елітою, яка прикривала при-
ватирів і піратів, що розбійничали 
в світовому океані. Врешті-решт, 
незаконне переміщення ними то-
варів через колоніальні кордони 
перетворилося на добре органі-
зований комерційний проект [20, 
с. 112]. Реалізація цього проекту 
була покладена на королівську 
Раду у справах торгівлі та колоній, 
яка мала докласти зусилля у такий 
розвиток приватирського промислу, 
який забезпечував би грошові по-
треби уряду імперії [21, с. 248-249]. 
Однак посадовці Ради не забували 
власну вигоду, і кожен з них надавав 
власникам приватирських суден не 
передбачені законом пільги, отри-
муючи за те протизаконні винаго-
роди, тобто хабарі [22, с. 28].

Нині британські та американські 
учені виходять за рамки вивчення 
законного морського розбою, тобто 
приватирства. Останнім часом 
в їхніх наукових розвідках вика-
зуються думки про те, що піратство 
у XVIII ст. мало «підлаштовуватися» 
під розпочатий в Англії промис-
ловий переворот. На думку англо-
американських учених, є підстави 
вважати піратство силовим мето-

дом реалізації інтересів носіїв бур-
жуазних відносин. Вони прагнули 
в умовах обмеженості матеріаль-
них ресурсів і підвищеного інве-
стиційного ризику підтримувати 
начебто хаотичний «броунівський 
рух» морського розбою. Внаслідок 
цього, піратство поступово пере-
творювалося на специфічну форму 
підприємництва, яка зближалася 
з приватирством [23, с. 222-225].

Зрозуміло, що відносне легке 
перетворення законослухняних 
матросів з приватирських суден на 
піратів було звичайним для історії 
боротьби першої Британської ім-
перії за панування в океансько-
му просторі. Стосовно вказаних 
метаморфоз у житті пересічних 
трудівників моря відомий мо-
реплавець Б. Робертс, який був 
і піратом, і приватиром, втовкма-
чував морякам з захоплених роз-
бійниками купецьких суден таке: 
«Для чесної служби притаманні 
невеличкі фонди заробітної плати 
і виснажлива праця, а цей проми-
сел забезпечує багатство і ситість, 
задоволення і простоту життя, сво-
боду і владу… Ні, мій девіз – веселе 
і коротке життя» [24]. Після таких 
запрошень піратські екіпажі і това-
риства поповнювалися представ-
никами різних верств населення 
європейських держав, однак най-
більшу кількість морських розбій-
ників становили люди, доведені 
експлуатацією до крайнього сту-
пеня злиднів і відчаю.

Судді судів по морських спра-
вах першої Британської імперії 
завжди перебували «в робочо-
му стані». Сумлінне виконання 
ними посадових обов’язків було 
повʼязане з небезпекою помсти 
з боку кримінальних злочинців. 
Так, у 1684 і 1689 рр. в Мерілен-
ді було вбито голів митної служби, 
які водночас виконували посадові 
обов’язки очільників віце-адмірал-
тейських судів. Це змусило короля 
Якова II відкликати статут приват-
ної колонії Меріленд, щоб пере-
творити її на власне королівське 

володіння [25, с. 433]. Представ-
ники короля замінили присяжних 
віце-адміралтейського суду, які 
діяли на користь контрабандистів, 
спійманих за нехтування поло-
женнями Навігаційного акта [26]. 
Проте ці заходи не мали відчут-
них позитивних наслідків, адже 
на рубежі XVII-XVIII ст. контроль за 
діяльністю віце-адміралтейських 
судів Меріленда, Массачусетса, 
Род-Айленда і Нью-Йорка здійс-
нював граф Белломонт, який сам 
був запеклим контрабандистом 
і приватником, завжди готовим 
порушити призове право.

Між тим, еволюція організа-
ційно-правового інституту прива-
тирства продовжувалася у XVIII ст. 
Цей процес проходив паралельно 
з процесом перетворення Вели-
кобританії на конституційну мо-
нархію. Союз лендлордів і фінан-
сової буржуазії, який оформився 
після Славної революції 1688 р. , 
потребував зміцнення на ґрунті 
єдиних інтересів учасників бороть-
би за панування в океанському 
просторі. Задля цього Великобри-
танія входить у війну за іспанську 
спадщину (1701-1714 рр.). У цій 
війні за панування над Іспанією 
та її володіннями – герцогством 
Міланським, королівством Не-
аполітанським, Сардинією, Си-
цилією і великими колоніями 
в Південній і Центральній Амери-
ці – основними морськими воро-
гами Великобританії були Франція 
та Іспанія. Тоді власники купецьких 
суден Британської Америки отри-
мали від губернаторів всіх без ви-
нятку колоній каперські свідоцтва 
на умовах нанесення якомога біль-
шої шкоди іспанському та фран-
цузькому мореплавству. Серед 
«новоспечених» приватирів було 
багато піратів, однак це не обхо-
дило колоніальну владу, очільни-
ки якої розраховували на великі 
зиски від контролю над морськи-
ми «хижаками» [27, с. 202].

Перемога Англії у війні за іспан-
ську спадщину призвела до вста-

dpcoi.c
om.ua



35

бюлетень міністерства юстиції україни

новлення майже повного британ-
ського контролю над Атлантикою. 
Однак у Британській імперії не 
було достатніх людських ресурсів 
для служби в військово-морсько-
му флоті. Тому уряд імперії вважав 
за доцільне спиратися на прива-
тирів у подальшій боротьбі за гео-
політичне панування. Цей намір 
найкраще був відображений у стан-
дартних каперських свідоцтвах, які 
видавалися приватирам метрополії 
та всіх її заморських володінь після 
війни за іспанську спадщину аж до 
війни за незалежність США. За цей 
період Англія змагалася при учас-
ті приватирів за абсолютне пану-
вання в колоніальному світі через 
оволодіння австрійською (1740-
1748 рр.) спадщиною і під час Се-
мирічної війни (1756-1763 рр.). Так, 
тільки у колонії Нью-Йорк 1740 р. 
каперські свідоцтва отримали три-
дцять приватирів, а 1756 р. ще три-
дцять власників купецьких суден 
домоглися патентів на ведення 
морської війни проти французів 
в Атлантиці та Індійському океані.

Під час вказаних подій в океан 
виходили капери всіх великих мор-
ських держав, однак з особливим 
розмахом розбійничали англійці. 
Всі приватири мали свідоцтва щодо 
законної участі в реалізації призо-
вого права. Текст одного з цих сві-
доцтв, що мали стандартний вигляд 
і зміст, проголошував: «Я, Ричард 
Ворд, есквайр, губернатор і голов-
нокомандувач військ колонії Його 
величності Род-Айленд і провінції 
Провіденс у Новій Англії, звертаюсь 
до всіх персон, до яких дійде цей 
акт, із привітом. Оскільки Його свята 
Величність король Георг ІІ, милістю 
Божою Володар Великої Британії, 
Франції та Ірландії, захисник віри 
та інше, милостиво дарував цю де-
кларацію у дев’ятнадцятий день 
жовтня, року нашого Господа 1739, 
і на підставі міркувань, викладених 
у ній, оголосив війну проти Іспанії й 
наказав надати відповідні правові 
гарантії для всіх його підданих 
та інших осіб, яким будуть належати 

відповідні права стосовно захоп-
лення, затримання і взяття на абор-
даж військових кораблів, купець-
ких суден та корабельних вантажів, 
що належать підданим Іспанії або 
васалам короля Іспанії або іншим 
особам, які мешкають в його країні, 
колоніях і домініонах. Такі кораблі, 
судна й вантажі, які підлягають кон-
фіскації, відповідно до угод Його 
Величності з іншими королями, 
країнами й володарями, необхідно 
доставляти до Високого Адмірал-
тейського суду Англії або до інших 
адміралтейських судів, які законом 
призначені для відповідних судо-
вих процедур, формулювання рі-
шень і вироків відповідно до пре-
рогатив Адміралтейства та законів 
Нації. І оскільки Бенджамін Нортон, 
моряк, і Джон Фрібоді, купець, оби-
два з міста Ньюпорт вищевказаної 
колонії, спорядили, завантажили 
та підготували до плавання шлюп, 
поіменований «Виклик», який має 
водозміщення сто п’ятнадцять тонн, 
і оскільки поіменований Бенджамін 
Нортон, капітан судна, надав по-
трібні закладні з відповідними 
поруками, знайте, що я надаю цей 
юридичний акт з відповідними га-
рантіями, а також ліцензію указано-
му Бенджаміну Нортону й уповно-
важую його пливти на шхуні 
«Виклик» для захоплення під його 
командуванням ворожих кора-
блів і перебування під військовим 
знаменом упродовж дванадцяти 
місяців, починаючи з цього дня» 
[28, с. 498-499].

Зрозуміло, що розбійниць-
кі дії приватирів під час цих війн 
планетарного масштабу не дуже 
прикрашали цивілізований образ 
Англії. Тому від захоплення успі-
хами «морських собак» короле-
ви Єлизавети І англійському су-
спільству довелося перейти до 
уславлення колоніальної торгівлі 
та «цивілізаторської місії» білої 
людини. На той час ієрархічне 
англійське суспільство майже ви-
корінило маргіналів і безробітних, 
насильницьки «випроваджуючи їх» 

в колонії, а залишкам цих знедо-
лених людей запропонували про-
ект їхнього облаштування завдяки 
участі в піратських та приватирсь-
ких підприємствах. Однак саме тоді 
великі англійські підприємці мали 
вирішувати питання про те, яким 
чином можна було б розподіляти 
бариші від морського розбою з ко-
лоніальною буржуазією. Щоб «при-
красити» існування колоніальної 
буржуазії, необхідно було вказати, 
в якому напрямі мала розвивати-
ся їхня підприємницька ініціатива. 
Тому вищі посадовці метрополії 
разом з банкірами лондонського 
Сіті вимагали від британських на-
уковців розробки нової імперсь-
кої ідеї, яка б допомогала не тіль-
ки цілковито підкорити інтересам 
Альбіону Вест-Індію, а й розпо-
всюдити британський контроль 
над безмежними водами Індійсь-
кого та Тихого океанів.

Велика імперська ідея була 
уособлена в цілеспрямованій про-
паганді трьох основних принципів: 
розповсюдженні англосаксонської 
цивілізації по всьому світу, хри-
стиянізації тубільців і захопленні 
важелів світової морської торгівлі. 
При цьому два перших принци-
пи слугували прикриттям для ре-
алізації третього [29, с. 151-152]. 
Врешті-решт, упродовж XVIII ст. 
приватирський бізнес був постав-
лений на суто наукове підґрунтя. 
Реалізацію нового імперського 
проекту започаткувало Королівсь-
ке наукове суспільство, що було 
напівурядовою організацією. Під 
нейтральним прикриттям науки 
сотні географів, землемірів, кар-
тографів, ботаніків, метеорологів 
та інших фахівців, які перебува-
ли на службі військово-морської 
розвідки Альбіону, вирушали в 
далекі розвідувальні експедиції, 
cплачені урядом через Королівсь-
ке товариство. Під час експедицій 
ці люди пересувалися на прива-
тирських суднах і не сплачували 
за це їхнім господарям жодного 
шилінга. Ці відносини між при-
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ватирами та розвідниками були 
взаємо вигідними, адже прива-
тири, які легко перетворювалися 
на піратів, отримували від уряду 
першої Британської імперії спец-
ифічну нагороду – спасіння від 
зашморгу [30, с. 237-238].

Британські приватири, біль-
шість яких становили мореплавці 
колоній в Новому світі, взяли осо-
бливо активну участь у Семиріч-
ній війні, яка була грандіозним 
військовим конфліктом. Ця війна 
охопила всі європейські держави, 
Північну Америку, країни Кариб-
ського басейну, Індію та Філіппіни. 
Окрім суходолу, де воювали досить 
великі, як на той час, європейські 
армії, в 1758-1759 рр. йшла бороть-
ба між флотами Англії та Франції 
за панування в Індійському океані. 
Після перемоги над Францією Аль-
біон заволодів Канадою і терито-
рією сучасної держави Бангладеш, 
встановив майже безроздільний 
контроль над водами Атлантики 
й Індійського океану. Перша Бри-
танська імперія опинилася на най-
вищій хвилі свого розвитку, однак 
такі перемоги завдали британській 
державі величезного фінансового 
збитку. Уряд Дж. Гренвіля намагався 
вирішити цю проблему через збіль-
шення податкообкладання колоній. 
Водночас була скорочена кількість 
ліцензій на приватирство для аме-
риканців, які занадто вільно почу-
вали себе в океанському просторі. 
Запровадження такої колоніальної 
політики призвело до антибри-
танського руху. Були розгромлені 
більшість будинків віце-адмірал-
тейських судів, де засуджували тих 
піратів і приватирів, які порушува-
ли митне і призове законодавство 
[31, с. 16].

Британська Америка поступово 
виходила з-під контролю метро-

полії, а колоніальна адміністра-
ція сама була задіяна в тих видах 
протизаконного промислу, які 
підпадали під дію кримінального 
права імперії. Метрополія востан-
нє намагалася утримати колонії під 
своєю владою у спосіб введення 
«Заборонного акта» від 22 грудня 
1775 р. За його положеннями, ко-
лонії, що постачали піратів, живи-
лися контрабандою та ще й розпо-
чали збройний опір метрополії, 
позбавлялися захисту Корони [32, 
с. 696]. Одночасно було посилене 
патрулювання американських вод 
«чисто» британськими каперами. 
Купецькі судна колоній, що уни-
кали митного контролю, підлягали 
захопленню, а їхній вантаж – кон-
фіскації. Щоб зробити такий засіб 
ефективним, уряд метрополії ух-
валив, що конфісковані вантажі 
можна було розподіляти як «призи» 
між митниками, що затримали кон-
трабанду, їхніми помічниками – 
каперами, які були приписані до 
англійських портів, і британською 
Короною. Отже, розпочалися захоп-
лення і конфіскація американських 
кораб лів, однак це тільки роздму-
хало полум’я революційної війни за 
незалежність США [33, c. 30].

Підприємці колоній, яких очо-
лював «некоронований король» 
контрабандистів бостонський ку-
пець Дж. Хенкок, домоглися аме-
риканського суверенітету. Він був 
закріплений представницьким 
органом колоністів – II Континен-
тальним конгресом – у «Декла-
рації незалежності» США. Та і як 
могло бути інакше, якщо перша 
американська революція створи-
ла належні умови для виникнен-
ня нових капіталів, заснованих 
на таких «ушанованих» видах під-
приємництва, як піратство і капер-
ство, виробництво зброї й пороху 

та контрабандна торгівля і спеку-
ляція ними [34, с. 249].

Сучасний  геопол і тичний 
вимір найважливіших процесів, 
що відбу ваються у житті людства, 
відзначений боротьбою між натх-
ненниками глобалізації й прихиль-
никами повернення до «золотого 
віку» капіталізму, коли національ-
ні інтереси превалювали над за-
гальнолюдськими цінностями. Це 
питання є особливо гострим для 
англосаксонського світу на чолі 
з Великобританією і США, які ко-
лись становили єдність у вигляді 
першої Британської імперії.

З часом перша Британська ім-
перія розвинулася в наймогутні-
шу державу світу на базі процесу 
первісного нагромадження капіта-
лу, в основі якого перебувало ко-
мерційне піратство під назвою 
«приватирство». Цей промисел мав 
перманентний характер, і тому він 
значно впливав на еволюційний 
розвиток економічних, політичних, 
соціальних і культурних процесів 
по всьому простору Британської 
імперії. Проте саме приватирство, 
яке за двісті років свого служіння 
інтересам британських земель-
них, фінансових і промислових 
еліт сприяло акумулюванню ними 
незліченних багатств , врешті-
решт, суттєво вплинуло на крах 
Британської імперії. Він відбувся 
у результаті перемоги бунтівних 
колоністів Америки у війні за не-
залежність. Перша американська 
революція вивела нову держа-
ву, Сполучені Штати, з загально-
імперського простору. І це знач-
ною мірою підтверджує єдність 
всесвітньо-історичного процесу 
розвитку людства, в якому еволю-
ція та революція доводять істин-
ність філософського закону єдності 
і боротьби протилежностей.    dpcoi.c
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Проблемні аспекти 
передачі повноважень

у сфері державної реєстрації прав 
та бізнесу і шляхи їх подолання 

УДК 347

Виходячи з норм цивільно-
го права , суб’єкти цивільного 
права набувають цивільні права 
та обов’язки у результаті, зокре-
ма, правочинів, під якими ро-
зуміються  дії особи, спрямовані 
на набуття, зміну або припинен-
ня цивільних прав та обов’язків. 
Державна реєстрація правочинів 
має велике значення для їх учас-
ників, оскільки вона є необхідною 
умовою їх чинності для більшості 
з них. У разі якщо в законодавстві 
передбачено обов’язковість дер-
жавної реєстрації певного пра-
вочину, відсутність такої реєст-
рації означає відсутність і самого
правочину.

Так, у досліджуваній темі пра-
вочинами виступають дії особи, 
спрямовані на набуття, зміну або 
припинення речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень, а також 
створення юридичної особи і фі-
зичної особи-підприємця.

Державна реєстрація вище-
перелічених правочинів  ре-
гулюється  низкою  норматив-
но-правових актів . Прийняття 
Закону України «Про державну ре-
єстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень» [3]та 
Закону України «Про державну ре-
єстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань» [4] у нових редакціях 
від 26 листопада 2015 р. спрямо-
ване на створення в Україні дієвої 
та ефективної єдиної системи дер-
жавної реєстрації прав та бізнесу.

Так, редакціями законів пе-
редбачено передачу повнова-
жень з державної реєстрації прав 
та бізнесу від територіальних ор-
ганів юстиції до місцевих органів 
влади. Вказані зміни призвели 
до збільшення переліку органів, 
що здійснюють державну реєст-
рацію, можливості здійснення 
державної реєстрації юридич-

ною особою публічного права 
за умови дотримання всіх вимог, 
передбачених законодавством 
(акредитовані суб’єкти), створення 
прозорої і максимально спроще-
ної та доступної процедури надан-
ня адміністративних послуг гро-
мадянам, а також максимального 
наближення зазначеної сфери 
до населення. Вищевказане ство-
рило кращі умови для здійснення 
відповідних реєстраційних дій не 
тільки на рівні міста, а й на рівні 
окремого села. 

Оскільки такі зміни відбули-
ся зовсім недавно, тема передачі 
повноважень у сфері державної 
реєстрації прав та бізнесу є мало-
дослідженою та потребує науково-
практичного з’ясування проблем-
них аспектів, що виникають у зв’яз-
ку з цим процесом.

Отже , потребує вирішення 
низка проблем у системі суб’єктів  
державної реєстрації та у процесі 
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аспірант кафедри фінансового 
та адміністративного права 
Національного університету 
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їх функціонування, що й пояснює 
актуальність нашого дослідження.

У зв’язку з вищевикладеним, 
у ході дослідження прагнемо ви-
конати наступні завдання: здійс-
нити аналіз наукових досліджень 
у зазначеній сфері; визначити си-
стему суб’єктів державної реєстра-
ції; визначити проблемні правові 
аспекти, що виникають у зв’язку 
з передачею повноважень у сфері 
державної реєстрації прав та біз-
несу, а також сформувати пропо-
зиції стосовно шляхів їх вирішення 
та подолання. 

Метою нашого дослідження 
є аналіз законодавства України 
у зазначеній сфері та фактично-
го стану функціонування суб’єктів 
державної реєстрації з метою з’я-
сування проблемних питань і пра-
вових прогалин, що стосуються цієї 
сфери правових відносин і стали 
відомі нам у ході проведеного до-
слідження. 

Під час написання статті ми 
використали такі наукові методи 
дослідження: аналіз, синтез, істо-
ричний, спостереження, спеціально-
юридичний, логічний, компара-
тивістський. 

Було розглянуто нормативно-
правові акти у сфері державної 
реєст рації і наукові публікації 
з проблемних питань державної 
реєстрації.

Проблемні питання у сфері 
державної реєстрації висвітлено 
у працях науковців О. А. Марти-
нюк, С. О. Слободянюка, А. С. Кечі, 
М.О. Колесникова, Я. Є. Барц тощо.

Зокрема, А.С.Кеча провів аналіз 
та надав теоретично-правову ха-
рактеристику системі органів ре-
єстрації речових прав на нерухо-
ме майно, процедурі її надання, 
формам та методам управлінської 
діяльності зазначених органів, 
виявив  колізії  та  прогалини 
у їх нормативному закріпленні, 
роз робив пропозиції щодо його 
удосконалення [1].

У праці С. О. Слободянюка ви-
світлено об’єктивну необхідність 

державної реєстрації речових 
прав на нерухомість, теоретичну 
основу державної реєстрації як 
самостійного правового інсти-
туту в цивільному праві України, 
а також проблеми державної ре-
єстрації обтяжень речових прав 
на нерухоме майно та пропозиції 
шляхів подолання цих проблем [5].

М. О. Колесников у своєму до-
слідженні визначив сутність пра-
вового інституту адміністративних 
послуг з державної реєстрації ре-
чових прав на нерухоме майно, 
окреслив проблеми його норма-
тивного визначення та практичної 
реалізації, сформував пропозиції 
щодо вдосконалення чинного за-
конодавства в цій сфері [2].

Оскільки відсутні будь-які до-
слідження вітчизняних науковців 
на дану тематику, це пояснює не-
обхідність та актуальність нашого 
дослідження нормативного мате-
ріалу  та фактичного стану.

До проведеної реформи з де-
централізації та демонополізації 
надання адміністративних послуг 
у сфері державної реєстрації прав 
та бізнесу такі послуги надавали 
територіальні органи, утворені 
Міністерством юстиції України 
(реєстраційні служби у складі те-
риторіальних органів юстиції). 
13 грудня 2015 року набрали чин-
ності Закони України № 834-VIII 
«Про внесення змін до Закону 
України «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» та деяких 
інших законодавчих актів Украї-
ни щодо децентралізації повно-
важень з державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» та № 835-VIII 
«Про внесення змін до Закону 
України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців», а також де-
яких інших законодавчих актів 
України щодо децентралізації 
повноважень з державної реєст-
рації юридичних осіб та фізичних 
осіб– підприємців та громадських 

формувань (далі – Закони). У зв’яз-
ку з прийняттям вказаних Законів 
надання адміністративних послуг 
у зазначеній сфері здійснюється 
такими суб’єктами державної ре-
єстрації, як: виконавчі органи сіль-
ських, селищних та міських рад, 
Київська та Севастопольська місь-
кі, районні, районні у містах Києві 
та Севастополі державні адмініст-
рації, нотаріуси, а також юридичні 
особи публічного права за умови 
їх акредитації в установленому за-
конодавством порядку.

Загалом зміни у сфері державної 
реєстрації призвели до спрощеної 
процедури державної реєстрації 
та максимальної доступності грома-
дян до послуг у зазначе ній сфері. 

В такий спосіб основним резуль-
татом проведеної реформи стало 
розширення переліку суб’єктів, 
до яких можна звернутися з метою 
проведення реєстраційних дій. 
Крім того, важливим досягненням 
є можливість юридичних осіб пуб-
лічного права за умови їх акреди-
тації відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів України від 25 грудня 
2015 р. № 1130 «Про затвердження 
Порядку акредитації суб’єктів дер-
жавної реєстрації та моніторингу 
відповідності таких суб’єктів вимо-
гам акредитації» здійснювати дер-
жавну реєстрацію прав та бізнесу. 
Основні вимоги передбачені Зако-
ном України «Про державну реєст-
рацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань», де у ст. 1 передбаче-
но, що акредитованим суб’єктом 
може бути юридична особа пуб-
лічного права, у трудових відно-
синах з якою перебуває не менш 
ніж три державні реєстратори і яка 
до початку здійснення повнова-
жень уклала: договір страхування 
цивільно-правової відповідальності 
з мінімальним розміром страхової 
суми у тисячу мінімальних розмірів 
заробітної плати та договір з іншим 
суб’єктом державної реєстрації та/
або нотаріусом (у разі коли акре-
дитований суб’єкт здійснює повно-
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важення виключно в частині за-
безпечення прийняття та видачі 
документів) [4].

Слід зазначити, що в Одеській 
області станом на травень 2017 р. 
функціонує 109 суб’єктів держав-
ної реєстрації, з яких 11 – акре-
дитовані.

Державними  реєстратора-
ми згідно з законодавством мо-
жуть бути: громадяни України, які 
мають вищу освіту за спеціальні-
стю «Правознавство», відповіда-
ють кваліфікаційним вимогам, 
встановленим  Міністерством 
юстиції України, та перебувають 
у трудових відносинах з суб’єктом 
державної реєстрації; нотаріуси; 
державні та приватні виконавці 
у разі державної реєстрації обтя-
жень та припинення іпотеки.

Основними нормативно-пра-
вовими актами, якими керуються 
державні реєстратори у власній 
діяльності, є: Конституція України, 
Закон України «Про державну ре-
єстрацію речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень», Закон 
України «Про державну реєст-
рацію юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадсь-
ких формувань» і низка підзакон-
них нормативно-правових актів 
у сфері державної реєстрації прав 
та бізнесу.

Слід зазначити, що, крім пози-
тивних змін, існує ряд проблем-
них аспектів у системі суб’єктів 
державної реєстрації. Тож у ре-
зультаті проведеного досліджен-
ня нами акцентовано декілька 
проблемних аспектів.

По-перше, не всі громадяни 
сьогодні розуміють, куди необхід-
но звертатися з документами для 
проведення державної реєстрації. 
Така ситуація пояснюється недо-
статньою інформаційно-роз’яс-
нювальною роботою, проведеною 
з населенням. Багато статей на цю 
тему містяться на різноманітних 
сайтах. Однак не враховано особ-
ливості побуту мешканців сіль-
ської місцевості, де люди потре-

бують інших форм інформування 
(інформаційні стенди, особисті зу-
стрічі з представниками суб’єктів, 
радіо, телебачення).

По-друге, самі суб’єкти держав-
ної реєстрації досі не ознайом-
лені з усією системою суб’єктів. 
Так, на практиці трапляються ви-
падки, коли нотаріуси направляють 
реєстраційні справи на зберіган-
ня не до місцевих адміністрацій 
чи виконавчих комітетів відповід-
них рад, а, наприклад, до тери-
торіальних управлінь юстиції . 
Також, у випадку звернення особи 
не до потрібного суб’єкта, помилко-
во обраний не завжди може надати 
консультацію щодо того, куди необ-
хідно звернутися. 

По-третє, у Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб, фі-
зичних осіб – підприємців та гро-
мадських формувань зазначено 
неповний перелік суб’єктів дер-
жавної реєстрації, що формує не-
правильне уявлення про систему 
суб’єктів у всіх державних реєст-
раторів, які ним користуються.

По-четверте, у деяких райо нах 
виникла гостра потреба у кадрах 
з метою забезпечення передачі 
та подальшого здійснення повно-
важень у сфері державної реєст-
рації прав та бізнесу, що вплинуло 
на швидкість цього процесу і при-
гальмувало його. Пояснюється 
така ситуація неготовністю міс-
цевих органів влади у сільській 
місцевості отримати зазначені 
повноваження. 

По-п’яте, у селі досі існує пробле-
ма неосвіченості більшості населен-
ня, що, з одного боку, не дає мож-
ливості людям стати державним 
реєстратором, а з іншого – часто 
призводить до гальмування процесу 
реєстрації, несвідомого порушення 
законодавства та відповідальності 
за останнє. Загалом все зазначене 
призводить до небажання брати 
на себе таку відповідальність та й 
працювати у суб’єкта державної ре-
єстрації взагалі. Так, в Одеській об-
ласті відомо чимало випадків, коли 

особа, фактично не встигнувши по-
чати працювати державним реєст-
ратором, звільнялася через постій-
ну неспроможність якісно виконати 
свої обов’язки.

По-шосте, не менш важливою 
є проблема матеріально-технічного 
забезпечення державних реєстра-
торів. Особливо загострена ситуа-
ція на селі. Так, у місцевих органах 
влади у сільській місцевості або 
взагалі відсутня у резерві комп’ю-
терна техніка, або якщо вона і є, 
то – застаріла, що не дає можли-
вості встановити програмне забез-
печення реєстру або користуватися 
ним. Ще гірша ситуація із ксероко-
піювальною технікою. Так, не всі 
місцеві органи виконавчої влади 
у сільських місцевостях забезпе-
чені у повному обсязі зазначеною 
технікою, а у більшості випадків 
наявна така техніка, що дозво-
ляє лише роздруковувати, однак 
не сканувати. Пояснюється це тим, 
що зазвичай ними закупляється 
така техніка, що є найвигіднішою 
за ціною, а не за функціональним 
призначенням.

По-сьоме, у двох основних за-
конах, що регулюють відносини 
усфері державної реєстрації прав та 
бізнесу, передбачаються необґрун-
товано різні підходи до визначен-
ня вимог до осіб, які можуть стати 
державними реєстраторами. Так, 
державним реєстратором бізнесу 
може бути особа, яка має будь-яку 
вищу освіту, а державним реєстра-
тором речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень – не просто 
вищу, а вищу освіту за спеціальні-
стю «Правознавство» [3].

По-восьме, хоч законодавством 
і передбачена можливість юридич-
них осіб публічного права за умови 
їх акредитації здійснювати держав-
ну реєстрацію, проте для них вста-
новлено необґрунтовано підвищені 
вимоги для здійснення останньої. 
У результаті більшість бажаючих 
не можуть реалізувати своє право 
на можливість надання послуг 
у зазначеній сфері.
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На законодавчому рівні за-
кріплено відповідальність дер-
жавного реєстратора за порушен-
ня законодавства у досліджуваній 
сфері , однак , слід зазначити , 
що неврегульованим залиши-
лося питання відповідальності 
державних реєстраторів за своє-
часність передачі реєстраційних 
справ на зберігання відповідним 
суб’єктам державної реєстра-
ції, які згідно з законодавством 
на це уповноважені.

Враховуючи вищезазначене, 
для усунення вказаних проблем-

них аспектів, що були виявлені 
в ході проведеного дослідження, 
пропонуємо:

– розширити форми розпо-
всюдження інформації серед на-
селення щодо системи суб’єктів 
державної реєстрації, у тому числі, 
шляхом виступу представників від 
державних органів та органів міс-
цевого самоврядування на теле- 
та радіопередачах, поширення 
зазначеної інформації у газетах, 
проведення зустрічей представ-
ників суб’єктів державної реєстра-
ції та населення у селах, селищах 

і містах, розміщення інформації 
на інформаційних стендах тощо; 

– проводити семінари серед дер-
жавних реєстраторів, нотаріусів, 
державних виконавців стосовно си-
стеми суб’єктів державної реєстрації;

– ініціювати питання внесення 
відповідних змін до законодавст-
ва у зазначеній сфері;

– забезпечити суб’єктів дер-
жавної реєстрації матеріаль-
но-технічною базою;

– забезпечити доступність 
здобуття вищої освіти для насе-
лення сільських районів.    
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Актуальні аспекти 
вдосконалення правового регулювання 

кримінально-процесуальних 
правовідносин

УДК 343

У ході вивчення наукової про-
блеми за напрямом «Відкрит-
тя провадження у справах про 
кримінальні правопорушення : 
чинний порядок і напрями вдос-
коналення» обґрунтовано наукові 
висновки про необхідність уточ-
нення правового регулювання 
окремих аспектів досліджуваної 
проблеми, які регламентовані 
Конституцією і Кримінальним 
процесуальним кодексом України 
(далі – КПК України).

Зокрема, вимоги ст. 10 Консти-
туції, відповідно до якої «Держав-
ною мовою в Україні є українсь-
ка мова» та ст. 29 КПК України, 
згідно з якою «Кримінальне про-
вадження здійснюється держав-
ною мовою», орієнтують на те, 
що норми правових актів України, 
якими регламентовано порядок 
судочинства, повинні відповіда-
ти правилам стилістики україн-

ської мови. З урахуванням цього, 
привертає увагу та обставина, 
що буквальне тлумачення запо-
зиченого з латинської мови слова 
«кримінальний», означає «зло-
чинний», а тому, з метою запобі-
гання позначенню ним окремих 
правових реалій, потребують ко-
ригування усі правові конструкції, 
у яких воно застосовується. 

Так, назва «Кримінальний ко-
декс України» мала б бути замі-
нена назвою «Кодекс України про 
кримінальні правопорушення». 
Додатковим аргументом тут є й 
те, що передбачена у п. 7 ч. 1 ст. 3 
КПК України конструкція «Закон 
про кримінальну відповідаль-
ність» також є доречнішою, ніж 
чинна назва цього кодексу.

Назва «Кримінальний проце-
суальний кодекс України» не від-
повідає вимогам юридичної тех-
ніки не тільки через наявність у ній 

слова «кримінальний», а й тому, 
що  назва  «процесуальний» 
не відповідає його змісту, оскіль-
ки він містить й матеріально-
правові норми і фактично уре-
гульовує відносини , пов’язані 
зі здійсненням відповідного су-
дочинства. От тому за аналогією 
з Кодексом адміністративного су-
дочинства, його назва мала б бути 
замінена на «Кодекс судочинства 
у справах про кримінальні право-
порушення».

З урахуванням наведених мір-
кувань поняття «кримінальне про-
вадження», в усіх випадках його за-
стосування, мало б бути заміненим 
поняттям «провадження у справах 
про кримінальні правопорушення», 
а у ч. 1 ст. 1 КПК України конструк-
ція «порядок кримінального про-
вадження» підлягає заміні словами 
«порядок провадження у справах 
про кримінальні правопорушення».

О. В. Стельмащук 
здобувач Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка
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Наведені аргументи стосують-
ся й Конституції України. Зокрема, 
у її ст. 124 конструкція «криміналь-
не  обвинувачення» потребує 
заміни словами «обвинувачення 
у вчиненні кримінального право-
порушення».

Крім того, оскільки публічними 
є всі процесуальні дії, які здійс-
нюються учасниками судового 
розгляду, а прокурор в його ході 
підтримує обвинувачення у вчи-
ненні кримінального правопору-
шення, то це є підставою для вис-
новку, що й у ст. ст. 129 та 131-1 
Конституції слова «підтримання 
публічного обвинувачення в суді» 
необхідно замінити словами «під-
тримання обвинувачення у вчинен-
ні кримінального правопорушення 
в ході судового провадження».

Якщо ж взяти до уваги, що 
розслідується не «кримінальна 
справа», а кримінальне правопо-
рушення, то це зумовлює необхід-
ність у ст. 31 Конституції України 
конструкцію «під час розслідуван-
ня кримінальної справи» заміни-
ти словами «в ході розслідування 
кримінального правопорушення».

З  техніко-юридичного  по-
гляду, неприпустимим є й те, що, 
з одного боку, згідно з сучасною 
парадигмою кримінального судо-
чинства, в його структурі судове 
слідство відсутнє, і тепер будь-
яке розслідування є досудовим, 
а з іншого– по тексту КПК України 
словосполучення «досудове роз-
слідування» та «досудове слідство» 
продовжують використовуватись. 
Тому зазначені словосполучення 
по тексту КПК України підлягають 
заміні словами «розслідування» 
та «слідство». 

А з урахуванням цього й назва 
«Орган досудового розслідуван-
ня» у ст. 38 та по тексту КПК Украї-
ни мала б бути замінена на «Орган 
розслідування».

Непорозумінням є вимога ч. 2 
ст. 9 КПК України, згідно з якою 
«прокурор, керівник органу до-
судового розслідування, слідчий 

зобов’язані всебічно, повно і не-
упереджено дослідити обстави-
ни кримінального провадження», 
оскільки за буквального її тлума-
чення випливає хибний висновок, 
що нібито метою розслідування 
є дослідження не факту та обста-
вин вчинення кримінального пра-
вопорушення, а обставини влас-
не кримінального провадження, 
яке проводиться з цією метою. 
Адже потреба дослідження обста-
вин кримінального провадження 
може виникнути лише тоді, коли 
воно проводилось з порушеннями 
або закону, або прав, свобод і за-
конних інтересів його учасників. 
Але за таких обставин воно було б 
окремим провадженням, предме-
том якого й був би факт вчинен-
ня в його ході правопорушення  
слідчим чи прокурором.

Крім того, оскільки засада за-
конності, що передбачена ст. 9 
КПК України, стосується й діяль-
ності суду, який згідно з ч. 1 ст. 23 
КПК України «досліджує дока-
зи безпосередньо», то у ч. 2 ст. 9 
КПК України перелік уповнова-
жених осіб, на яких поширюються 
її вимоги, необхідно доповнити 
словом «суд». А з урахуванням цих 
аргументів, у ч. 2 ст. 9 КПК України 
конструкція «Прокурор, керівник 
органу досудового розслідування, 
слідчий зобов’язані всебічно, повно 
і неупереджено дослідити обста-
вини кримінального проваджен-
ня» підлягає заміні конструкцією 
«Прокурор, керівник органу розслі-
дування, слідчий та суд зобов’язані 
всебічно, повно і неупереджено 
дослідити факт та обставини вчи-
неного кримінального правопору-
шення…».

Якщо згідно з КПК України
у визначених ним випадках кри-
мінальне провадження завершуєть-
ся його закриттям, то позбавленим 
логіки виглядає той факт, що про від-
криття кримінального провадження 
у КПК України й не згадується. 

Зазначена ситуація зумовлена 
тим, що у КПК України поняття «від-

криття кримінального проваджен-
ня» та «початок розслідування» 
ототожнюються. Але навіть враху-
вання того, що згідно з п. 5 ч. 1 ст. 3 
КПК України розслідування є од-
нією зі стадій кримінального про-
вадження, достатньо для висновку, 
що таке ототожнення помилкове. 
Якщо ж при цьому урахувати, що 
«відкриття кримінального прова-
дження» і «початок розслідуван-
ня» – це різні юридичні акти, спря-
мовані на виникнення відповідних 
правовідносин, то, якщо навіть від-
криття кримінального провадження 
окремою його стадією й не визна-
вати, його не можна не визнавати 
окремим процесуальним рішенням, 
яке є юридичним актом, що зумов-
лює виникнення процесуальних 
правовідносин, спрямованих на ро-
зв’язання завдань, передбачених 
ст. 2 КПК України.

Цей висновок важливий і з огля-
ду на те, що ототожнення понять 
«відкриття кримінального прова-
дження» та «початок розслідуван-
ня» зумовлює ототожнення і їхніх 
підстав. А це, з теоретичного погляду, 
є помилковим, а упрактиці правоза-
стосування– неприпустимим.

Якщо у назві ст. 25 КПК Украї-
ни задекларовано засаду публіч-
ності, то це зумовлює необхідність 
у її тексті розкрити зміст зазна-
ченої засади, оскільки зведення 
його лише до обов’язку прокурора 
та слідчого «розпочати досудове 
розслідування та вжити всіх перед-
бачених законом заходів для вста-
новлення події кримінального пра-
вопорушення та особи, яка його 
вчинила» є лише її складовими.

Крім того, якщо врахувати, 
що засада публічності поширюється 
на всі стадії кримінального прова-
дження, то було б правильним, щоб 
ст. 25 КПК України було регламен-
товано не початок розслідування, 
яке є однією з його стадій, і про-
цедура якого визначена ст. 214 
КПК України, а процедуру відкриття 
кримінального провадження, яке 
є тим юридичним фактом, що по-
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роджує зазначені правовідносини, 
і є підставою для початку розслі-
дування. Адже саме такий підхід 
відповідав би і змісту цієї засади, 
і змісту цієї норми. А з урахуванням 
цього у ст. 25 КПК України слова 
«розпочати досудове розсліду-
вання» підлягають заміні словами 
«відкрити провадження у справі 
про кримінальне правопорушення». 

У контексті вказаних висновків 
потребує перегляду й питання щодо 
розмежування функцій прокурора 
та слідчого. Адже якщо врахувати, 
що: 1) головним завданням слідчо-
го є всебічне, повне і неупередже-
не дослідження факту та обставин 
вчинення кримінального правопо-
рушення, що передбачене ч. 2 ст. 9 
КПК України; 2) в Україні передба-
чається створення окремої системи 
органів розслідування; 3) згідно 
з ч. 9 Перехідних положень Консти-
туції України прокуратура України, 
крім інших, продовжує виконувати 
й функцію нагляду за додержанням 
законів «при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян», то такі функції, 
як відкриття провадження у справах 
про кримінальні правопорушення, 
процесуальне керівництво розслі-
дуванням та підтримання обвину-
вачення в суді, мало б належати до 
повноважень виключно прокурора. 
А з урахуванням цієї пропозиції 
у ст. 25 КПК України слово «слід-
чий» необхідно вилучити.

Якщо ж врахувати, що рішення 
про відкриття процесуального про-
вадження є тим юридичним актом, 
який породжує вказані правовід-
носини, то воно повинне вирізня-
тись ознаками відповідного про-
цесуального документа, який би й 
посвідчував цей юридичний факт 
і, крім інших, виконував би й функ-
цію процесуальної підстави для 
занесення його до ЄРДР та початку 
розслідування. 

Реалізацією такого підходу 
було б приведено чинний порядок 
вирішення цього питання у від-

повідність з вимогами ч. 3 ст. 110 
КПК України, згідно з якою «Рішен-
ня слідчого, прокурора приймаєть-
ся у формі постанови».

Саме тому ст. 25 КПК України 
потребує доповнення ч. 4 тако-
го змісту: «Рішення про відкрит-
тя провадження у справі про 
кримінальне правопорушення 
повинне бути ухвалене у формі 
відповідної постанови, яка не-
гайно повинна бути направлена 
керівнику органу розслідування».

Крім того, оскільки зазначене рі-
шення має бути мотивованим, то це 
зумовлює необхідність передбачи-
ти у ст. 25 КПК України обов’язкову 
наявність для цього визначених за-
коном приводів і підстав. Оскільки 
ч. 2 ст. 36 та ч. 2 ст. 40 КПК України 
зобов’язують прокурора та слідчого 
починати досудове розслідування 
за наявності підстав, передбаче-
них цим Кодексом, то це зумовлює 
необхідність офіційно визначити: 
1) у ст. 25 КПК України поняття і пе-
релік вказаних підстав та процедуру 
відкриття зазначеного проваджен-
ня; 2) а у ст. 214 КПК України – 
поняття, перелік підстав та проце-
дуру початку розслідування. 

Значення такого підходу зумов-
лене тим, що він не тільки унемож-
ливлює їх ототожнення йтлумачення 
на власний розсуд уповноваженими 
особами при ухваленні цих рішень, 
а й сприяє об’єктивній оцінці пра-
вомірності вчинених ними дій в ході 
їх ухвалення, іншими учасниками 
провадження.

Загальновизнані теоретико-
правові настанови є підставою 
для висновку, що приводами 
для відкриття процесуального 
провадження можуть бути належ-
ним чином задокументовані заяви 
про вчинення правопорушення 
або факт безпосереднього вияв-
лення уповноваженою особою 
його ознак. Що ж до повідомлень 
про вчинення кримінального пра-
вопорушення, то оскільки вони 
не відповідають ознакам відповід-
ного юридичного акта, яким би 

підтверджувались фактичні дані, 
що є його змістом, то вони є лише 
підставою для їх перевірки, за ре-
зультатами якої ці дані можуть бути 
або підтверджені, або спросто-
вані. І якщо в ході такої перевір-
ки наведені у них фактичні дані 
будуть підтверджені та відповід-
ним чином задокументовані, то це 
мало б розцінюватись як безпосе-
реднє виявлення уповноваженою 
особою кримінального правопо-
рушення. Водночас, за наявності 
приводу, підставою для відкриття 
провадження повинна бути на-
явність достатніх фактичних даних 
про вчинення кримінального пра-
вопорушення.

Оскільки однією з ознак заса-
ди публічності є й вимога обов’яз-
кового прийняття і реєстрації 
кожної заяви та повідомлення 
про вчинене кримінальне право-
порушення й ухвалення з приводу 
них відповідного рішення, то ч. 4 
ст. 214 КПК України мала б бути 
перенесена у ст. 25 КПК України.

З урахуванням наведених ар-
гументів, ст. 25 КПК України по-
винна бути викладена так: 

1. Провадження у справах 
про кримінальні правопорушен-
ня здійснюються на засадах пу-
блічності, а тому кожна службова 
особа, уповноважена на прийнят-
тя та реєстрацію заяв (повідом-
лень) про вчинені кримінальні 
правопорушення , зобов’язані 
їх прийняти та зареєструвати. 
Відмова у прийнятті та реєстрації 
заяви (повідомлення) про вчине-
не кримінальне правопорушення 
не допускається.

2. Прокурор, отримавши заяву 
(повідомлення), або після виявлен-
ня самостійно чи іншою уповнова-
женою особою з будь -якого джере-
ла фактичних даних про вчинене 
чи підготовлюване кримінальне 
правопорушення повинен невід-
кладно надати їм належну правову 
оцінку, а за необхідності – в межах 
розумного строку організувати 
їх перевірку.
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3. За наявності достатніх фак-
тичних даних про вчинене або 
підготовлюване кримінальне пра-
вопорушення, прокурор зобов’яза-
ний негайно ухвалити мотивоване 
рішення про відкриття з приводу 
нього процесуального провадження.

4. Рішення про відкриття про-
вадження у справі про криміналь-
не правопорушення повинне бути 
ухвалене у формі відповідної по-
станови, яка негайно надсилається 
керівнику органу розслідування.

5. Прокурор в межах своєї ком-
петенції зобов’язаний вжити всіх 
передбачених законом заходів 
для належного розслідування вчи-
неного кримінального правопо-
рушення та ухвалення з приводу 
нього законних і неупереджених 
процесуальних рішень. 

6. Заяви, у яких відсутні до-
статні фактичні дані про вчинене 
кримінальне правопорушення, 
вирішуються згідно з Законом 
України «Про звернення громадян».

Якщо ж врахувати, що обвину-
вачення у вчиненні кримінального 
правопорушення є приватним лише 
до того часу, поки воно не стало ві-
домим уповноваженим органам, 
а відтак – кожне провадження 
у справі про кримінальні право-
порушення є публічним, то назва 
гл. 36 КПК України «Кримінальне 
провадження у формі приватного 
обвинувачення» підлягає заміні 
назвою «Провадження, що здійс-
нюється не інакше, як на підставі 
заяви потерпілого» з відповідним 
уточненням норм, що стосуються 
цього питання, у тексті КПК України.

Враховуючи, що, з теоретико-
правового погляду, настання «події» 
як юридичного факту від волі лю-
дини не залежить, а тому й не може 
бути підставою для притягнення 
за її настання до юридичної від-
повідальності, а також, беручи до 
уваги значення обставин, які під-
лягають доказуванню, визначених 
ст. 91 КПК України, як для відкриття 
провадження, так і його успішного 
завершення, використовувана у ній 

конструкція «подія кримінального 
правопорушення (час, місце, спо-
сіб та інші обставини вчинення 
кримінального правопорушення)», 
підлягає заміні конструкцією «факт 
кримінального правопорушення, 
а також час, місце, спосіб та інші 
обставини його вчинення, які мають 
юридичне значення».

Урахування наведених аргу-
ментів зумовлює необхідність вне-
сення змін і у ст. 214 КПК України. 
Зокрема, її ч. 1 мала б бути викла-
дена так:

1. Отримавши постанову про 
відкриття провадження у справі 
про вчинене кримінальне право-
порушення, керівник органу роз-
слідування невідкладно доручає 
його розслідування конкретному 
слідчому.

2. Слідчий, отримавши поста-
нову про відкриття провадження 
у справі про вчинення криміналь-
ного правопорушення, зобов’яза-
ний внести відповідні відомості 
до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань та невідкладно розпоча-
ти й провести об’єктивне та неупе-
реджене розслідування.

Її частини 2 і 3 вважати части-
нами 3 і 4 та залишити без змін. 
Частину четверту перенести у ст. 25 
КПК України, а ч. 6 – вилучити.

Потребує приведення у від-
повідність зі стилістикою українсь-
кої мови й назва дій, спрямованих 
на отримання такого юридичного 
акту, як процесуальне рішення.

Так , найчастіше  у нормах 
КПК України йдеться про те, що 
процесуальні рішення «прийма-
ються». Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 5 
КПК України «процесуальне рішен-
ня приймається згідно з положен-
нями цього Кодексу». Згідно з п. 2 
ст. 110 КПК України «Судове рі-
шення приймається у формі ухвали 
або вироку». Проте з цими норма-
ми не узгоджується те, що згідно 
з ч. 7 ст. 27 КПК України судове рі-
шення «ухвалюється», а згідно з ч. 3 
ст. 44, ч. 4 ст. 244, ч. 2 та ч. 3 ст. 513, 
ч. 2 ст. 515 КПК України суд, слід-

чий суддя ухвалу «постановляють». 
Згідно з п. 9 ч. 2 ст. 36 КПК України 
прокурор уповноважений процесу-
альні рішення «приймати». Згідно 
з п. 3 ст. 110 КПК України «Рішення 
слідчого, прокурора «приймаєть-
ся» у формі постанови. Згідно з ч. 3 
ст. 284, п. 2 ст. 511 КПК України про-
курор постанову «приймає». А вже 
згідно з ч. 3 ст. 44 та ч. 2 ст. 503 
КПК України слідчий, прокурор по-
станову «виносять». 

За таких обставин очевидно, що 
всупереч ст. 110 КПК України, яка 
виконує функцію методологічного 
орієнтира у цьому питанні, і згід-
но з якою процесуальні рішення 
«приймаються», згідно з нормами 
КПК України судове рішення може 
«прийматися», «ухвалюватися» 
та «постановлятися», а рішення 
слідчого, прокурора – «приймати-
ся» та «виноситися», що свідчить 
про неузгодженість зазначених 
норм і з стилістикою української 
мови, і між собою.

Крім того, слід зауважити , 
що й положення ст. 110 КПК Украї-
ни, згідно з якою рішення «прийма-
ються», не відповідає ні букваль-
ному значенню слова «приймати», 
ні тому, що особа може приймати 
рішення для себе, а також супере-
чить і Конституції України, згідно 
зі ст. 129-1 якої «Суд ухвалює рі-
шення іменем України», і п. 24 ч. 1 
ст. 3 КПК України, якою визначено 
основні його терміни, і у якій також 
йдеться про «ухвалення судового 
рішення…». А якщо так, то було б 
доречно норми КПК України узго-
дити з вимогами Конституції Украї-
ни та скоординувати їх у його тексті 
і, таким чином, створити передумо-
ви для того, щоб усі уповноважені 
особи і органи свої процесуальні 
рішення ухвалювали.

Якщо ж врахувати, що ухва-
люються не тільки процесуальні 
рішення, а й нормативно-правові 
акти, то у ч. 1 ст. 8 Конституції 
України слова «акти приймають-
ся» підлягають заміні словами 
«акти ухвалюються».    
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Актуальні аспекти вдосконалення правового регулювання 
кримінально-процесуальних правовідносин

О. В. Стельмащук 
У статті опубліковані наукові висновки, отримані автором 

в ході дисертаційного дослідження на тему «Відкриття провадження 
у справах про кримінальні правопорушення: чинний порядок і напрями вдосконалення», 

які стосуються необхідності уточнення правового регулювання окремих 
аспектів досліджуваної проблеми.

Зокрема, автор привертає увагу до вимог ст. 10 Конституції України, 
згідно з якою «Державною мовою в Україні є українська мова» 

та ст. 29 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якою 
«Кримінальне провадження здійснюється державною мовою», орієнтує на те, 

що норми правових актів України, якими регламентовано зазначені правовідносини, 
повинні відповідати правилам української мови, і доводить необхідність внесення 

відповідних корективів в низку норм Конституції та Кримінального процесуального 
кодексу України, у яких використовуються відповідні юридичні категорії. 

Ключові слова: кримінальне провадження, понятійний апарат, 
юридичний факт, процесуальне рішення, засада публічності, 

повноваження прокурора, ухвалення рішення.
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КОДИФІКАЦІЙНА ТЕХНІКА: 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМІВ 

ТА ЗАСОБІВ ПРОВЕДЕННЯ

УДК 340.136

Актуальність теми обумовлена 
тим, що Україна прагне інтегруватись 
до Європейського співтовариства 
і стати повноцінним його членом. 
Однак однією із умов є приведен-
ня національного законодавства до 
європейських стандартів. Станом 
на сьогодні законодавство України 
у багатьох сферах залишається не 
кодифікованим, а наявні численні 
нормативні акти не врегульовують 
належним чином суспільних від-
носин. З огляду на це Україні жит-
тєво необхідне підвищення рівня 
кодифікаційної техніки. Беручи 
до уваги той факт, що Україна вхо-
дить до романо-германської пра-
вової сім’ї, актуальним залишаєть-
ся питання кодифікаційної техніки 
провідних європейських країн.

Насамперед варто акцентувати 
увагу на тому, що романо-германсь-
кий тип правової системи сформу-
вався в XII – на початку XIII ст. в кон-
тинентальній Європі. Її основою 
стало римське право, яке слід визна-
чити як застосування норм рим-
ського права, що почалося в низці 

країн в умовах середньовіччя. Під-
ставами для такого розуміння були 
умови економічного та заснованого 
на ньому соціального життя Західної 
Європи (розвиток торгівлі, ремесел, 
зростання міст), а також властиво-
стях самого римського приватного 
права, що виникли в результаті пев-
них економічних умов [1, с. 82].

Норвезькі закони, складені ко-
ролем Магнусом Хаконарсоном, 
стали одним із перших передко-
дифікаційних уніфікацій нового 
типу. У Франції – це збірники ку-
тюмів (звичаїв): «Порада другу» 
(між 1254 і 1258 рр.), написані 
шевальє П. де Фонтеном, головою 
судової адміністрації на Півночі 
Франції; «Книга про правосуддя 
і про промови адвокатів» (між 1255 
і 1260 рр.); «Устави Святого Лю-
довіка» (1270 р.). Особливо відомою 
уніфікацією вважається збірник ку-
тюмів Ф. де Бомануара, складений 
на основі правових норм графства 
Клермонт і Бовезі у 1283 р. Багато 
авторів цього часу намагались ро-
зробити загальне звичаєве право 

і наголошували на кодифікації всіх 
кутюмів Франції, щоб покращити 
їх застосування [2, c. 47]. 

Судебник короля К. Ячеловича 
1468 р. вважається першою спро-
бою провести спробу кодифікації 
у масштабах всієї Литовської дер-
жави [3, c. 59], і його джерелами 
були звичаєве право, судова прак-
тика, «Руська правда». Структурно 
Судебник не складався із загальної 
та особливої частин і використо-
вував більш абстрактні формулю-
вання норм; також там застосову-
ються деякі кримінально-правові 
презумпції (презумпція невинува-
тості) та фікції. Статути Великого 
князівства Литовського 1529, 1566, 
1588 рр. також були результатами 
кодифікації (а не зводами законів). 
Статут 1566 р. є більш системним 
порівняно із попередніми редак-
ціями. Адже норми тут логічно згру-
повані: у перших чотирьох розділах 
закріплено норми публічного права, 
які врегульовували основи держав-
ного і суспільного ладу, судочинство 
і судоустрій; розділи з 5 по 10 закрі-

К. О. Дейнека
аспірант відділу теорії держави і права 
Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України
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плювали норми приватного права; 
розділи з 11 по 14 містили норми 
кримінального права. Для позна-
чення відповідних складових тек-
сту починає вживатись артикул. 
Статут 1588 р. був більшим за по-
передні, і для нього характерне ви-
користання спеціальної юридичної 
термінології. 

Кодифікація у Європі входить 
у нову фазу із кінця ХVI ст. Адже ви-
никає необхідність об’єднати значну 
кількість норм, запроваджених ко-
ролівською владою. У Данії, Франції 
та Англії з’являються приватні ко-
дифікаційні ініціативи. 

Буржуазні революції докорінно 
змінили або скасували феодальні 
правові інститути. Закон став основ-
ним джерелом романо-германсько-
го права. Р.Давид констатує, що саме 
у цей період уперше виник інтерес 
до позитивного права. Причини, що 
обумовили підвищення ролі пози-
тивного права, закону і законодавст-
ва, визначили також необхідність 
систематизації нормативного мате-
ріалу, а саме кодифікації, що оста-
точно завершила процес формуван-
ня системи романо-германського 
права як цілісного явища [4, с. 92].

Кодифікація символізувала 
остаточне завершення процесу 
формування системи романо-гер-
манського права як цілісного 
явища. Вона сприяла подоланню 
роздроблення права, множинності 
та різноплановості звичаїв, розриву 
між правовою теорією і практикою. 
Цей період у розвитку романо-гер-
манського права значною мірою 
підготовлений школою природного 
права і асоціюється з посиленим 
розвитком законодавства в євро-
пейських державах і його кодифіка-
цією [1, с. 84].

Систематизація існуючих нор-
мативних актів розпочинаєть-
ся у Європі на межі XVIII-XIX ст. 
У Франції кодексом є юридичний 
документ, що об’єднує сукупність 
законів та підзаконних приписів, за-
стосовуваних у певній галузі права. 
Тобто кодифікація є завершальним 

етапом оформлення галузі законо-
давства як елемента його системи 
[5, c. 327]. Основні кодекси Франції: 
Цивільний кодекс 1804 р., Цивільно-
процесуальний кодекс 1806 р. , 
Кримінально-процесуальний ко-
декс 1808р., Кримінальний кодекс 
1810 р. 

Нова правова система у Франції 
створювалася відповідно до цілей 
і принципів, висунутих ще у період 
революції. Саме вона (революція) 
підготувала необхідне підґрунтя 
для того, щоб була проведена за-
гальна кодифікація права в інтере-
сах суспільства, насамперед нових 
підприємницьких соціумів і се-
лян-власників разом зі встановлен-
ням «сильної» урядової влади Напо-
леона Бонапарта [6, c. 545]. 

Цивільний кодекс Франції від-
значався стрункістю викладу, стис-
лістю юридичних формулювань 
і дефініцій, чіткістю і визначеністю 
трактувань основних понять та ін-
ститутів цивільного права. Цивіль-
ний кодекс закріпив ліквідацію 
феодальних відносин. В основу 
було взято інституції видатного 
римського правознавця Гая та ін-
ституції Юстиніана з Corpus juris 
сivilis. В його основу було покла-
дено принципи цивільно-правової 
рівності всіх перед законом і не-
обмеженої приватної власності, 
що призвело до законодавчого за-
кріплення свободи підприємництва, 
права власності селян на землю. Ко-
декс налічував 2281 статтю і скла-
дався зі вступного титулу і трьох 
книг. Його структура наслідувала 
схему побудови інституцій римсь-
кого права: особи, речі, спадкування 
і зобов’язання і, відповідно, отри-
мала назву інституційної [6, c. 549]. 
При розробці Кодексу Наполеона 
приділялось багато уваги чіткості 
та несуперечливості норм. Зага-
лом Кодекс є творчою компіляцією 
з римського та звичаєвого права, 
королівських ордонансів, револю-
ційних законів і судової практики 
старих парламентів та положень 
іноземного законодавства.

Один із розробників Цивільно-
го кодексу 1804 р., відомий фран-
цузький юрист Ж. Порталіс, писав, 
що завдання законодавства поля-
гає в тому, щоб виразити загальні 
принципи права, а не опускатися 
до всіляких деталей, які можуть 
виникнути в різних ситуаціях, вирі-
шення яких – завдання для суддів 
та інших юристів. Відповідно, зав-
дання суду полягає в тому, щоб про-
водити загальні принципи Кодек-
су в життя, поступово уточнюючи 
їх та розширюючи. З огляду на це 
роль суду полягає не в безумовному 
правозастосуванні, а в продуманому 
і творчому розвитку кодифікованих 
норм, у пристосуванні їх до потреб 
мінливого часу і в заповненні про-
галин. Ж. Порталіс вважав, що текст 
закону не може повністю замінити 
природний розум у практичних пи-
таннях. Соціальні потреби настіль-
ки різні, що законодавець не може 
їх усі передбачити і встановити ви-
черпне й повне регулювання. Навіть 
у питаннях, які спеціально регулю-
ються законодавцем, багато дета-
лей випадають з поля його зору або 
не можуть бути суто технічно розгля-
нуті в тексті закону. Яким би повним 
не здавався Кодекс, багато питань 
регулюються звичаями, науковою 
доктриною та судовою практикою. 
На думку Ж. Порталіса, розвиток 
права не зупиняється у момент ко-
дифікації, а постійно продовжується 
у працях вчених, звичаях і практиці 
судів, які повинні заповнювати про-
галини у праві. Без судової право-
творчості жодне цивілізоване су-
спільство не може обійтися [7, с. 3].

Кодекс Наполеона – це глибо-
ке опрацювання норм і принципів 
французького цивільного права на 
основі римського приватного права. 
Кодекс характеризується єдністю 
предмета; взаємозв’язком і логічною 
послідовністю всіх його структур-
них елементів (книг, глав і статей); 
лаконічністю викладу, стислістю 
юридичних формулювань і дефіні-
цій, визначеністю і чіткістю тракту-
вання основних понять та інститутів 
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цивільного права. Це зведений за-
конодавчий акт, в якому об’єднані 
і систематизовані правові норми, 
що містяться в 36 законах, що ре-
гулюють такі однорідні цивільно-
правові відносини.

В основу Німецького цивільного 
уложення (1896 р.) було покладе-
но: Прусське земельне уложення 
1794 р., Баварський Кримінальний 
кодекс 1813 р. і більш ранні ба-
варські Судовий та Цивільний ко-
декси 1753 і 1756 рр., Саксонський 
Цивільний кодекс 1863 р., Ганновер-
ський Цивільний процесуальний ко-
декс 1850 р., а також враховувалося 
і загальне право– норми, що йшли 
від римського і канонічного права та 
правових звичаїв давніх германців.

Німецьке цивільне уложення 
1896 р. було побудоване на пан-
дектній методології. У науковій літе-
ратурі слушно зазначено, що,на від-
міну від глосаторів та постглосаторів, 
пандектисти свої зусилля спрямову-
вали на систематизацію розрізне-
них норм в єдину правову систему, 
таксономічно досконалу і логічно 
узгоджену, та побудову на її основі 
універсальних правових концепцій, 
з яких можна було б дедуктивно ви-
вести конкретну відповідь на будь-
яке питання правової практики. 
Праці вчених багато в чому буду-
валися не на коментуванні статей 
кодексу, як спрямовує школа екзе-
гези у Франції, або окремих мак-
сим із Сorpus juris сivilis, як це було 
прийнято раніше, а на системати-
зації догм римського права. Від-
повідно, самостійна творча діяль-
ність цивілістів проявлялася через 
встановлення логічного зв’язку між 
тисячами норм римського права 
і виведення на їх основі узагаль-
нень, принципів, правових концеп-
цій та інститутів [7, с. 5].

У Німецькому цивільному ко-
дексі 2385 параграфів, якщо брати 
до уваги 218 статей Вступного зако-
ну. Кодекс побудований за так зва-
ною пандектною системою, для якої 
характерне зведення юридичних 
інститутів в зобов’язальне, шлюбно-

сімейне та спадкове право. Норми, 
загальні для всіх інститутів, скон-
центровані в окремій книзі. Пан-
дектна система німецького Цивіль-
ного кодексу істотно відрізняється 
від традиційної римської системи 
розташування цивільно-правового 
матеріалу– системи інституційної. 

У Німецькому цивільному уло-
женні відсутні загальні юридичні 
визначення, а параграфи мають 
описовий характер. При складанні 
Уложення досить часто використо-
вується прийом введення у юридич-
ні норми неюридичних критеріїв 
(«зловживання правом», «добрі зви-
чаї», «добра совість»). 

Така методологія сприяла фор-
муванню насамперед у самих пан-
дектистів, серед яких найбільш 
відомими є Г. Пухта, К. Савіньї, 
Б. Віндшейд, і в юридичному се-
редовищі позиції, що саме це систе-
матизоване цивільне право, побудо-
ване на законах формальної логіки, 
може продукувати новий правовий 
матеріал, необхідний для всіх прак-
тичних потреб. Характеризуючи 
його, К. Цвайгерт і Х.Кьотц зазнача-
ли: «З точки зору мови і юридичної 
техніки, структури та понятійного 
апарату Німецького цивільного уло-
ження, з врахуванням всіх переваг 
і недоліків, – породження німецько-
го пандектного права і його точної 
та абстрактної ідеї. У ньому немає 
ні ясності та здорового глузду Авст-
рійського цивільного уложення, 
ні наочності і зв’язку зі звичаєвим 
правом швейцарського кодексу, 
ні піднесеного стилю Цивільного ко-
дексу Франції, натхненного буржу-
азними ідеалами рівності і братер-
ства. Він звернений не до громадян, 
а до експертів права. Він є важким 
для сприйняття і розуміння, поз-
бавлений просвітницького впливу 
на читача, оскільки в ньому відсутня 
наочність і конкретність у підході 
до правового регулювання. Навпа-
ки, матеріал викладений мовою 
абстрактних понять, який повинен 
здаватися непрофесіоналу, а часто 
й іноземному юристу, багато в чому 

незрозумілим. Але у досвідчено-
го експерта, який постійно працює 
з Німецьким цивільним уложенням, 
зрештою, з’являється почуття захоп-
лення цим Кодексом, оскільки йому 
відкривається прихована краса точ-
ності і чіткості думки» [7, с. 5-6].

В результаті проведеного аналі-
зу можемо резюмувати, що кожна 
із європейських країн має власну 
національну модель кодифікаційної 
техніки. Остання залежить не тільки 
від історичних праводержавотвор-
чих процесів, а й від особливостей 
національного менталітету. На нашу 
думку, не існує універсальної моделі 
кодифікації, яка б стала «панацеєю» 
якісної систематизації законодавст-
ва різних держав світу. Але можна 
вести мову про методологію ко-
дифікаційної техніки, тобто систему 
основоположних ідей та принципів. 
Варто пам’ятати, що кодифікація не 
завжди є ефективним інструментом 
систематизації законодавства.

Отже, кодифікаційна техніка 
проявляється в процесі та результаті 
діяльності компетентних органів 
державної влади шляхом цілеспря-
мованого впливу на не упорядковану 
або недостатньо упорядковану та 
взаємодіючу сукупність нормативно-
правових актів і правових норм. 
Ці норми діють у певній сфері су-
спільних відносин для скасування, 
зміни чинних юридичних норм та 
встановлення нових, усунення де-
фектів законодавства. Це може бути 
заповнення прогалин у законодав-
стві, усунення дублювання юридич-
них норм, протиріч між ними, змен-
шення кількості нормативних актів 
з одного і того ж питання. Кодифіка-
ція полягає у докорінній переробці 
діючого законодавства шляхом під-
готовки і прийняття єдиного, стійко-
го, логічно цілісного та системного 
нормативного акта (основ законо-
давства, кодексу, статуту, положення, 
зводу законів тощо), який заміщує 
суттєву частину нормативно-право-
вої регламентації у межах певної 
галузі права і реалізує функцію га-
лузеутворення.   
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1. Ткаченко В. Д. Порівняльне правознавство : підруч. для студ. юрид. спец. вищих 
навч. закл. / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов. – X. : Право, 2003. – 274 с.

2. Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л. В. Головко. – М. : Статут, 2007. – 476 с.
3. Дзейко Ж. О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження : 

моногр. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 
2007. – 360 с.

4. Ситар І. М. Романо-германська правова сім’я: гносеологічні та теоретичні аспекти : 
навч. посіб. / І. М. Ситар, О. Л. Чорнобай. – Львів : ЛьвДУВС, 2009. – 168 с.

5. Dictionnaire de droit. – T. I. – Paris, 1966. – 1202 p.
6. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / 5-те вид., 

перероб. і допов / В. П. Глиняний. – К. : Істина, 2005. – 768 с.
7. Кузнєцова Н. Еволюція поглядів на судову правотворчість у правовій доктрині // 

Вісник Верховного Суду України. – № 1(197). – 2017. – С. 3-7.

Список використаної літератури

dpcoi.c
om.ua



Призначення
  Сіводін Олександр Олександрович  

Директор Департаменту ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України
наказ МЮУ від 06.07.2017 №2658/к

Інформація надана Департаментом персоналу 
Міністерства юстиції України

  Подолянко Іван Андрійович  

Заступник начальника Управління – начальник відділу примусового виконання рішень 
Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві

наказ від 28.07.2017 № 3014/к 

  Коноз Віталій Миколайович  

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

Головного територіального управління юстиції у Полтавській області
наказ від 28.07.2017 №3011/к
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призначення       

  Гринюк Іван Васильович  

Заступник начальника головного територіального управління юстиції 
з питань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації 

Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області 
наказ від 28.07.2017 №3012/к

  Кушнірук Юрій Володимирович  

Заступник начальника Управління – начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень 
Управління державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Хмельницькій області 
наказ від 28.07.2017 №3013/к
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бюлетень міністерства юстиції україни

Шановна Оксано Петрівно!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо успіхів у житті і в роботі, 
здійснення усіх планів і задумів! 

Щастя Вам і добра!

2 вересня

Крук 
Оксана Петрівна

В. о. директора 
Департаменту фінансового забезпечення 

та бухгалтерського обліку

Марченко
Ольга Василівна

Керівник 
Патронатної служби 

Міністра юстиції України

Шановна Ольго Василівно!
Вітаємо з Днем народження!

Хай дні Ваші будуть наповнені новими успіхами, 
сонцем і теплом рідних сердець!

20 вересня

Шановний Ілля Сергійовичу!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо наснаги, взаєморозуміння,
здобутків у роботі і в житті.

28 вересня

Лозінський
Ілля Сергійович

Начальник Управління взаємодії 
з органами державної влади

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

вітаємо з днем народження       

вітаємо
Членів наукової ради та редакційної колегії 

журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

з Днем народження!

декана юридичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктора юридичних наук, члена наукової ради журналу 

«Бюлетень Міністерства юстиції України»

Гриценка Івана Сергійовича
26 вересня

ректора Київського університету права НАН України, 
члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Бошицького Юрія Ладиславовича
29 вересня
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бюлетень міністерства юстиції україни

в. о. директора ДП «Санаторій «Лермонтовський»
Лубашева Іллю Сергійовича

4 вересня

в. о. начальника Головного територіального управління юстиції у Донецькій області
Павлову Олену Володимирівну

4 вересня

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

Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

Готру Маріанну Василівну
5 вересня

начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області
Жукровського Ярослава Івановича 

5 вересня

 начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
Хохуляка В’ячеслава Віссаріоновича

17 вересня

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

Рожковецьку Наталію Дмитрівну
20 вересня

вітаємо
з Днем народження!
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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!

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

Дудіна Тимофія Миколайовича 
24 вересня

 першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції 
в Хмельницькій області

Продан Нелю Василівну
25 вересня

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції в Волинській області
Філюка Сергія Петровича 

29 вересня

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції 
у Київській області

Єгорову Тетяну Петрівну
28 вересня

вітаємо з днем народження       
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бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо
з Днем народження наших колег!

директора Бериславського місцевого центру з надання БВПД
Грушу Марину Дмитрівну

1 вересня

начальника відділу підтримки та розвитку інфраструктури
Дворового Володимира Володимировича

1 вересня

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

Гошовського Володимира Юрійовича
1 вересня

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

Собка Валентина Володимировича
2 вересня

головного спеціаліста відділу інформаційних технологій Координаційного центру з надання правової допомоги
Павлощука Андрія Ігоровича

3 вересня

директора Першого криворізького місцевого центру з надання БВПД
Юрчука Олександра Миколайовича

3 вересняdpcoi.c
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директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області
Кіккаса Віктора Едгардовича

11 вересня

вітаємо з днем народження       

 директора Самбірського місцевого центру з надання БВПД
Шийка Миколу Івановича

8 вересня

директора Першого дніпропетровського місцевого центру з надання БВПД
Сергієву Ліну Володимирівну

9 вересня

заступника начальника управління координації системи надання безоплатної правової допомоги –
начальника відділу забезпечення взаємодії із суб’єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги

Лугиню Марину Вікторівну
10 вересня

головного спеціаліста відділу забезпечення доступу до публічної інформації 
Координаційного центру з надання правової допомоги

Зубрицьку Діану Вікторівну
5 вересня

вітаємо
з Днем народження наших колег!

заступника начальника управління інформаційних технологій та аналізу даних 
Координаційного центру з надання правової допомоги

Лисецького Федора Сергійовича
14 вересня
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бюлетень міністерства юстиції україни

директора Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Негрей Аллу Степанівну

14 вересня

З повагою
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги, 

редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

в. о. директора Уманського місцевого центру з надання БВПД
Гребенюка Сергія Анатолійовича

19 вересня

директора Охтирського місцевого центру з надання БВПД
Козир Тамару Олександрівну

26 вересня

заступника директора Координаційного центру з надання правової допомоги
Баранова Олександра Олександровича

21 вересня

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

Бондаренко Ірину Дмитрівну
17 вересня

вітаємо
з Днем народження наших колег!
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думки експертів з права       

  Наказ від 18.08.2017 № 2648/5  

Про внесення зміни до Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань
Дата та номер державної реєстрації 19.08.2017 № 1032/30900

  Наказ від 18.08.2017 № 2649/5  

Про затвердження Типового положення про уповноважений орган з питань пробації 
та Типового положення про сектор ювенальної пробації

Дата та номер державної реєстрації 19.08.2017 № 1030/30898, 1031/30899

Управління систематизації законодавства та координації правової роботи 
Департаменту реєстрації та систематизації правових актів, 

тел. (044) 279-68-58

  Наказ від 17.08.2017 № 2634/5  

Про внесення змін до Інструкції  про особливості здійснення  судово-експертної діяльності
атестованими судовими експертами,  що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

Дата та номер державної реєстрації 21.08.2017 № 1038/30906

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у серпні 2017 року

  Наказ від 09.08.2017 № 2523/5  

Про оплату праці працівників установ страхового фонду документації
Дата та номер державної реєстрації 11.08.2017 № 986/30854

  Наказ від 09.08.2017 № 2530/5  

Про оплату праці працівників архівних установ
Дата та номер державної реєстрації 11.08.2017 № 987/30855

  Наказ від 10.08.2017 № 2565/5  

Про внесення змін до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг 
правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

Дата та номер державної реєстрації 10.08.2017 № 983/30851

  Наказ від 10.08.2017 № 2549/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 02 грудня 2014 року № 2024/5
Дата та номер державної реєстрації 11.08.2017 № 985/30853

ПЕРЕЛІК наказів Міністерства юстиції України       

dpcoi.c
om.ua
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