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Гаряча тема

Про створення
єдиної системи

державної реєстрації
речових прав 

на нерухоме майно
та їх обтяжень

Відповідно до законодавства закінчується
процедура створення єдиної системи
державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і з 1 січня
2013 року має запрацювати новий порядок
державної реєстрації  речових прав на
нерухоме майно. Про те, що це за порядок,
та що в нього нового  редакція “ПВ”
попросила прокоментувати начальника
Головного управління юстиції у Полтавській
області Тетяну Михайлівну Колотілову.

Колотілова Т. М.: Законодавством визна-
чено новий підхід до побудови системи
державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень за
принципом "єдиного вікна", який полягає в
тому, що проведення державної реєстрації
речових прав як на земельні ділянки, так і на
об'єкти нерухомого майна, розміщені на них,
а також обтяжень таких речових прав
повинно здійснюватися в одному держав-
ному реєстрі. 

Зміни, стосуватимуться також і порядку
оформлення права власності на нерухомість
з видачею відповідних свідоцтв. Так,
свідоцтва про право власності на нерухоме
майно формуватимуться в процесі держав-
ної реєстрації прав та видаватимуться
державними реєстраторами разом із витягом
з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно. 

Державна реєстрація прав є обов'язковою,
оскільки відповідно до Цивільного кодексу
України (статті 331 та 334) та Закону Украї-
ни "Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень" (стаття 3)
права на нерухоме майно та їх обтяження,
які підлягають державній реєстрації відпо-
відно до закону, виникають з моменту такої
реєстрації.

Виключення складає право користування
(найму, оренди) будівлею або іншими капі-
тальними спорудами, їх окремими части-
нами. Відповідно до статті 794 Цивільного
кодексу України в редакції від 01.01.2013
таке право підлягає державній реєстрації,
якщо договір найму або оренди за яким воно
виникає укладається на строк не менш як
три роки.

Кор.: Які речові права на нерухоме майно,
їх обтяження підлягають державній
реєстрації?

Колотілова Т. М.: Обов'язковій державній
реєстрації підлягають речові права на
нерухоме майно: 
1. право власності;
2. право володіння; 
3. право користування (сервітут); 
4.право користування земельною ділянкою
для сільськогосподарських потреб (емфі-
тевзис); 
5. право забудови земельної ділянки
(суперфіцій); 
6. право господарського відання; 
7. право оперативного управління; 
8. право постійного користування та право
оренди земельної ділянки; 
9. право користування (найму, оренди)
будівлею або іншими капітальними спору-
дами, їх окремими частинами; 
10. іпотека; 
11. довірче управління майном;
12. інші речові права відповідно до закону;
13. обтяження речових прав на нерухоме
майно: 
1. податкова застава, предметом якої є
нерухоме майно;
2. інші обтяження.

Під нерухомим майном, речові права на
яке підлягають державній реєстрації,
розуміються: 
1. земельні ділянки;
2. підприємство як єдиний майновий
комплекс;
3. житловий будинок;
4. будівля, споруда або їх окремі частини;
5. квартира;
6. житлове та нежитлове приміщення.

Кор.: Тетяно Михайлівно, чи буде
простішою нова процедура державної
реєстрації прав. Хто її буде проводити?  

Колотілова Т. М.: З 1 січня 2013 року
процедура державної реєстрації прав стає
простішою та зручнішою для власників,
користувачів нерухомого майна.

Державна реєстрація прав проводити-
меться державними реєстраторами прав на
нерухоме майно відповідних реєстраційних
служб, а також нотаріусами, як спеціаль-
ними суб'єктами, на яких покладаються
функції державного реєстратора прав.

У спрощеному вигляді процедуру дер-
жавної реєстрації прав можна зобразити в
три кроки:
1. Подання документів для державної реєст-
рації прав заявником і отримання картки
прийому заяви про державну реєстрацію
прав та їх обтяжень (далі - заява про
державну реєстрацію);
2. Проведення державної реєстрації прав (за
відсутності підстав для відмови у її
проведенні або зупиненні, чи зупиненні
розгляду відповідної заяви);
3. Отримання документів про державну
реєстрацію прав заявником.

Кор.: Тетяно Михайлівно, у яких випадках
необхідно звертатися до реєстраційних
служб за проведенням державної реєст-
рації прав?

Начальник 
Головного управління юстиції 

у Полтавській області
Т.М. Колотілова 
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Прийміть  найщиріші 

вітання з Новим

роком та 

Різдвом Христовим!

Бажаю зустріти 2013

рік у піднесеному

настрої, зі світлими

помислами та

добрими надіями

на процвітання 

рідної України.

Нехай ці свята -

вісники оновлення,

мрій і сподівань -

принесуть у 

кожну родину добро,

мир і достаток.

Зичу успіхів, здоров'я,

щастя

та бадьорості 

у Новому році!  

З повагою

Начальник Головного

управління юстиції 

у Полтавській області

Т.М. Колотілова
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Колотілова Т. М.: Звертатися до реєстрацій-
них служб за проведенням державної реєст-
рації прав необхідно у наступних випадках:
1. Законом передбачено проведення державної
реєстрації прав з видачею свідоцтва про право
власності на нерухоме майно;
2. Проведення державної реєстрації прав на
підставі рішень органів влади, зокрема на
підставі рішення суду, органів прокуратури,
податкових органів, органів місцевого
самоврядування;
3. Проведення державної реєстрації прав, які
виникли до 1 січня 2013 року та не були
зареєстровані відповідно до законодавства, яке
діяло на час їх виникнення.

Право власності та інші речові права на
нерухоме майно реєструються в реєстраційній
службі за місцезнаходженням такого майна!
Обтяження речових прав на нерухоме майно
реєструються в будь-якій реєстраційній
службі!

У випадку державної реєстрації права
власності на новостворену земельну ділянку
особа, після державної реєстрації земельної
ділянки в органах земельних ресурсів може
подати документи до реєстраційної служби
для проведенням державної реєстрації права
власності самостійно або через державного
кадастрового реєстратора, який проводив
реєстрацію такої земельної ділянки. 

При поданні документів для проведення
державної реєстрації права власності через
державного кадастрового реєстратора,
документи за результатом такої реєстрації
отримувати у відповідного державного
кадастрового реєстратора.

Кор.: Тетяно Михайлівно, у яких випадках
необхідно звертатися до нотаріусів за
проведенням державної реєстрації прав?

Колотілова Т. М.: Звертатися до нотаріусів за
проведенням державної реєстрації прав
необхідно у  випадках: 
1. Проведення державної реєстрації права
власності перед вчиненням певної нотаріаль-
ної дії, у разі якщо реєстрацію такого права
власності було проведено відповідно до зако-
нодавства, що діяло на момент його виник-
нення, тобто до 1 січня 2013 року; 
2. Проведення державної реєстрації прав у
результаті вчинення нотаріальної дії з неру-
хомим майном, об'єктом незавершеного
будівництва.

Державна реєстрація права власності у
випадку № 1 проводиться нотаріусом виключ-
но у період встановлення нової системи дер-
жавної реєстрації прав. В подальшому, за
наявності відомостей про право власності на
нерухоме майно в Державному реєстрі прав,
нотаріусом проводиться державна реєстрація
прав виключно у результаті вчинення
нотаріальної дії.

Кор.: Тетяно Михайлівно, які документи
необхідно подавати для проведення
державної реєстрації прав?

Колотілова Т. М.: Для проведення державної
реєстрації прав особа обов'язково подає:
- заяву встановленої форми; 
- копію документа, що посвідчує особу
заявника (паспорт громадянина України,
посвідка на проживання особи, яка мешкає в
Україні, національний, дипломатичний чи
службовий паспорт іноземця або документ, що
його заміняє); 
- копію реєстраційного номера облікової
картки платника податку згідно з Державним
реєстром фізичних осіб - платників податків
(ідентифікаційний код) (крім випадків, коли
особа через свої релігійні переконання відмов-
ляється від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податку, офіційно
повідомила про це відповідні органи держав-

ної влади та має відмітку в паспорті
громадянина України); 
- документ, що підтверджує внесення плати за
надання витягу з Державного реєстру прав
(квитанція); 
- документ про сплату державного мита
(квитанція) (крім випадків, коли особа звіль-
нена від сплати державного мита); 
- документи, що підтверджують виникнення,
перехід або припинення права власності на
нерухоме майно (договір купівлі-продажу,
дарування, рішення суду, свідоцтво тощо).

Кор.: Тетяно Михайлівно, чи зможе доку-
менти подавати представник власника?

Колотілова Т. М.: Так.  Проте якщо документи
подає представник власника або  користувача
додатково до вище перелічених документів
подаються:
- копія документа, що підтверджує повно-
важення представника (копія довіреності або
іншого документа, що посвідчує відносини
представництва); 
- копію документа, що посвідчує особу влас-
ника або користувача (паспорт громадянина
України, посвідка на проживання особи, яка
мешкає в Україні, національний, дипломатич-
ний чи службовий паспорт іноземця або
документ, що його заміняє); 
- копію реєстраційного номера облікової
картки платника податку згідно з Державним
реєстром фізичних осіб - платників податків
власника, користувача (ідентифікаційний код)
(крім випадків, коли особа через свої релігійні
переконання відмовляється від прийняття
реєстраційного номера облікової картки
платника податку, офіційно повідомила про це
відповідні органи державної влади та має
відмітку в паспорті громадянина України).

Кор.: Теятно Михайлівно, у яких  випадках
може бути відмовлено в прийнятті заяви
про державну реєстрацію?

Колотілова Т. М.: Підставами для відмови в
прийнятті заяви про державну реєстрацію є:
а) відсутність документа, що підтверджує
внесення плати за надання витягу з
Державного реєстру прав;
б) відсутність документа про сплату держав-
ного мита.

Відсутність інших документів не є підста-
вою для прийняття заяви про державну
реєстрацію до розгляду.

Якщо заявником подано не всі документи,
необхідні для її проведення, державний
реєстратор приймає рішення про зупинення
розгляду заяви і надає п'ятиденний строк для
подачі необхідних документів.

Кор.: Чи може бути зупинена державна
реєстрація прав?

Колотілова Т. М.: Єдиною підставою для
зупинення державної реєстрації є рішення
суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з
державною реєстрацією таких прав. 

Державний реєстратор у день отримання
рішення суду про заборону вчинення дій,
пов'язаних з державною реєстрацією прав,
приймає рішення про зупинення державної
реєстрації прав, про що письмово повідомляє
заявника не пізніше наступного дня після
прийняття ним відповідного рішення.

Кор.: Тетяно Михайлівно, у яких  випадках
може  бути  відмовлено в державній реєст-
рації прав?

Колотілова Т. М.:У державній реєстрації прав
може бути відмовлено у разі, якщо:
1. заявлене право, обтяження не підлягає
державній реєстрації відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

Право на свободу
світогляду та
віросповідання

Право на свободу світогляду та віроспові-
дання  - конституційне право громадян (ст. 35
Конституції України). Його зміст полягає у
свободі: сповідувати будь-яку релігію або не
сповідувати ніякої; безперешкодно відправ-
ляти одноособово чи колективно релігійні
культи і ритуальні обряди; вести релігійну
діяльність, обирати і змінювати релігійні
погляди або переконання на свій розсуд,
відкрито поширювати свої релігійні переко-
нання, а тим, хто не сповідує ніякої релігії, -
атеїстичні переконання. Свобода світогляду
людини пов'язується зі свободою совісті, під
якою розуміють право людини вірити або не
вірити в Бога, а відповідно до цього - вільно
обирати релігію.

Право кожної людини вільно сповідувати ту
чи іншу релігію і безперешкодно відправляти
релігійні культи та обряди означає свободу
віросповідання. Свобода світогляду ширша за
свободу віросповідання. Конституційне право
на свободу світогляда і віросповідання
проголошене в Україні відповідно до міжна-
родно-правових документів. Основний Закон
країни, зокрема, сприйняв положення  ст. 18
Загальної декларації прав людини 1948 та
ст. 18 Міжнародного пакту про громадянські
та політичні права 1966 про те, що кожна
людина має право на свободу думки, совісті і
релігії. Це право передбачає свободу обирати
релігію або переконання на свій розсуд, а
також свободу сповідувати свою релігію та
переконання як одноособово, так і спільно з
іншими, публічно чи приватно, у відправленні
культу, виконанні реліг. і ритуал, обрядів та
вчень. У міжнарнародно-правових нормах
йдеться про право на свободу думки, совісті та
релігії, а в Конституції України - про право на
свободу світогляда і віросповідання. Право на
свободу думки в Основному Законі України
відображене в ст. 34, яка взаємодіє із ст. 35.   

Здійснення права на свободу світогляда і
віросповідання може бути обмежене законом
лише в інтересах громад, порядку, здоров'я і
моральності населення або захисту прав і
свобод інших людей. Не допускається будь-яке
примушування при визначенні громадянином
свого ставлення до релігії, до сповідання або
відмови від сповідання релігії, до участі або
неучасті в богослужіннях, релігійних обрядах і
церемоніях, до навчання релігії. Держава
поважає та гарантує право батьків або осіб, які
їх замінюють, за взаємною згодою на релігійне
виховання своїх дітей відповідно до власних
переконань і ставлення до релігії. Здійснення
свободи сповідувати будь-яку релігію або
переконання гарантується і тим, що ніхто не
має права вимагати від священнослужителів
відомостей, одержаних ними під час сповіді
віруючих. Реалізація конст. Право на свободу
світогляда і віросповідання  забезпечується
Законом України "Про свободу совісті та
релігійні організації" (1991). Він передбачає
рівноправність громадян незалежно від їх
ставлення до релігії; розкриває зміст і сутність
режиму відокремлення церкви і релігійних
організацій від держави, а школи - від церкви;
закріплює прав, основи для участі релігійних
організацій у громадському  житті; регла-
ментує їх прав, статус, у т. ч. майнові права;
регулює трудові відносини в релігійних
організаціях і на їх підприємствах тощо.
Важливим конституційним положенням є
відокремлення церкви і релігійної організацій
від держави, а школи - від церкви. Це означає,
що держава  не втручається у здійснювану в
межах закону діяльність релігійних органі-
зацій, не фінансує діяльність будь-яких органі-
зацій, утворених за ознакою ставлення до
релігії. Релігйні організації, у свою чергу, не
виконують державних функцій, не беруть
участі в діяльності політичних партій і не
надають їм фінансової підтримки, не
висувають кандидатів до органів державної
влади, не ведуть агітації або фінансування
виборних кампаній кандидатів до цих органів.
Водночас священнослужитель як громадянин
України має рівне з усіма ін. громадянами
право на участь у політичному житті.

Начальник 
Миргородського МРУЮ

В.М. Поцяпун
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2. об'єкт нерухомого майна, розміщений на
території іншого органу державної реєст-
рації прав;
3. із заявою про державну реєстрацію прав
та їх обтяжень звернулася неналежна
особа;
4. подані документи не відповідають
вимогам, встановленим Законом України
"Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень", або не
дають змоги встановити відповідність заяв-
лених прав документам, що їх посвідчу-
ють;
5. заяву про державну реєстрацію прав,
пов'язаних з відчуженням нерухомого
майна, подано після державної реєстрації
обтяжень, встановлених щодо цього майна,
крім випадків, встановлених частиною
дев'ятою статті 15 Закону України "Про
державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень"; 
6. заяву про державну реєстрацію обтяжень
речових прав на нерухоме майно щодо
попереднього правонабувача подано після
державної реєстрації права власності на
таке майно за новим правонабувачем;
7. заяву про державну реєстрацію речових
прав, похідних від права власності, подано
за відсутності державної реєстрації права
власності, крім випадків, установлених
частиною дев'ятою статті 15 Закону Украї-
ни "Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень";
8. під час подання заяви про державну
реєстрацію права власності на підпри-
ємство як єдиний майновий комплекс,
житловий будинок, будівлю, споруду (їх
окремі частини), що виникло на підставі
документа, за яким правонабувач набуває
також право власності на земельну ділянку,
не подано заяву про державну реєстрацію
права власності на земельну ділянку;
9. після завершення п'ятиденного строку з
дня отримання заявником письмового пові-
домлення про зупинення розгляду заяви
про державну реєстрацію прав не усунено
обставин, що були підставою для прий-
няття такого рішення;
10. заяву про державну реєстрацію прав та
їх обтяжень під час вчинення нотаріальної
дії з нерухомим майном, об'єктом незавер-
шеного будівництва подано не до нотарі-
уса, який вчинив таку дію;
11. заяву про державну реєстрацію прав та
їх обтяжень в електронній формі подано
особою, яка не є державним кадастровим
реєстратором або державним виконавцем;
12. заявником подано ті самі документи, на
підставі яких заявлене право та обтяження
такого права вже зареєстровано у
Державному реєстрі прав.

Відмова в державній реєстрації прав з
підстав, не передбачених Закону України
"Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень", забороне-
на.

Кор.: Тетяно Михайлівно,  протягом
якого строку проводиться  державна
реєстрація прав?

Колотілова Т. М.: Загальний строк
проведення державної реєстрації права
власності та інших речових прав складає 14
робочих днів.

Якщо під час розгляду заяви про про-
ведення державної реєстрації права влас-
ності чи іншого речового права було пода-
но заяву про проведення державної реєст-
рації обтяження речових прав на те саме
майно, така заява розглядається у строк, що
не перевищує 10 робочих днів.

Державна реєстрація обтяжень речових
прав на нерухоме майно, іпотеки прово-
диться в день надходження відповідної
заяви.

Державна реєстрація прав, які виникають

у результаті вчинення нотаріальної дії
проводиться нотаріусом одночасно з вчи-
ненням такої дій.

Кор.: Хто має право на отримання
інформації з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно?

Колотілова Т. М.: Інформація з Держав-
ного реєстру прав обтяжень надається
реєстраційними службами незалежно від
місцезнаходження нерухомого майна  у
формі витягу, інформаційної довідки та
виписки.

Витяг з Державного реєстру прав на
підставі заяви мають право отримувати:
1. Власник нерухомого майна або уповно-
важена ним особа; 
2. Особа, яка має речове право на чуже
нерухоме майно, або уповноважена нею
особа; 
3. Спадкоємець (правонаступник - для
юридичної особи) або уповноважена ним
особа.

Витяг з Державного реєстру прав про
державну реєстрацію іпотеки, обтяження
на підставі заяви мають право отримувати
будь-які фізичні та юридичні особи.

Інформаційну довідку з Державного
реєстру прав на підставі письмового запиту
мають право отримувати суди, органи
місцевого самоврядування, органи
внутрішніх справ, органи прокуратури,
органи державної податкової служби,
органи Служби безпеки України та інші
органи державної влади (посадові особи),
якщо запит зроблено у зв'язку із здійс-
ненням ними повноважень, визначених
законом.

Орган державної реєстрації прав зобо-
в'язаний за заявою власника або право-
володільця надавати йому інформацію у
формі виписки про осіб, які отримали відо-
мості про права та обтяження прав на
нерухоме майно, що йому належить.

Надання витягу з Державного реєстру
прав нотаріусом здійснюється виключно в
результаті проведення державної реєстрації
прав під час вчинення нотаріальних дій з
нерухомим майном, об'єктом незаверше-
ного будівництва.

Кор.: Чи потрібно проводити "перереєс-
трацію", якщо права  на  нерухоме майно
вже були зареєстровані до  01 січня 2013
року?

Колотілова Т. М.: З 01 січня 2013  року
Реєстр прав власності на нерухоме майно,
Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів
нерухомого майна та Державний реєстр
іпотек припиняють своє функціонування.
їх замінить Державний реєстр прав. 

Втім, права на нерухоме майно та їх
обтяження, що були зареєстровані до 01
січня 2013 року, визнаються державою,
якщо їх реєстрація була проведена
відповідно до законодавства, що діяло на
момент виникнення цих прав, або якщо
відповідне законодавство не передбачало
проведення державної реєстрації цих прав.

У обов'язковому порядку "перереєстру-
вати" право на нерухомість необхідно
тільки в разі, якщо виникла необхідність її
відчуження. У такому випадку "перереєст-
рацію" речових прав на нерухоме майно
проводитиме нотаріус, який перевірить
інформацію в реєстрах і перенесе її у
Державний реєстр прав.

У разі, якщо ви не маєте наміру вчиняти
дії з нерухомим майном державна
реєстрація прав у єдиному Державному
реєстрі прав проводиться за бажанням
власника чи користувача.

Свобода пересування 
та вільний вибір місця

проживання

Свобода пересування та вільний вибір місця
проживання - конституційне право кожної особи, яка
на закон, підставах перебуває на території України. За
Конституцією України, держава гарантує особі
свободу пересування та вільного вибіру місця
перебування, право вільно залишати тер. України, за
винятком обмежень, встановлених законом.
Громадянин України не може бути позбавлений права
в будь-який час повернутися в Україну (ст. 33
Конституції). Зміст цього права полягає в
можливості, що надається і охороняється державною,
вільно пересуватися та вибирати місце проживання
чи перебування без обмежень. Свобода пересування -
це зміна місця перебування, у т. ч. проживання.
Держава визнає і зобов'язується охороняти право
людини на свободу пересування, що спрямоване на
створення гарантій проти невиправданого обмеження
можливостей людини переміщатися по території
країни, а також виїжджати за її межі та повертатися
до неї.

З цим конституційним правом тісно пов'язана
реалізація багатьох конституційних прав і свобод
особи та громадянина, наприклад, права власності й
спадкування (ст. 41 Конституції), права на працю (ст.
43), права на відпочинок (ст. 45), права на житло (ст.
47), права на охорону здоров'я і медичну допомогу
(ст. 49), виборчого права (ст. 38) тощо.

Свобода пересування та вільний вибір місця
проживання гарантовані Конституцією України і
забезпечені Законом "Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні" (2003)
відповідно до міжнародно-правових документів:
Загальної декларації прав людини 1948 (ст. 13),
Міжнародного пакту про громадянські та політичні
права 1966 (ст. 12), Конвенції про захист прав
людини та основних свобод 1950 і протоколів до неї,
ін. міжнародних актів.

Відповідно до названого Закону складовими
свободи пересування та вільний вибір місця
проживання є два самостіних права: на свободу
пересування та на вільний вибір місця проживання
чи перебування. Свобода пересування - це право
громадянина України, а також іноземця та особи без
громадянства, які на законних підставах перебувають
в Україні, вільно та безперешкодно за своїм
бажанням переминатися по території України в будь-
якому напрямку, в будь-який спосіб, у будь-який час,
за винятком обмежень, встановлених законом.

Зміст права на вільний вибір місця проживання чи
перебування полягає у праві громадянина України, а
також іноземця й особи без громадянства, які на
законних підставах перебувають на тер. України, на
вибір адміністративно територіальної одиниці, на
території якої вони хочуть проживати чи перебувати.
Виокремлення у Законі права на вибір місця
перебування є значно ширшим за своєю суттю, ніж
гарантовано Основним Законом та закріплено в
міжнародно-правових документах.

Вибір місця проживання обмежується щодо: осіб,
які не досягай 16-річного віку; осіб, до яких згідно із
процесуальним законодавством застосовано запобіж-
ні заходи, пов'язані з обмеженням або позбавленням
волі; осіб, які за вироком суду відбувають покарання
у вигляді позбавлення або обмеження волі; осіб, які
згідно із законодавством перебувають під адм.
наглядом; осіб, які згідно із законодавством про
інфекційні захворювання та психіатр, допомогу
підлягають примусовій госпіталізації та лікуванню;
іноземців та осіб без громадянства, які не мають
законних підстав для перебування на території
України.

Встановлені законодавством обмеження у
здійсненні свободи пересування та вільний вибір
місця проживання зумовлені необхідністю
забезпечити безпеку України, охорону громад,
порядку, охорону здоров'я, захист прав і законних
інтересів її громадян та ін. осіб, які проживають в
Україні. Рішення, дії чи бездіяльність органів
державної влади, посадових і службових осіб з
питань свободи пересування та вільний вибір місця
проживання, реєстрації місця проживання чи місця
перебування особи можуть бути оскаржені в
установленому порядку. Особи, винні у порушенні
вимог закону, несуть юридичну відповідальність.

Начальник 
Миргородського МРУЮ

В.М. Поцяпун
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10 грудня міжнародна спільнота
відзначає знаменну подію в історії
людської цивілізації - прийняття Гене-
ральною Асамблеєю ООН Загальної
декларації прав людини. Цим документом
започатковано процес створення системи
міжнародних стандартів у галузі прав
людини, набуття ними універсального
характеру. 

З прийняттям Декларації людство
отримало надію - надію на право кожного
бути вільною людиною, жити у світі без
насильства, дискримінації, бідності, воєн,
екологічних катастроф. У всіх народів
завжди існували моральні та правові
кодекси на захист людської гідності, які
визначали межі втручання державної
влади у життя простої людини. Але
зазвичай відносини у площині "влада -
людина" були об'єктивно нерівними. У 1-
й половині XX століття це призвело до
появи тоталітарних режимів та найжах-
ливішої в історії світової бійні. Запро-
вадження єдиної міжнародної системи
захисту прав людини стало одним із
найважливіших завдань створеної після
завершення Другої світової війни
Організації Об'єднаних Націй. Наріжним
каменем у побудові системи захисту прав
людини і стало прийняття Загальної
декларації прав людини. 

Питання про необхідність розробки
декларації прав людини було підняте
США в ході роботи над Статутом
Організації об'єднаних Націй у 1943-1945
році. Саме в цей період проблема ство-
рення механізму міжнародного захисту в
області прав людини стала дуже акту-
альною, причини цього були згодом
сформульовані в Преамбулі Загальної
декларації прав людини. Підготовка
Загальної декларації прав людини відбу-
валася в умовах складної дипломатичної
боротьби, а її ухвалення було результатом
розгляду і погодження різних поглядів і
точок зору. Виявлялось це у тому, що
західні держави орієнтувалися на
Французьку декларацію прав людини і
громадянина 1789 р., Конституцію США
1787 р. та інші документи, що про-
голошують природний характер прав і
свобод людини, які належать кожному з
моменту народження. 

З вересня по грудень ІІІ Комітет
Генеральної Асамблеї ООН провів 85
засідань з проекту Декларації, а голосу-
вання проходило 1400 разів, тобто фак-
тично по кожному слову і кожній поп-
равці. Найбільш гострі дебати і розбіж-
ності розгорнулися між представниками
соціалістичних і західних країн з приводу
змісту прав людини. Проте в результаті
тримісячної боротьби вдалося узгодити
текст Загальної декларації прав людини.
На 183 пленарному засіданні Генасамблеї
ООН 10 грудня 1948 року Загальна
декларація прав людини була прийнята
абсолютною більшістю голосів: із 56

держав, що брали участь у голосуванні, 48
проголосували за, лише 8 держав утри-
малися. Серед них: Білоруська РСР,
Польща, Саудівська Аравія, СРСР, Україн-
ська РСР, Югославія і Південно-Афри-
канський Союз. Але в цілому результати
голосування показали, що розробникам
Загальної декларації (канадець Джон
Хампрей був головним автором, якому
допомагали Елеонора Рузвельт зі США та
інші), незважаючи на різноманітні точки
зору, різкі ідеологічні протиріччя, специ-
фіку культурних і релігійних систем,
вдалося сформулювати такий текст, що
одержав схвалення міжнародного сус-
пільства. Робота на Загальною декла-
рацією була видатним зразком співро-
бітництва й узгодження позицій з нас-
тільки складної проблеми, як права
людини.

Загальна декларація була прийнята у
вигляді резолюції Генеральної Асамблеї
ООН, закріплені в ній норми мають
рекомендаційний характер. Тобто, вони
бажані, але не обов'язкові для держав -
членів ООН. Але все ж, оцінюючи юри-
дичне значення і силу положень Декла-
рації, слід зазначити, що саме проголо-
шені в Загальній декларації основні права
і свободи розглядаються сьогодні біль-
шістю країн як юридично обов'язкові
договірні норми. На Декларацію часто
посилаються при тлумаченні націона-
льного законодавства з прав людини, а
також у судовій практиці. Вміщені в
Декларації принципи і норми постійно
розвиваються і уточнюються у процесі
укладення нових міжнародних угод.
Завдяки міжнародному визнанню норм
Загальної декларації в конституціях
більше ніж 120 країн світу перелік, зміст і
припустимі обмеження прав і свобод, які
містяться в Декларації, перетворилися на
загальновизнані звичаєві норми міжна-
родного права, тобто на міжнародні
стандарти прав людини, яких мають
дотримуватися всі країни світу. Цей
документ був переведений на безліч мов
світу (більше ніж на 300). Елеонора
Рузвельт назвала Декларацію "Великою
хартією вольностей" для всього людства
(тому Декларацію іноді називають
Хартією прав людини). В 1950 році ООН
заснувала День прав людини, що
відмічається у день прийняття Декларації.
І хоча положення Декларації мали
рекомендаційний характер, вони були
покладені в основу розбудови всієї
системи міжнародного права. Так, у 1966
році Генеральна Асамблея ООН ухвалила
Міжнародний пакт про громадянські й
політичні права та Міжнародний пакт про
економічні, соціальні та культурні права,
які разом із Загальною декларацією прав
людини та двома додатковими протоко-
лами до Міжнародного пакту про
громадянські і політичні права склали
Міжнародний білль про права людини. У

СРСР, починаючи з 1977 року, право-
захисники в День прав людини проводили
на Пушкінській площі в Москві так
званий "Мітинг мовчання". У Радянсь-
кому Союзі текст Загальної декларації
довгі роки вважався "антирадянською"
літературою, і був офіційно оприлюдне-
ний лише у роки "перебудови". Нині
Конституція України - основний Закон
нашої держави - увібрала фундаментальні
положення Декларації, зокрема - про
верховенство прав людини, рівність і
непорушність прав, права людини на
свободу і особисту недоторканість, на
достатній рівень життя тощо. Гідність,
свобода, рівність - ці слова нерозривно
пов'язані із самою сутністю людини. Вони
ж визначають засади організації будь-
якого демократичного суспільства, закла-
дають систему координат для цінностей,
які мають становити зміст і спрямованість
діяльності держави. Власне, такою є
ідеологія ст. 3 Конституції. Її положення,
як і весь корпус конституційних гарантій
прав і свобод людини, знайшли відобра-
ження в акті писаного права не тільки й не
стільки внаслідок специфіки національ-
ного конституційного процесу. 

Нормативне закріплення у 1996 р. в
Основному Законі України гарантій прав і
свобод людини є логічним продовженням
процесу, започаткованого 10 грудня 1948
р. Забезпечити ефективне виконання
задекларованих конституційних принци-
пів поваги до прав людини покликана
практична діяльність усіх державних
інституцій. Подальше входження України
в європейський простір свободи й демок-
ратії неможливе без системного й комп-
лексного оновлення Конституції України,
одним із пріоритетів якого є посилення
конституційних гарантій прав і свобод
громадянина й людини, забезпечення їх
судового захисту на основі верховенства
права. 

Найважливішим завданням у цьому
контексті є конкретизація фундаменталь-
них положень ст. 3 Конституції України
про людину, її життя, здоров'я, честь,
гідність, недоторканність і безпеку як
найвищу соціальну цінність в Україні,
уточнення конституційних формулювань
соціально-економічних прав громадян,
забезпечення їх реального судового захис-
ту. Отже, утвердження принципів Загаль-
ної декларації прав людини залишається й
тепер актуальним для України. А для
цього необхідно, щоб усі державні й
громадські інститути згуртувалися нав-
коло вирішення нагальних проблем дер-
жавотворення, аби найближчим часом
були запропоновані дієві механізми реалі-
зації задекларованих і проголошених прав
і свобод.

Начальник 
Комсомольського МУЮ

О.В. Опанасенко

10 грудня - Міжнародний день прав людини
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Конституція України закріплює важливі елементи
основ правового статуту або конституційний статут
громадян. Вона регулює найважливіші, найсуттєвіші
відносини між державою та громадянами. Інші
відносини регулюються актами відповідних галузей
права (цивільного, адміністративного і т.д.).

Основи правового статусу громадян України
визначають ті конституційно-правові норми, які
регулюють суспільні відносини щодо громадянства,
принципів статусу особи, конституційних прав,
свобод та обов'язків громадян, гарантій реалізації,
захисту та охорони прав і свобод громадян,
відповідальності громадян за скоєні ними
правопорушення згідно із законом.

Конституційний статус громадян України є одним з
головних елементів демократичного конституційного
ладу держави (ст.ст. 3,4,8,13,14 Конституції). Цей
статус невіддільний від закріплених в Конституції
України засад демократичного конституційного ладу
- народного суверенітету, поділу державної влади,
верховенства права та інших.

Основи правового статусу громадян базуються на
певних принципах: невідчужуваності і непорушності
прав і свобод громадян, рівноправності громадян,
гарантованості конституційних прав і свобод
громадян, юридичної відповідальності за невико-
нання громадянами конституційних обов'язків. Ці
загальнодемократичні принципи статусу громадян
певним чином відбиті у ст. ст. 11-24 Конституції
України, яка виходить з ідей природних, а тому
невідчужуваних і непорушних прав людини.
Нормативно-правовими актами, які закріплюють
основи правового статусу громадян України, є
Конституція України, закони України, міжнародні
договори, ратифіковані Україною.

Конституція України є головним правовим
джерелом у регулюванні основ цього статусу
громадян. Законами України закріплюються окремі
інститути даних основ: громадянства, політичних та
інших прав і свобод громадян, судових гарантій
тощо. Конституція України, зокрема, передбачає, що
при прийнятті нових законів або внесенні змін до
чинних законів не допускається звуження змісту та
обсягу існуючих прав і свобод громадян, які не
вичерпуються Основним Законом.

Свободу людини визначають певні ознаки. Слід
зазначити, що люди є вільними від народження, ніхто
не має права порушувати їх природні права. До того
ж, у демократичному суспільстві саме держава є
головним гарантом свободи людини. За своїм
обсягом поняття свободи людини повно відображає
принцип, закладений у ст. 19 Конституції України,
згідно з яким людина має право робити все, за
винятком того, що прямо заборонено чинним
законодавством. Свободу людини характеризує й
принцип рівних правових можливостей, правового
сприяння і правової охорони, який закріплюють
демократичні конституції, у тому числі, й
Конституція України. Водночас свобода людини як
об'єктивна реальність виходить за межі, врегульовані
правом, і має витоки у системі інших соціальних
норм, що панують у демократичному суспільстві.
Треба пам'ятати, що поняття свободи може мати
неоднакове тлумачення, оскільки, з одного боку,
cвoбoда характеризує загальний стан людини, її
соціальний статус, а з другого - конкретизується у
можливості вчиняти ті або інші конкретні дії в
межах, наданих людині мораллю та правом.
Можливості такого роду, що надаються нормами
.чинного права, визначаються як суб'єктивні права
людини. Теорія права і правова практика розрізняють
поняття "права людини" і "права громадянина". У
першому випадку мова йде про права, пов'язані з
самою людською істотою, її існуванням та
розвитком. Людина (як суб'єкт прав і свобод) тут
виступає переважно як фізична особа. За
Конституцією України до цього виду прав належать
право на життя (ст. 27), право на повагу до гідності
людини (ст. 28), право на свободу та особисту
недоторканність (ст. 29), право на невтручання в
особисте та сімейне життя (ст. 32) тощо.

Що ж до прав громадянина, то вони зумовлені
сферою відносин людини із суспільством, державою,

їх інституціями. Основу цього виду прав становить
належність людини до держави, громадянином якої
вона є.

Права людини порівняно з правами громадянина
пріоритетні. Адже права людини поширюються на
всіх людей, які проживають у тій або іншій державі,
а права громадянина - лише на тих осіб, які є
громадянами певної країни. Прикладом прав
громадянина, закріплених Конституцією України, є
право на свободу об'єднання у політичні партії та
громадські організації (ст. 36), право брати участь в
управлінні державними справами (ст. 38), право на
проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій
(ст. 39), право на соціальний захист (ст. 46) тощо. 

Політичні права і свободи громадян закріплюють
їх можливості у сфері громадсько-політичного
життя. До цих прав і свобод відносяться: право на
свободу думки і слова, на вільне вираження своїх
поглядів і переконань, право на свободу об'єднання у
політичні партії та громадські організації і т.д.

Кожен має право на свободу світогляду і
віросповідання. Це право включає свободу спові-
дувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої,
безперешкодно відправляти одноособове чи колек-
тивно релігійні культи і ритуальні обряди, вести
релігійну діяльність.

Громадяни України мають право на свободу
об'єднання у політичні партії та громадські
організації для здійснення і захисту своїх прав і
свобод та задоволення політичних, економічних,
соціальних, культурних та інших інтересів, за
винятком обмежень, встановлених законом в інте-
ресах національної безпеки та громадського порядку,
охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод
інших людей.

Громадяни мають право брати участь в управлінні
державними справами, у всеукраїнському та міс-
цевих референдумах, вільно обирати і бути обраними
до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.

Громадяни користуються рівним правом доступу
до державної служби, а також до служби в органах
місцевого самоврядування. 

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї
і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації,
про проведення яких завчасно сповіщаються органи
виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування.

Усі мають право направляти індивідуальні чи
колективні письмові звернення або особисто
звертатися до органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та посадових і службових
осіб цих органів, що зобов'язані розглянути
звернення і дати обґрунтовану відповідь у
встановлений законом строк.

Ці права і свободи дають громадянам можливість
виявляти своє громадянство у широкому розумінні
слова, підніматись до рівня громадсько-політичних
діячів. Саме з реалізацією політичних прав і свобод
громадян помітні зміни в громадсько-політичному
житті України: частково з'явилася вільна преса,
проводяться багатопартійні парламентські і прези-
дентські вибори тощо.

Економічні права і свободи громадян забезпечують
їм можливість ставити і досягати економічної мети
своєї діяльності. Конституція України надає своїм
громадянам право володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю власністю, результатами
інтелектуальної і творчої праці, право на
підприємницьку діяльність, яка не заборонена
законом, право на страйк (ст. ст. 41-44, 54).

Право на працю для більшості українського
суспільства є важливою умовою його виживання.
При переході до системи вільних договорів між
працедавцями і найманими працівниками зростає
роль гарантій права громадян на працю.
Соціальні права і свободи громадян створюють
передумови для задоволення їх соціальних потреб.
Це - право на відпочинок, право на соціальний
захист, право на житло та ін. (ст. ст. 45-50)
Конституції України.

Реалізація цих прав і свобод залежить від
економічного потенціалу суспільства, системи

соціального законодавства. Україна, як соціальна
держава, покликана дбати про соціальне здоров'я
суспільства. Але держава може взяти на себе лише
такі соціальні зобов'язання, які відповідають рівню
економічного розвитку суспільства.

Культурні права і свободи громадян України
сприяють соціально-культурному розвитку як особи,
так і суспільства в цілому. Це - право на освіту,
свобода літературної, художньої, наукової і технічної
творчості та ін. (ст.ст.53-54 Конституції України). 
Громадяни України несуть певні обов'язки перед
державою:
- захисту Вітчизни, сплати податків, додержання
Конституції і законів та інші (ст.ст.65-68 Конституції
України). Конституційні обов'язки громадян існують
окремо від конституційних прав і свобод і мають свої
механізми реалізації. Держава сприяє вихованню
громадян в дусі добровільного виконання ними своїх
конституційних обов'язків. До конституційних обо-
в'язків також відноситься обов'язок учнів вчитися і
здобувати повну загальну середню освіту. Серед
конституційних обов'язків громадян першочергове
значення мають обов'язки дотримуватися Конститу-
ції і законів та сплачувати податки. Конституція
України гарантує громадянам право знати свої права
і обов'язки (ст.57). Після прийняття нової Конституції
України держава посилює увагу до правової освіти і
культури українських громадян. Сплата податків
громадянами - необхідна умова реалізації соціальних
та інших державних і місцевих програм, показник їх
ставлення до суспільних проблем. Але забезпечення
державою сплати податків чи виконання інших
обов'язків не повинно вести до обмеження прав
громадян.

Правові гарантії захисту прав і свобод громадян
України є необхідною умовою їх реалізації.
Конституція і закони України встановлюють два види
правових гарантій: конституційні та судові.

Конституційні гарантії прав і свобод громадян
здійснюються через весь механізм державної влади
та місцевого самоврядування. Ці гарантії
підтримуються відповідним рівнем конституційної
законності і правопорядку, авторитетом Основного
Закону, силою громадської думки тощо. Серед
інститутів, які забезпечують конституційні гарантії
прав і свобод громадян, слід назвати Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини. Цей інститут
є новим в конституційній системі України.

Судові гарантії прав і свобод громадян є
універсальним засобом їх захисту. Будь-яка скарга
громадянина, права якого порушені, повинна
розглядатися судом (ст.55 Конституції України).
Громадянин може вимагати в суді скасування
незаконного акту, який порушує його права,
компенсації завданих збитків та відшкодування
моральної шкоди тощо. Для захисту прав громадян
юридичну допомогу їм надає адвокатура, інші
юридичні структури. Конституція України включає
право громадян звертатися за судовим захистом до
міжнародних судових органів (ст.55).

Прокуратура України за певних умов також може
виконувати правозахисні функції, хоча це не є суттю
її діяльності. Права і свободи громадян України
мають певні межі їх реалізації, зумовлені
необхідністю гарантувати інтереси державної
безпеки, прав інших громадян і т.д.

Обмеження прав і свобод громадян не можуть вести
до їх скасування чи застосування з порушенням
рівності громадян перед законом і судом. Ці
обмеження встановлюються тільки Конституцією
(ст.64).

Права і свободи громадян України потребують не
тільки захисту, але й охорони, зокрема через систему
правоохоронних органів, які забезпечують охорону
громадського порядку, державну безпеку і т.д. та
органів оборони держави, які забезпечують захист
держави від зовнішнього нападу.

Головний спеціаліст
відділу нотаріату

ГУЮ у Полтавській області
Н.В. Матірна

Права людини і громадянина в Україні
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На підставі положень ст.ст. 1, 3, 8, 19, 40
Конституції України, Закону України "Про
звернення громадян", Указу Президента
України "Про  першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування" від 07.02.2008
№ 109, Інструкції про порядок розгляду
звернень та особистого прийому громадян в
Міністерстві юстиції України, в установах та
організаціях, що належать до сфери його
управління, затвердженої наказом Мініс-
терства юстиції України від 18.03.2004
№26/5 (із змінами) у органах та установах
юстиції Полтавської області здійснюється
діяльність із забезпечення реалізації грома-
дянами права на звернення.

Громадяни України мають право зверну-
тися до органів державної влади, місцевого
самоврядування, об’єднань громадян, під-
приємств, установ, організацій незалежно
від форм власності, засобів масової інфор-
мації, посадових осіб відповідно до їх
функціональних обов’язків із зауваженнями,
скаргами та пропозиціями, що стосуються їх
статутної діяльності, заявою або клопо-
танням щодо реалізації своїх соціально -
економічних, політичних та особистих прав і
законних інтересів громадян та скаргою про
їх порушення.  Військовослужбовці, праців-
ники органів внутрішніх справ і державної
безпеки мають право подавати звернення,
які не стосуються їх службової діяльності.
Особи, які не є громадянами України  і за-
конно знаходяться на її території, мають таке
ж право  на подання звернення, як і гро-
мадяни України, якщо інше не передбачене
міжнародними договорами.  

Відповідно до Закону України "Про звер-
нення громадян" під зверненнями громадян
розуміється викладені в письмовій або усній
формі пропозиції (зауваження), заяви (кло-
потання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення
громадян, в якому висловлюється побажан-
ня, рекомендація щодо діяльності органів
державної влади і місцевого самовряду-
вання, депутатів всіх рівнів, посадових осіб,
а також висловлюються думки з питань
регулювання суспільних відносин та умов
життя громадян, удосконаленню правової1
основи державного і громадського життя,
соціально-культурної та інших сфер діяль-
ності держави і суспільства. Пропозиції
можуть бути враховані чи відхилені.  Вра-
ховані пропозиції - поради, рекомендації
громадян прийняті до відому.

Заява (клопотання) - звернення громадян
з проханням про сприяння реалізації закріп-
лених Конституцією та чинним законо-
давством їх прав та інтересів або повідом-
лення про порушення діючого законодавства
чи недоліки в діяльності підприємств,
установ, організацій незалежно від форм
власності, народних депутатів України,
депутатів місцевих рад, посадових осіб, а
також висловлення думки щодо поліпшення
їх діяльності. Клопотання - письмове звер-
нення з проханням про визнання за собою
відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Заяви можуть бути задоволені, якщо
вирішення заявлених прохань відноситься
до компетенції органів юстиції та ці про-
хання грунтуються на нормах чинного
законодавства.

У задоволенні заяви може бути відмов-
лено, якщо вирішення викладених прохань
виходить за межі повноважень управлінь
юстиції, заявлені клопотання суперечать
вимогам діючого законодавства.

Скарга - звернення з вимогою про
поновлення прав і захист законних інтересів
громадян, порушених діями (бездіяльністю),
рішеннями державних органів, органів міс-
цевого самоврядування, підприємств, уста-
нов, організацій, об'єднань громадян,
посадових осіб.

Скарга вважається обґрунтованою, якщо в
ході перевірки викладених в скарзі фактів,
було встановлене  реальне порушення прав
та законних  інтересів громадян діями (без-
діяльністю) чи рішеннями органів та уста-
нов юстиції або їх посадовими особами.

Скарга  вважається необґрунтованою, якщо
викладені скаржником  факти порушення
його прав та інтересів під час перевірки не
підтвердилися або виявилися наслідком
об’єктивних соціально-економічних причин.

Законодавством передбачено, що звер-
нення адресуються тим органам державної
влади і місцевого самоврядування, гро-
мадським організаціям, установам, органі-
заціям та підприємствам або тим посадовим
особам, до компетенції яких відноситься
вирішення порушеного питання.

У зверненні має бути зазначене прізвище,
ім’я, по-батькові, місце проживання грома-
дянина, викладено суть порушеного пи-
тання. Письмове звернення повинно бути
підписане заявником із зазначенням дати.

Звернення оформлене без дотримання  цих
вимог, повертається заявникові з відповід-
ними роз’ясненнями не пізніше,  як через 10
днів від дня його надходження, крім ви-
падків, передбачених ч. 1 ст. 7 Закону
України "Про звернення громадян". Копія
такого звернення залишається у впро-
вадженні управління юстиції.            

Не розглядаються й повторні  звернення
одним і тим самим органом від одного й того
самого громадянина з одного й того самого
питання, якщо перше вирішено по суті, а
також ті скарги, які подані з порушенням
термінів, передбачених статтею 17 Закону
України "Про звернення громадян", та звер-
нення осіб, визнаних судом недієздатними.
Рішення про припинення розгляду такого
звернення приймає керівник органу, про що
повідомляється особі, яка подала звернення.

Забороняється відмова в прийнятті та
розгляді звернення з посиланням на по-
літичні погляди, партійну належність, стать,
вік, віросповідання, національність гро-
мадянина, незнання мови звернення. 

Згідно ст. 7 Закону України "Про звернен-
ня громадян" заборонено розглядати скарги
громадян тими органами або посадовим
особам, дії чи рішення яких оскаржуються.   

Термін розгляду пропозицій, заяв та скарг
обчислюється від дня їхньої реєстрації.
Звернення розглядаються і вирішуються в
термін не більше одного місяця від дня їх
надходження, враховуючи вихідні, святкові
та неробочі дні, а ті, які не потребують
додаткового вивчення та проведення пере-
вірки за ними, - невідкладно, але не пізніше
15 днів від дня їх отримання. Якщо в
місячний термін вирішити порушені у
зверненні питання неможливо, то начальник
управління встановлює термін, потрібний
для його розгляду, про що повідомляється
особі, яка подала звернення. При цьому
загальний термін вирішення питань, пору-
шених у зверненні, не може перевищувати
45 днів, обліковуються такі звернення як
вирішені понад встановлений термін.

Начальник відділу організаційної роботи,
документування та контролю                                                      

ГУЮ у Полтавській області
Л.Л. Різниченко

Гарантії прав людини у

соціальній, демократичній,

правовій державі

Основою розвитку всіх суспільних
явищ є визначення пріоритетних стра-
тегічних напрямів роботи та механізмів їх
втілення. Одним із найактуальніших
питань сьогодення є розбудова неза-
лежної, правової, демократичної, соціаль-
ної держави. Фундаментом її розвитку є
визначення і закріплення прав і свобод
людини і громадянина. Ставлення до
людини, повнота задоволення її потреб є
не тільки критерієм, за яким оцінюється
рівень демократичного розвитку будь-якої
держави, але й свідчить про далекоглядну
соціальну політику країни, яка піклу-
ючись про захист прав людини сьогодні,
тим самим забезпечує належний фунда-
мент для свого майбутнього.

Під гарантіями прав і свобод розуміють
своєрідні умови, засоби, методи і меха-
нізми, що забезпечують реалізацію прав і
свобод людини і громадянина. Гарантії
конституційних прав особи поділяються
на економічні, політичні та юридичні.

Економічними гарантіями прав і сво-
бод людини і громадянина є ринкова
економіка, рівність всіх форм власності,
свобода зайняття підприємницькою діяль-
ністю, високий рівень продуктивності
праці та економічного розвитку суспільст-
ва, що дає змогу забезпечити добробут,
гідний рівень життя і соціальний захист
членів суспільства. 

До політичних гарантій прав і свобод
відноситься політичний плюралізм і
багатопартійність, сформована на демок-
ратичних засадах виборча система, яка
надавала б змогу громадянам реально
впливати на державну політику, брати
активну участь в управлінні державними
справами.

Юридичні гарантії прав закріплені у
Конституції, яка встановлює, що: права і
свободи людини і громадянина захища-
ються судом (ст. 55); кожен має право на
відшкодування за рахунок держави чи
органів місцевого самоврядування мате-
ріальної та моральної шкоди, завданої
незаконними рішеннями, діями чи без-
діяльністю органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб при здійсненні ними своїх
повноважень (ст. 56); кожному гаранту-
ється право знати свої права і обов'язки
(ст. 57); закони та інші нормативно-пра-
вові акти не мають зворотної дії в часі,
крім випадків, коли вони пом'якшують
або скасовують відповідальність особи
(ст. 58); кожен має право на правову допо-
могу (ст. 59); ніхто не зобов'язаний вико-
нувати явно злочинні розпорядження чи
накази (ст. 60); ніхто не може бути двічі
притягнений до юридичної відповідаль-
ності одного виду за одне і теж саме
правопорушення (ст. 61); особа вважаєть-
ся невинуватою у вчиненні злочину і не
може бути піддана кримінальному пока-
ранню, доки її вину не буде доведено в
законному порядку і встановлено обвину-
вальним вироком суду (ст. 62); особа не
несе відповідальності за відмову давати

Реалізація громадянами 
права на звернення
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Згідно ст. 11  Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод кожен має право на свободу
об'єднання з іншими особами, включаючи право
створювати профспілки та вступати до них для
захисту своїх інтересів. 

На виконання даних норм прийнято Закон України
"Про громадські об'єднання", який визначає правові
та організаційні засади реалізації права на свободу
об'єднання. 

Законом вводиться нове поняття громадське
об'єднання як добровільне об'єднання фізичних осіб
та/або юридичних осіб приватного права для
здійснення та захисту прав і свобод, задоволення
суспільних, зокрема економічних, соціальних,
культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об'єднання за організаційно-правовою
формою утворюється як громадська організація або
громадська спілка.

Громадська організація - це громадське об'єднан-
ня, засновниками та членами (учасниками) якого є
фізичні особи.

Громадська спілка - це громадське об'єднання,
засновниками якого є юридичні особи приватного
права, а членами (учасниками) можуть бути
юридичні особи приватного права та фізичні особи.
Громадське об'єднання може здійснювати діяльність
зі статусом юридичної особи або без такого статусу.
Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи
є непідприємницьким товариством, основною метою
якого не є одержання прибутку.

Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати
діяльність зі статусом юридичної особи, підлягає
реєстрації в порядку, визначеному Законом України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців", з урахуванням
особливостей, установлених цим Законом.

Реєстрація громадського об'єднання здійснюється
безоплатно органами виконавчої влади, на які
відповідно до законодавства покладені повнова-
ження з питань реєстрації громадських об'єднань -
реєстраційними службами районних міських, міськ-
районних управлінь юстиції (далі - уповноважений
орган з питань реєстрації), за місце-знаходженням
громадського об'єднання.

Для реєстрації громадського об'єднання керівник
або особа (особи), яка має право представляти
громадське об'єднання для здійснення реєстраційних
дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського
об'єднання подають (надсилають поштовим відправ-
ленням) до уповноваженого органу з питань реєст-
рації за місцезнаходженням громадського об'єднання
заяву за формою, затвердженою Міністерством
юстиції України, до якої додаються:
1) примірник протоколу установчих зборів, який має
містити відомості про:
- дату та місце проведення установчих зборів;
- осіб, які брали участь в установчих зборах
(відповідно до частини одинадцятої цієї статті);
- рішення про утворення громадського об'єднання із
зазначенням мети (цілей) його діяльності;
- рішення про визначення найменування та за
наявності - скороченого найменування громадського
об'єднання;
- рішення про затвердження статуту громадського
об'єднання;
- рішення про утворення (обрання) керівника,
органів управління громадського об'єднання
відповідно до затвердженого статуту;
- рішення про визначення особи (осіб), яка має право
представляти громадське об'єднання у правовід-
носинах з державою та іншими особами і вчиняти дії
від імені громадського об'єднання без додаткового
уповноваження (далі - особа, уповноважена пред-
ставляти громадське об'єднання), - для громадського
об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без
статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання)
органів управління не передбачено рішенням про
утворення такого об'єднання;
- рішення про визначення особи (осіб), яка має право
представляти громадське об'єднання для здійснення
реєстраційних дій, - для громадського об'єднання,
яке має намір здійснювати діяльність зі статусом
юридичної особи;
- інші прийняті на цих зборах рішення стосовно
утворення та/або діяльності громадського об'єднан-
ня. 

Протокол установчих зборів підписується
головуючим та секретарем зборів.
2) статут (у двох примірниках). У статуті обов'язково
вказується:
- найменування громадського об'єднання та за
наявності - скорочене найменування;
- мету (цілі) та напрями його діяльності;
- порядок набуття і припинення членства (участі) у

громадському об'єднанні, права та обов'язки його
членів (учасників);
- повноваження керівника, вищого органу
управління, інших органів управління (далі - керівні
органи) громадського об'єднання, порядок їх форму-
вання та зміни складу, термін повноважень, а також
порядок визначення особи, уповноваженої представ-
ляти громадське об'єднання, та її заміни (для
громадських об'єднань, що не мають статусу
юридичної особи);
- періодичність засідань і процедуру прийняття
рішень керівними органами громадського об'єднан-
ня, у тому числі шляхом використання засобів
зв'язку;
- порядок звітування керівних органів громадського
об'єднання перед його членами (учасниками);
- порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності
керівних органів громадського об'єднання та розг-
ляду скарг;
- джерела надходження і порядок використання
коштів та іншого майна громадського об'єднання;
- порядок створення, діяльності та припинення
діяльності відокремлених підрозділів громадського
об'єднання (у разі їх створення громадським
об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі
статусом юридичної особи);
- порядок внесення змін до статуту;
- порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або
реорганізації громадського об'єднання, а також щодо
використання його коштів та іншого майна, що
залишилися після саморозпуску, - для громадського
об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі
статусом юридичної особи;
- додаткові положення щодо утворення, діяльності і
саморозпуску чи реорганізації громадського об'єд-
нання, що не суперечать закону.
3) відомості про керівні органи громадського
об'єднання із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові
(за наявності), дати народження керівника, членів
інших керівних органів, посади в керівних органах,
контактного номера телефону та інших засобів
зв'язку, а також зазначені відомості про особу (осіб),
яка має право представляти громадське об'єднання
для здійснення реєстраційних дій, до яких додається
письмова згода цієї особи, якщо така особа не була
присутня на установчих зборах;
4) заповнена реєстраційна картка на проведення
державної реєстрації юридичної особи. Реєстраційна
картка заповнюється машинодруком або від руки
друкованими   літерами. Якщо документи надсилаю-
ться уповноваженому органу з питань реєстрації
поштовим відправленням, справжність підпису
заявника на реєстраційній картці повинна бути
нотаріально засвідчена. 

Заяву, відомості та реєстраційну картку підписує
керівник або особа (особи), яка має право представ-
ляти громадське об'єднання для здійснення реєстра-
ційних дій. Справжність підпису зазначеної особи на
заяві про реєстрацію громадського об'єднання
засвідчується нотаріально.

Для реєстрації громадської спілки, крім вказаних
документів, подаються документи, які містять
відомості щодо структури власності засновників -
юридичних осіб та фізичних осіб - власників істотної
участі цих юридичних осіб.

У разі якщо засновником (засновниками) громадсь-
кої спілки є іноземна юридична особа, крім
документів, додатково подається легалізований у
встановленому порядку документ про підтвердження
реєстрації іноземної юридичної особи в країні її
місцезнаходження - витяг із торговельного, банківсь-
кого або судового реєстру, що відповідає вимогам
Закону України "Про державну реєстрацію юридич-
них осіб та фізичних осіб - підприємців".

Документи, які відповідно до вимог цього Закону
подаються (надсилаються) до уповноваженого
органу з питань реєстрації, мають бути викладені
державною мовою.

У разі неподання (ненадсилання) документів для
реєстрації громадського об'єднання протягом 60 днів
з дня утворення таке громадське об'єднання не
вважається утвореним.

На підставі поданих документів уповноважений
орган з питань реєстрації протягом семи робочих
днів з дня їх отримання приймає рішення про
реєстрацію або про відмову у реєстрації громадсь-
кого об'єднання, про направлення документів на
доопрацювання чи про залишення документів без
розгляду по суті.

Відділ державної реєстрації юридичних 
осіб та легалізації об'єднань громадян 

реєстраційної служби
ГУЮ у Полтавській області

Порядок реєстрації 
громадських об'єднань відповідно 

до Закону України
"Про громадські об'єднання"

показання або пояснення щодо себе, членів
сім'ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом (ст. 63).

Гарантії конституційних прав і свобод
містяться не тільки в статтях Конституції,
вони передбачені і нормами галузевого
законодавства. Так, право на охорону
державою гідності людини кореспонду-
ється з обов'язком посадових осіб держав-
них структур поважати гідність людини і
означає: 
1) що ніщо не може бути підставою для її
приниження; 
2) будь-які заходи щодо впливу на
неправомірну поведінку особи з боку
працівників правоохоронних органів не
повинні вести до приниження людської
гідності; 
3) чуйне ставлення до задоволення прав і
законних інтересів людини; 
4) додержання етичних норм службовців і
посадових осіб у стосунках з людьми в
тяжких життєвих ситуаціях. 

Найбільш ефективною гарантією прав і
свобод людини і громадянинa є правосуддя.
Характерним для абсолютної більшості
конституцій світу, в тому числі України, є
виокремлення як основних гарантій прав і
свобод особи внутрішньодержавних і
міжнародно-правових. Так, у частині тре-
тій ст. 55 Конституції України встановлено,
що кожен має право після використання
всіх національних засобів правового захис-
ту звертатися за захистом своїх прав і
свобод до відповідних міжнародних судо-
вих установ чи до відповідних органів
міжнародних організацій, членом або учас-
ницею яких є Україна. Право на самозахист
встановлено частиною четвертою ст. 55
Конституції: кожен має право будь-якими
не забороненими законом засобами захи-
щати свої права і свободи від порушень і
протиправних посягань.

Суттєвою гарантією прав і свобод є
допомога професійного захисника (адво-
ката) в кримінальному, цивільному чи
адміністративному процесі.

До гарантій прав і свобод належать також
юридична відповідальність за їх порушен-
ня. Мається на увазі відповідальність
насамперед влади (органів держави та їх
посадових осіб), яка передбачена
українським законодавством.

У забезпеченні конституційних прав і
свобод особи велику роль відіграють
органи місцевого самоврядування. Але їх
матеріально-фінансові та інші можливості
не завжди є достатніми  для належної
реалізації прав особи.

Слід підкреслити, що, незважаючи на
значущість вищезазначених гарантій, важ-
ливим є не тільки їх закріплення, але й
перш за все забезпечення дієвості таких
принципів, їх практична реалізація. Вирі-
шення цієї проблеми потребує не тільки
засобів правового забезпечення, але й роз-
в'язання питань соціально-економічного
розвитку, укріплення моральних цінностей
та правової культури населення. 

Провідний спеціаліст відділу
організаційної роботи, 

документування та контролю
Ю.В. Петренко
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Правові аспекти

Особливості правового статусу іноземців

25 грудня 2012 року

Стаття 21 Конституції України встановлює, що всі
люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах. Права і
свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в
Україні на законних підставах, користуються тими
самими правами і свободами, а також несуть такі самі
обов'язки, як і громадяни України, за винятками,
встановленими Конституцією, законами чи міжна-
родними договорами України (ст. 26 Конституції
України).

Іноземці та особи без громадянства,  які  перебувають
під юрисдикцією  України,  незалежно  від  законності
їх перебування, мають право на визнання їх право-
суб'єктності та  основних  прав  і свобод людини.

Іноземці  та  особи без громадянства зобов'язані неу-
хильно додержуватися Конституції та законів України,
інших нормативно-правових актів, не посягати на права
і свободи, честь і гідність інших людей, інтереси
суспільства та держави. 

Отже, іноземці та особи без громадянства мають такі
основні права, свободи та обов'язки іноземців та осіб
без громадянства:
- право на інвестиційну та підприємницьку діяльність.;
- право на трудову діяльність;
- право на охорону здоров'я;
- право на соціальний захист;
- право на житло;
- майнові та особисті немайнові права;
- право на освіту;
- право на користування досягненнями культури;
- право на участь в об'єднаннях громадян;
- право на свободу совісті;
- права у шлюбних і сімейних відносинах;
- пересування на території України і вибір місця
проживання;
- також законодавством України іноземцям та особам
без громадянства гарантуються недоторканність особи,
житла, невтручання в особисте і сімейне життя,
таємниця листування, телефонних розмов і телеграфних
повідомлень, повага їх гідності нарівні з громадянами
України.

Щодо основних обмежень прав іноземців та осіб без
громадянства, то іноземці та особи без громадянства не
можуть обирати і бути обраними до органів державної
влади та самоврядування, а також брати участь у
референдумах. На іноземців та осіб без громадянства не
поширюється військовий обов'язок, вони не проходять
військову службу в Збройних Силах України та інших
військових формуваннях, створених відповідно до
законодавства України.

В'їзд в Україну іноземцю або  особі  без  громадянства
не дозволяється: 
- в інтересах  забезпечення  національної  безпеки
України або охорони громадського порядку; 
- якщо це  необхідно  для  охорони  здоров'я,  захисту
прав  і законних інтересів громадян України та інших
осіб,  які проживають в Україні;
- якщо при клопотанні про в'їзд в Україну така особа
подала про себе завідомо неправдиві відомості або
підроблені документи;
- якщо паспортний   документ   такої  особи,  віза  під-
роблені, зіпсовані чи не відповідають  установленому
зразку  або  належать іншій особі; 
- якщо така  особа  порушила  у пункті пропуску через
державний кордон України правила перетинання  дер-
жавного  кордону  України, митні правила, санітарні
норми чи правила або не виконала законних вимог
посадових  та  службових  осіб  органів  охорони  дер-
жавного кордону,  митних  та  інших  органів,  що  здійс-
нюють  контроль на державному кордоні;
- якщо під час попереднього перебування  на  території
України іноземець  або особа без громадянства не вико-
нали рішення суду або органів державної влади,
уповноважених накладати  адміністративні стягнення,

або  мають інші не виконані майнові зобов'язання перед
державою,  фізичними або юридичними особами, вклю-
чаючи пов'язані з попереднім  видворенням,  у  тому
числі  після закінчення терміну заборони подальшого
в'їзду в Україну. 

Перетинання іноземними громадянами та особами без
громадянства кордону на територію України на неза-
конних підставах є адміністративним правопору-
шенням, відповідальність за яке передбачена ст. 204-1
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Тому поширеною формою реагування на таке пра-
вопорушення, окрім інших санкцій, є видворення за
межі країни.

Проте у передбачених законом випадках іноземці та
особи без громадянства, які перетнули державний
кордон України незаконно, можуть набути статусу
біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.
Особа, яка незаконно перетнула державний кордон
України, не несе відповідальності за такі дії, якщо вона
без зволікань звернулася із заявою про визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,
Біженець - це особа, яка не є громадянином України і
внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою
переслідувань за ознаками раси, віро сповідання,
національності, громадянства (підданства), належності
до певної соціальної групи або політичних переконань
перебуває за межами країни своєї громадянської
належності та не може користуватися захистом цієї
країни або не бажає користуватися цим захистом внас-
лідок таких побоювань, або, не маючи грома-дянства
(підданства) і перебуваючи за межами країни свого
попереднього постійного проживання, не може чи не
бажає повернутися до неї внаслідок зазначених
побоювань (ст. 1 Закону України "Про біженців та осіб,
які потребують додаткового або тимчасового захисту").
Особа, яка потребує додаткового захисту, - це особа, яка
не є біженцем відповідно до законодавства, але потребує
захисту, оскільки така особа змушена була прибути в
Україну або залишитися в Україні внаслідок загрози її
життю, безпеці чи свободі в країні походження через
побоювання застосування щодо неї смертної кари або
виконання вироку про смертну кару чи тортур, нелю-
дського або такого, що принижує гідність, поводження
чи покарання (ст. 1 Закону України "Про біженців та
осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту").

Іноземці та особи без громадянства в'їжджають в
Україну за наявності визначеного Законом України "Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства" чи
міжнародним договором України паспортного доку-
мента та одержаної у встановленому  порядку візи, якщо
інше не передбачено законодавством чи міжнародними
договорами України.  Це правило не  поширюється  на
іноземців  та  осіб  без громадянства,  які  перетинають
державний  кордон України з метою визнання їх
біженцями або особами,  які потребують додаткового
або тимчасового захисту чи отримання притулку.

Іноземці та особи без громадянства, які на законній
підставі прибули в Україну, можуть тимчасово
перебувати на її території:
1) протягом наданого візою дозволу в разі в'їзду з
держав з візовим порядком в'їзду, якщо інший строк не
визначено міжнародними договорами України;
2) не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого
в'їзду з держав з безвізовим порядком в'їзду, якщо інший
строк не визначено міжнародними договорами України;
3) на період дії візи, але не більш як 90 днів протягом
180 днів з дати першого в'їзду за візою, оформленою до
11 вересня 2011 року.

Провідний спеціалісті відділу правової роботи,
правової освіти та державної реєстрації

нормативно-правових актів 
В.Л. Мосієнко

Гарантії права на
недоторканість

особистого життя

Загальна декларація прав людини, прий-
нята  затверджена і проголошена Генераль-
ною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. Ця
дата сьогодні відзначається в країнах світу як
День прав людини. Загальну декларацію прав
людини 1948 р. називають "видатним доку-
ментом в історії людства". На Декларацію
часто посилаються при тлумаченні національ-
ного законодавства з прав людини, а також у
судовій практиці. Вміщені в Декларації прин-
ципи і норми постійно розвиваються і уточ-
нюються у процесі укладення нових міжна-
родних угод. Все це свідчить про дієвість
цього документа і сьогодні.

Особисті (або природні) права й свободи
складають першооснову правового статусу
людини і громадянина. Більшість із них
мають абсолютний характер, тобто є не тільки
невідчужуваними, а й не підлягають обмежен-
ню. Ці права  і свободи громадян забезпечу-
ють недопустимість посягання державних
органів, громадських організацій, службових
осіб на життя, здоров'я, свободу, честь і
гідність людини та недопустимість свавіль-
ного позбавлення її життя. Встановлюючи
межі й правила зовнішнього втручання в
особисте життя людини, держава дбає про
порядок, і заснований на суворому додер-
жанні законів, норм моралі, правил співжиття.
Водночас держава не відмовляється від тих чи
інших заходів примусу щодо осіб, які
порушують закони, норми моралі і принципи
демократичного суспільства. 

Захист прав людини здійснюється різними
галузями права.  Кодекси розвивають норми
закріплені в Конституції України, які в свою
чергу ґрунтуються на Загальній декларації
прав людини.  

Сатаття 12 Загальної декларації прав лю-
дини зазначає "Ніхто не може  піддаватися до-
вільному втручанню в його особисте і сімейне
життя, довільним посяганням на недотор-
каність його житла, тайну його кореспон-
денції або на його честь і репутацію. Кожна
людина має право на захист закону від такого
втручання або таких посягань". Ці гарантії
найшли своє відображення у  статтях   Конс-
титуції України та покликані захищати  особу
від свавілля з боку держави та її органів.
Передбачені гарантії реалізовуються у таких
правах і свободах, як недоторканність житла,
таємниця листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції, невтру-
чання у сімейне й особисте життя тощо.
Відповідно стаття 15 Кримінально проце-
суального кодексу України, гарантує  під час
кримінального провадження кожному невтру-
чання у приватне (особисте і сімейне) життя.
Прямо забороняє  збирати, зберігати, викорис-
товувати та поширювати інформацію про при-
ватне життя особи без її згоди, крім випадків,
передбачених Кримінальним процесуальним
Кодексом України. Також, інформація про
приватне життя особи, отримана в порядку,
передбаченому кримінально-поцесуальним
Кодексом україни, не може бути використана
інакше як для виконання завдань кримі-
нального провадження.  Кожен, кому наданий
доступ до інформації про приватне життя,
зобов'язаний запобігати розголошенню такої
інформації.

Закріпивши на конституційному рівні це
право та розвиваючі у інших нормативно-
правових актах держава гарантує особі
можливість контролювати інформацію щодо
себе, своєї родини. Це право також включає
недопустимість розголошенні інформації
щодо особистих контактів людини, інфор-
мації що стосується її телефонних розмов,
кола спілкування, інформації щодо її членів
сім’ї та сімейного статусу, стану здоров’я та
ін.

Начальник
Полтавського РУЮ

М.Ю. Попова

Форма, зміст та порядок подання касаційної скарги 

Статтею 326 Цивільного процесуального кодексу України визначено форму та зміст касаційної скарги, а саме:
1. Касаційна скарга подається у письмовій формі. 
2. У касаційній скарзі повинно бути зазначено: 
1) найменування суду, до якого подається скарга; 
2) ім'я  (найменування)  особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження; 
3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження; 
4) рішення (ухвала), що оскаржується; 
5) в чому полягає неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального
права; 
6) клопотання особи, яка подає скаргу; 
7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги. 
3. Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником. 
4. До касаційної скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ,  що
посвідчує  повноваження представника.
5. До касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до неї  матеріалів відповідно до кількості осіб, які
беруть участь у справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій.

Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції, де вона реєструється в порядку,
встановленому частинами  другою і третьою  статті 11-1 Цивільного процесуального кодексу України, та не
пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.

Старший державний виконавець УДВС ГУЮ у Полтавській області                                   
О.О. Нездойминога
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Правові аспекти

Реалізація норм Конституції України 
щодо права громадян  на одержання

правової допомоги

25 грудня 2012 року

Права та обов'язки
громадянина

Права і свободи людини і громадянина держава
закріплює у правових, насамперед конституційних
нормах. У статті 3 Конституції України наголошено:
людина, її життя і здоров'я, честь і гідність,
недоторканість і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю. Це означає, що людина
є цінністю не тільки сама для себе, а й для всього
суспільства. Всі інші цінності мають бути
підпорядковані цінності людини. Не існує жодної
цінності в суспільстві, заради якої можна було б
пожертвувати людиною. У цій статті зазначено також,
що права і свободи людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження
і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов'язком держави. Із цього випливає, що держава не
всевладна щодо людини у своїй діяльності, вона має
бути обмежена її правами і свободами. Це означає
також, що держава має створювати умови, за яких стає
можливою реалізація прав громадян, тобто держава має
забезпечити гарантії цих прав.

Саме тому в багатьох статтях Конституції України
зафіксовано, що держава гарантує, забезпечує права і
свободи людини, створює умови для їх реалізації.

У статті 22 проголошено, що перелік закріплених у
Конституції України прав і свобод не є вичерпним. Такі
права і свободи можуть закріплюватися у законах
України, міжнародних правових актах.

Права людини поширюються на всіх осіб, які
проживають в Україні, а права громадянина лише на тих
осіб, які є громадянами нашої  держави. Наприклад,
право брати участь в управлінні державними справами,
у всенародному та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування (стаття 38)
визнається лише за громадянами, а іноземні громадяни
та особи без громадянства таких прав не мають.

Конституційні права і свободи поділяються на
громадянські (особисті), політичні, соціально-еконо-
мічні, культурні та інші (наприклад, екологічні).

До громадянських (особистих) прав і свобод людини
належать: права людини на життя та його захист, на
повагу до її гідності, на свободу та особисту
недоторканість, на невтручання в особисте життя та
таємницю листування, на недоторканість житла, на
свободу думки і слова, світогляду і віросповідання,
пересування.

До найголовніших політичних прав і свобод належать:
право на участь в управлінні державними справами, на
об'єднання, на мирні збори та демонстрації, на свободу
друку та інформації, виборчі права та інші.

До головних соціально-економічних прав, насамперед
варто віднести право володіти, користуватися і розпо-
ряджатися своєю власністю, право на підприємницьку
діяльність, а також різноманітні соціальні права: на
працю, на страйк, на відпочинок, на соціальний захист,
на житло, на достатній життєвий рівень, на охорону
здоров'я та інші.

До культурних прав належать: право на освіту, на
свободу літературної, художньої, наукової і технічної
творчості та інші.

Держава покладає на себе відповідальність забез-
печувати реалізацію прав і свобод людини і
громадянина, охороняти і захищати права та свободи.
Свої права і свободи громадяни також можуть захищати
в суді.

Що таке конституційні обов'язки? Права людини не
є абсолютними та безмежними. Межею реалізації
особою власних прав і свобод є права і свободи інших
осіб. Ця межа схарактеризована в статті 68 Конституції
України як обов'язок кожного не посягати на права і
свободи, честь і гідність інших людей. Його дотримання
запорука того, що люди зможуть здійснювати свої
права, і таким чином задовольняти власні потреби та
інтереси. Однак уявлення про те, де починаються права
інших, у різних людей часто не збігаються, адже поряд
із однаковими в усіх членів суспільства інтересами
існують інтереси групові та індивідуальні, а розуміння
того, як їх задовольнити, нерідко суттєво відрізняється.
Важливим елементом взаємодії держави, права і особи
виступають конституційні обов'язки. В обов'язках
виражено як особисті, так і загальнозначимі інтереси.
Під конституційними обов'язками розуміють такий тип
поведінки людини, здійснення якого забезпечує
нормальне життя суспільства і держави. Їх небагато, але
кожен обов'язок має величезне значення. Залежно від
змісту деякі обов'язки є обов'язками кожної людини, яка
живе в Україні, інші тільки громадянина України
(наприклад, захист Вітчизни).

Відповідно до Конституції України важливими
обов'язками громадянина України є захист Вітчизни,
незалежності й територіальної цілісності України,
шанування її державних символів (стаття 65).
Конституція України також закріплює обов'язок
кожного не заподіювати шкоди природі, культурній
спадщині, відшкодовувати завдані ними збитки (стаття
66). Крім того, кожний громадянин зобов'язаний
сплачувати податки і митні збори (стаття 67). Важливим
обов'язком громадянина, як і кожної людини, що
проживає в Україні, є неухильне дотримання
Конституції України та законів України, повага до прав
і свобод, честі та гідності інших людей.

Начальник      
Шишацького РУЮ

Н.В. Тарадай

Можливість одержання пересічним громадянином
правової допомоги є важливим благом у будь-якому
цивілізованому суспільстві. Право на таку допомогу
є невід'ємним правом кожної людини і виступає
органічною частиною правового становища особи в
державі та одним з найважливіших факторів
активної участі населення в житті країни.

Розбудова України як правової держави неможлива
без реалізації даного виду  допомоги, оскільки
правова держава передбачає наявність у громадян
правосвідомості високого рівня. Українці одержують
правову інформацію у вигляді опублікованих законів,
підзаконних актів, коментарів законодавства,
телепередач правового характеру, громадяни в такий
спосіб мають можливість довідатися про свої права,
реалізувати їх, а також, у разі порушення, вчасно їх
захистити.

Гарантоване українцям право на правову допомогу
- це закріплене в статті 59 Конституції України та в
інших законодавчих актах відповідно до міжна-
родно-правових стандартів право кожного на одер-
жання послуг юридичного характеру з метою забез-
печення реалізації особистих (громадянських), полі-
тичних, економічних, соціальних і культурних інте-
ресів, а також захисту прав і свобод особи.

Отже право на юридичну допомогу знайшло своє
втілення, перш за все, у нормах міжнародного
законодавства: ст. 11 Загальної декларації прав лю-
дини і громадянина, ч. З ст. 14 Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права, підпункті "з" п. З
ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини
і основних свобод, п. 93 Мінімальних стандартних
правил поводження з в'язнями. Таким чином, наве-
деними міжнародно-правовими актами передбачено
право кожного обвинуваченого захищати себе
особисто або через вільно вибраного ним на власний
розсуд захисника з поміж юристів, які можуть надати
ефективний правовий захист.

Крім Конституції України право на юридичну
допомогу одержало своє відображення та розвиток і
в інших нормативно-правових актах вітчизняного
законодавства - Кримінально-процесуальному кодек-
сі України, Цивільному процесуальному кодексі
України, Кодексі України про адміністративні право-
порушення, "Про захист прав споживачів", "Про
нотаріат", "Про прокуратуру", "Про міліцію" "Про
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві" і багатьох інших.

Адвокатура України є добровільним професійним
громадським об'єднанням, покликаним згідно з
Конституцією України сприяти захисту прав, свобод
та представляти законні інтереси громадян України,
іноземних громадян, осіб без громадянства, юри-
дичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.
Правову допомогу громадянам України надає також
Уповноважений Верховної Ради з прав людини.
Відповідно до Закону України від 23 грудня 1997 р.
"Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини" він здійснює парламентський контроль за
додержанням конституційних прав і свобод людини і
громадянина; метою його є також їх поновленню та
запобігання порушенням, сприяння правовій

інформованості населення. Уповноважений має
право; приймати та розглядати звернення громадян
України, іноземців, осіб без громадянства, звертатися
до суду із заявою про захист прав і свобод людини і
громадянина, які за станом здоров'я чи з інших
поважних причин не можуть цього зробити
самостійно, а також особисто або через свого
представника брати участь у судовому процесі у
випадках та порядку, встановлених законом. Згідно із
Законом України від 2 жовтня 1996 р, "Про звернення
громадян" всі органи державної влади і місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організа-
ції, об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані
безоплатно надавати громадянам правову допомогу
шляхом розгляду пропозиції (зауважень, скарг, заяв)
та повідомлення громадянина про результати такого
розгляду.

З липня минулого, 2011 року,  в правовому прос-
торі України відбулась вагома подія - набув чинності
Закон України "Про безоплатну правову допомогу".
Основним завданням цього досить потрібного закону
є створення ефективної системи надання безоплатної
правової допомоги, тобто ефективної гарантії права
кожного на правову допомогу. 

У ньому визначено зміст цього права, порядок його
реалізації, підстави і порядок надання такої
допомоги, державні гарантії, повноваження органів
виконавчої влади у зазначеній сфері, а також порядок
оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
їх посадових і службових осіб з питань безоплатної
правової допомоги. 

При цьому це надання диференційоване на
безоплатну первинну і вторинну правову допомогу.
Щорічно законами України про Державний бюджет
України передбачаються кошти на надання правової
допомоги за бюджетною програмою "Надання
громадянам правової допомоги в кримінальних
справах за рахунок держави". А конституційне зак-
ріплення права на правову допомогу у законодавстві
адресується у першу чергу вразливим категоріям
населення. Такі категорії визначені законами України
"Про охорону дитинства", "Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні", "Про біженців",
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", "Про прокуратуру" тощо. 

Крім органів юстиції, суб'єктами надання такої
допомоги є органи Міністерства праці та соціальної
політики України, нотаріат, адвокатура. Сюди ж
треба віднести і суб'єктів підприємницької діяль-
ності, які надають правову допомогу клієнтам у
порядку, визначеному законодавством України (це
так звані юристи-підприємці), а також об'єднання
громадян, що утворились для здійснення і захисту
прав і свобод (ч. 1 ст. 36 Конституції України). 

Отже, держава передбачає найширший спектр
суб'єктів надання правової допомоги і надає гро-
мадянам свободу у виборі захисника своїх прав, при
цьому піклується і про вразливі категорії громадян.

Начальник 
Кременчуцького  МУЮ

Н.К. Проценко

Звернення   стягнення   на   заставлене  майно  в  по-
рядку римусового виконання допускається за
виконавчими документами  для задоволення вимог
стягувача-заставодержателя. У  разі  якщо   коштів,
що   надійшли   від   реалізації заставленного майна,
недостатньо    для   задоволення   вимог стягувача-
заставодержателя за виконавчим документом,  на
підставі якого  звернуто  стягнення  на  заставлене
майно,  такий документ повертається стягувачу-
заставодержателю в  порядку,  встановленому п.8
частини першої ст. 47 цього Закону. Для  задово-
лення   вимог    стягувачів,  які    не    є заставодержа-
телями,  стягнення  на  заставлене майно боржника
може бути звернуто у разі: виникнення права застави
після винесення  судом  рішення  про стягнення з
боржника коштів; якщо вартість   предмета   застави
перевищує розмір заборгованості боржника заставо-
держателю. Про  звернення  стягнення  на застав-
лене майно  для задоволення   вимог  стягувачів,  які
не  є  заставодержателями, державний  вико-навець
повідомляє  заставодержателю не пізніше наступ-
ного  дня  після  накладення  арешту  на майно або
якщо йому стало відомо, що арештоване майно
боржника перебуває в заставі, та роз'яснює
заставодержателю  право  на звернення до суду з

позовом про зняття арешту із заставленого майна.
Реалізація  заставленого  майна  здійснюється  в
порядку, встановленому цим Законом. За рахунок
коштів, що надійшли від реалізації заставленого
майна, здійснюються утримання, передбачені
ст.  43   цього Закону,  після  чого  кошти використо-
вуються для задоволення вимог заставодержателя.  У
разі якщо заставодержатель не є стягувачем у
виконавчому  провадженні,  йому виплачуються кош-
ти після належного підтвердження права на застав-
лене  майно.  У  разі  задоволення  в повному   обсязі
вимог заставодержателя  залишок коштів вико-
ристовується для задоволення вимог інших
стягувачів у порядку, встановленому цим Законом.

Спори,  що  виникають під час виконавчого про-
вадження щодо звернення стягнення на заставлене
майно, вирішуються судом.  Примусове звернення
стягнення   на   предмет   іпотеки здійснюється  дер-
жавним  виконавцем  з урахуванням положень Зако-
ну України "Про іпотеку".

Провідний спеціаліст відділу організації
та контролю за виконанням рішень

УДВС  ГУЮ  у  Полтавській області
Л.М. Кравчук

Порядок звернення стягнення на заставлене майно
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Засоби реалізації та захисту прав та свобод людини

25 грудня 2012 року

Важливим засобом реалізації та захисту прав та свобод
людини є гарантії. Вони є системою норм, принципів та
вимог, які забезпечують процес дотримання прав та
законних інтересів людини. 

Таким чином, гарантії є засобом, що забезпечує перехід
від передбачених конституцією можливостей до реальної
дійсності.

Гарантії реалізації конституційних прав та свобод
людини і громадянина - це умови та засоби, принципи та
норми, які забезпечують здійснення, охорону і захист
зазначених прав, є порукою виконання державою та
іншими суб'єктами правовідносин тих обов'язків, які
покладаються на них, з метою реалізації конституційних
прав та свобод людини і громадянина.

Ефективність гарантій залежить від рівня розвитку
загальноправових принципів, стану економіки, рівня
розвитку демократичних інститутів, наявності системи
досконалих законів у державі, ефективності механізмів
реалізації законів, ступеня правової свідомості і правової
культури населення, узгодженості інтересів населення та
суспільства вцілому і наявності високоефективного
органу конституційного контролю.

Багатоманітність факторів, які забезпечують реальність
прав та свобод, визначає різноманітність їх гарантій.
Взагалі усі можливі гарантії забезпечення реалізації прав
та свобод людини і громадянина прийнято поділяти на
загальносоціальні (загальні) та власне правові, юридичні
(спеціальні).

До загальносоціальних гарантій відносять: ідеологічні,
політичні, економічні, власне соціальні, організаційні. Ті
чи інші загальні гарантії завжди є пріоритетними у сфері
реалізації відповідної групи прав людини і громадянина.

Так, визначальними для реалізації політичних прав
громадян є політичні й ідеологічні гарантії, для реалізації
економічних - ідеологічні і політичні, соціальних і еколо-
гічних - економічні, культурних - економічні 1 соціальні,
особистих та інших - політичні й організаційні.

Загальносоціальні і юридичні гарантії узгоджені і тісно
пов'язані між собою.Більшість перших формально
закріплено в Конституції і законах України. Власне
правові ж гарантії часто фактично виглядають як
політико-правові, соціально-правові тощо.

До ідеологічних гарантій можна віднести ліберальну
концепцію прав людини, на якій ґрунтується правова
система держави, що визнає права людини як природні і
передбачає їх пріоритет щодо прав колективу, держави,
суспільства, а також ідеологічний плюралізм і
багатоманітність, заборону визнання державою жодної
ідеології як обов'язкової. Ці гарантії втілено у статтях 8,
9, 11, 15 Конституції України.

Економічні гарантії знайшли своє відображення у
статтях 13, 41, 95 та інших Конституції України. Ними є
ринкова економіка, основу якої становлять відносини
приватної власності, поєднані зі свободою підприєм-
ницької діяльності та ефективним використанням
державної власності і дієвою системою державного
регулювання економіки, а також ресурсна, фінансова та
технологічна незалежність національної економіки від
інших країн.

Якщо політичні гарантії є визначальними для реалізації
усієї системи конституційних прав та свобод людини і
громадянина, то належні економічні гарантії фактично
обумовлюють можливість реалізації соціальних, куль-
турних, деяких інших прав та свобод людини і
громадянина (права на соціальний захист, на безпечне
для життя і здоров'я довкілля, на освіту, на охорону
здоров'я тощо). 

Реалізація деяких інших прав та свобод людини і
громадянина (таких, як свобода думки і слова, право на
повагу до гідності, право на захист від втручання в
особисте і сімейне життя, таємниця листування, свобода
пересування, право на мирні збори, свобода асоціації,
право на підприємницьку діяльність тощо) не потребує
чи майже не потребує матеріальних затрат з боку
держави.

Соціальними гарантіями визнається відсутність будь-
якого суспільно-політичного протистояння окремих
соціальних верств населення та регіонів України,
максимальну зайнятість населення, відсутність тенден-
цій моральної та духовної деградації в суспільстві.

Правові (юридичні) гарантії реалізації прав та свобод
людини і громадянина - це встановлені державою із
наданням їм формальної (юридичної) обов'язковості
принципи та норми, які забезпечують здійснення
зазначених прав та свобод шляхом належної
регламентації порядку їх здійснення, а також їх охорони
і захисту.

Окремим, специфічним видом правових гарантій є
юридична відповідальність. її специфіка полягає у тому,
що захист і охорону прав та свобод людини і
громадянина юридична відповідальність забезпечує
шляхом гарантування виконання органами державної
влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і
службовими особами своїх обов'язків, що кореспон-
дують зазначеним правам та свободам. Крім того, вона
також виконує функцію забезпечення виконання
обов'язків людини і громадянина, які є складовою
правового статусу людини і громадянина.

Залежно від рівня їх юридичного статусу правові
гарантії поділяються на міжнародно-правові та
національні, конституційні та галузеві.

Основним Законом на Президента України покладено

обов'язок бути гарантом додержання Конституції
України, прав і свобод людини ї громадянина, обстою-
вати права і свободи громадян (статті 102 і 104
Конституції України), на Кабінет Міністрів України -
вживати заходів щодо забезпечення прав і свобод людини
і громадянина (пункт 2 ст. 116 Конституції України), на
місцеві державні адміністрації - забезпечувати додер-
жання прав і свобод громадян на відповідних територіях
(пункт 2 ст. 119 Конституції України).

Ст. 8 Конституції України гарантує звернення до суду
для захисту конституційних прав і свобод людини і
громадянина безпосередньо на підставі Конституції
України, норми якої є нормами прямої дії.

На прокуратуру покладено здійснення нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням
особистої свободи громадян (ст. 121 Конституції
України).

У ст. 22 Конституції України встановлене загальне
правило, згідно з яким конституційні права і свободи
гарантуються. Це означає, що вони не лише проголошу-
ються, декларуються державою, а й мають реалізо-
вуватися за допомогою відповідного механізму.

Окремі права та свободи людини і громадянина мають
спеціальні (тобто такі, що стосуються лише їх) гарантії,
які містяться у тих чи інших нормах Конституції України
та згідно з якими відповідні права забезпечуються: право
територіальних громад на місцеве самоврядування -
визнанням і гарантуванням місцевого самоврядування
(ст. 7 Конституції України); право власності на землю -
гарантією його набуття відповідно до закону (ст. 14
Конституції України); право на асоціації - гарантією
свободи політичної діяльності, не забороненої Консти-
туцією і законами України (ст. 15 Конституції України);
право на працю - гарантіями рівних можливостей у
виборі професії та роду трудової діяльності, захисту від
незаконного звільнення (ст. 43 Конституції України);
право на відпочинок - наданням днів щотижневого
відпочинку, оплачуваної щорічної відпустки, встанов-
ленням скороченого робочого дня щодо окремих
професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у
нічний час (ст. 45 Конституції України); право на охорону
здоров'я - державним фінансуванням відповідних прог-
рам, не скороченням існуючої мережі державних та
комунальних закладів охорони здоров'я та ін. (ст. 49
Конституції України); право на соціальний захист-
гарантованим загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням і створенням мережі закладів
для догляду за непрацездатними (ст. 46 Конституції
України); право на користування культурною спадщиною
- гарантією її охорони законом (ст. 54 Конституції
України) тощо.

Інші правові гарантії реалізації конституційних прав
та свобод людини і громадянина містяться в багатьох
законах України, а також в інших нормативно-правових
актах, і частково є загальними, а частково -галузевими.

Ці правові гарантії мають різні форми. Вони
складаються із норм, які регулюють порядок реалізації
тих чи інших можливостей людини і громадянина,
встановлюють відповідальність за неправомірне
обмеження конституційних прав і свобод або містять
засоби стимулювання посадових осіб до належної
поведінки.

Так, свої права і свободи людина може ефективно
здійснювати переважно за умови надання їй необхідної
правової допомоги, право на яку кожному гарантується
ст. 59 Конституції України. При цьому кожен є вільним у
виборі захисника своїх прав. Крім того, згідно із цією
статтею, у випадках, передбачених законом, ця допомога
надається безоплатно.

Держава в особі відповідних органів визначає певне
коло суб'єктів надання правової допомоги та їх
повноваження. Аналіз чинного законодавства України з
цього питання дає підстави визначити, зокрема, такі види
суб'єктів надання правової допомоги:
державні органи України, до компетенції яких входить
їїнадання;
- адвокатура України як спеціально уповноважений
недержавний професійний правозахисний інститут,
однією з функцій якого є захист людини від обвину-
вачення та надання правової допомоги при вирішенні
будь-яких справ у судах та інших державних органах;
суб'єкти юридичної діяльності, які надають правову
допомогу клієнтам у порядку, визначеному законо-
давством України; об'єднання громадян для здійснення і
захисту своїх прав і свобод.

Так, згідно із Законом України "Про звернення
громадян", всі органи державної влади і місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації,
об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані
безоплатно надавати громадянам правову допомогу
шляхом повідомлення по суті отриманих скарг,
пропозицій та заяв. Зокрема, Міністерство юстиції
України здійснює інформування населення про
діяльність установ юстиції, сприяє поширенню знань про
право, роз'ясненню чинного законодавства, забезпечує
взаємодію державних органів у проведенні спільних
заходів, спрямованих на підвищення правової свідомості
населення, тощо.

Одним із найбільш доступних і тому поширених
засобів захисту своїх прав є звернення зі скаргами,

зауваженнями та пропозиціями до органів державної
влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян,
підприємств, установ, організацій, засобів масової
інформації, посадових осіб відповідно до їх функціо-
нальних обов'язків.

Відповідно до ст. 56 Конституції України "Кожен має
право на відшкодування за рахунок держави чи органів
місцевого самоврядування матеріальної та моральної
шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, їх посадових і службових
осіб при здійсненні ними своїх повноважень".

Ця конституційна норма спрямована на забезпечення
захисту громадянина від чиновницького свавілля,
матеріальної компенсації шкоди, завданої громадянинові
в результаті незаконного порушення його прав і свобод,
дотримання законності в діяльності державних органів,
їх посадових і службових осіб.

Згідно зі ст. 101 Конституції України, Уповноважений
Верховної Ради України здійснює парламентський
контроль за додержанням конституційних прав і свобод
людини і громадянина. Закон "Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини" визначає такі,
зокрема, функції цієї посадової особи: 1) захист прав і
свобод людини і громадянина, проголошених Консти-
туцією України, законами України та міжнародними
договорами України; 2) запобігання порушенням прав і
свобод людини і громадянина або сприяння їх понов-
ленню; 3) запобігання будь-яким формам дискримінації
щодо реалізації людиною своїх прав і свобод; 4)
сприяння правовій інформованості населення та захист
конфіденційної інформації про особу.

Уповноважений, відповідно до ст. 150 Конституції
України, законів України "Про Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини" і "Про Конституційний
Суд України", має право: а) звернутися до Конститу-
ційного Суду України для вирішення питань про
відповідність Конституції України (конституційність)
законів та інших правових актів Верховної Ради України,
актів Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, правових актів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим або для отримання офіційного
тлумачення Конституції та законів України; б) вимагати
від посадових і службових осіб органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов, організацій сприяння проведенню перевірок діяль-
ності підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств,
установ, організацій, виділення спеціалістів для участі у
проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних
висновків; в) звертатися до суду із заявою про захист
прав і свобод людини і громадянина, які за станом
здоров'я чи з інших поважних причин не можуть зробити
цього самостійно, а також особисто або через свого
представника брати участь у судовому процесі; 
г) направляти у відповідні органи акти реагування Упов-
новаженого (конституційне подання та подання) для
вжиття цими органами заходів.

Відповідно до ст. 55 Конституції України "Права і
свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, посадових і служ-
бових осіб". Ст. 8 Конституції України гарантує "звер-
нення до суду для захисту конституційних прав і свобод
людини і громадянина безпосередньо на підставі
Конституції України", адже її норми є нормами прямої
дії.

Статтею 16 Цивільного кодексу України встановлено,
що кожна особа має право звернутися до суду за
захистом свого особистого немай нового або майнового
права та інтересу. 

Після використання всіх національних засобів
правового захисту кожен, згідно зі ст. 55 Конституції
України, має право звертатися за захистом своїх прав і
свобод до відповідних міжнародних установ чи до
відповідних органів міжнародних організацій, членом
або учасником яких є Україна.

Можливість використовувати порядок захисту своїх
суб'єктивних прав і свобод, який певний час застосо-
вується у країнах - членах Ради Європи, з'явилась у
громадян України після вступу України до Ради Європи і
прийняття Закону України "Про ратифікацію Конвенції
про захист прав і основних свобод людини 1950 року,
Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до
Конвенції", який набрав чинності з 22 вересня 1997 р.
Рішення Європейського суду мають не тільки
індивідуальне значення для людини, яка звернулася до
нього, а й у певному сенсі універсальне значення: вони є
орієнтиром для національних судів, у тому числі для
Конституційного Суду України, вони надають можли-
вість більш глибоко і правильно зрозуміти обсяг і зміст
гарантованих Європейською конвенцією з прав людини,
іншими міжнародними актами, а також і Конституцією
України прав і свобод людини і громадянина, а отже,
більш ефективно захищати їх.

Начальник                        
Хорольського РУЮ

Л.В. Власенко
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Про приватне право

Зобов'язання наречених
у разі відмови від вступу в шлюб

25 грудня 2012 року

Однією з основних засад сучасного сімейного
права є добровільність шлюбу, встановлена ст.24
Сімейного Кодексу України (далі СК),тобто  взаємна
згода осіб, що одружуються, яка свідчить про їх
бажання укласти шлюб і взяти на себе встановлені
законом обов'язки подружжя.

Будь-який тиск на свідомість людини,
примушування жінки та чоловіка до шлюбу у будь-
якій формі (погроза, обман, психічний тиск тощо) не
повинні мати місце. Члени сім'ї та родичі можуть
надавати поради або висловлювати свою думку
щодо майбутнього шлюбу та особистих якостей
нареченої (нареченого), але такі поради не можуть
набувати характеру примусу.

Таким чином, ніхто не може примусити особу
взятии шлюб, але що робити коли виникає ситуація
як в тій приказці: "Обіцяти - не значить
одружитися". Погодьтеся, ситуація не із приємних,
коли Ви готуєтеся до свята, гості запрошені, столи
накриті і тут як грім серед ясного неба, Ваша
половинка говорить "пробач, весілля не буде".

Стаття 31 СК,  передбачає відповідальність за
безпричинну відмову від реєстрації шлюбу, яка
виражається у відшкодуванні витрат, понесених у
зв'язку з приготуванням до шлюбу. Ця шкода мусить
полягати в реальних затратах, які неможливо в
подальшому використати в побуті, господарстві. До
них, наприклад, відносяться внесений за оренду
приміщення для весілля грошовий аванс, попередня
оплата музикантам, тамади, артистів; заготівля в
великій кількості продуктів харчування, які довгий
час не можуть зберігатися, придбання весільного
одягу для нареченої, яке має одноразове викорис-
тання, заготівля листівок-запрошень на весілля
тощо.  Згідно зі ст.16 Цивільного Кодексу України,
кожна особа має право звернутися до суду за
захистом своїх прав, звичайно, це не зцілить
розбитого серця, але хоча б затрати поверне. 

При поданні такого позову, позивач, відповідно до
статті 60 Цивільно-процесуального Кодексу України
повинен надати суду письмові докази про понесені
затрати (чеки, квитанції, письмові договори про
оренду тощо). Стороною, якою були понесені ці
затрати і яка має право на їх відшкодування, може
бути наречений, наречена, їх батьки, інші родичі, які
понесли  витрати.

Відповідати за понесені витрати буде той, хто
відмовився від шлюбу або наречений, або наречена
особисто, однак не слід забувати, що законодавство
передбачає відповідальність тільки за безпідставну
відмову від шлюбу. Не може відповідати за понесені
витрати той з наречених, який доведе суду, що від
шлюбу він відмовився з поважних причин, про які

він довідався під час підготовки до весілля і до
назначеного дня реєстрації шлюбу.

Ч.3 ст.31 СК встановлює, що такі затрати не
підлягають відшкодуванню, якщо відмова від шлю-
бу була викликана протиправною, аморальною
поведінкою нареченої, нареченого, прихованням
нею, ним обставин, що мають для того, хто відмо-
вився від шлюбу, істотне значення (тяжка хвороба,
наявність дитини, судимість тощо). Ці причини
повинні бути доведені в суді відповідачем, як
заперечення на позов про стягнення витрат,
заявлений позивачем.

Ч.4 ст.31 СК передбачає і таку санкцію, як
повернення подарованих речей, розірвання договору
дарування, які мали місце до реєстрації шлюбу і
підготовки до весілля. У разі відмови стороною
повернути подаровану річ, спір може бути розгля-
нутий судом. При цьому не має значення, з якої
причини не відбулося весілля, не був зареєстро-
ваний шлюб. Іноді наречений (наречені) дарують
майбутній дружині вироби із дорогоцінного металу,
каменів, іноді автомобілі тощо.

Відповідно до статті 719 Цивільного Кодексу
України більша частина дарування предметів
повинна бути оформлена в письмовому вигляді,
(наприклад дарування нерухомих речей або
рухомих, що мають особливу цінність, валютних
цінностей на суму яка перевищує п'ятдесятикратний
розмір неоподаткованого мінімуму доходів грома-
дян) а це означає, що, якщо виникне спір про розір-
вання договору дарування, а він був укладений в
усній формі, то наявність такого договору при запе-
реченні відповідача довести суду неможливо, ос-
кільки відповідно до частини другої статті 59
Цивільно-процесуального Кодексу України доказа-
ми наявності договору повинен бути договір, укла-
дений в письмовій формі.

На жаль, законодавством не передбачена можли-
вість відшкодування моральної шкоди, у зв'язку з
відмовою одного з наречених від шлюбу, оскільки
кожен з наречених має право відмовитися від одру-
ження. Так, гроші, подарунки їх можна повернути,
але, це не полегшить біль. Тож, дорогі наречені,
якщо у вас є хоч маленький сумнів, з приводу того
чи варто одружуватись, можливо краще почекати,
ніж потім змушувати страждати свою половинку та
ходити по судам...

Студентка Аграрного коледжу 
управління і права ПДАА,

Член Координаційної ради молодих юристів при
ГУЮ в Полтавській області.

А.В. Вітохіна

Державна реєстрація народження дитини прово-
диться  з одночасним визначенням її походження та
присвоєнням їй прізвища, власного імені та по
батькові. Походження дитини визначається  відповідно
до Сімейного кодексу України.

Порядок визначення походження дитини залежить
від наявності чи відсутності шлюбу між її батьками. 
Главою 12 Сімейного кодексу України (далі - Кодекс)
встановлено порядок визначення походження дитини
від матері та батька. Зокрема, статтею 122 Кодексу
визначено, що дитина, яка зачата і (або) народжена у
шлюбі; народжена до спливу десяти місяців після
припинення шлюбу або визнання його недійсним,
походить від подружжя. 

Водночас подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб
між якими припинено, у разі народження дитини до
спливу десяти місяців після припинення їх шлюбу,
мають право подати до органу державної реєстрації
актів цивільного стану спільну заяву про невизнання
чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини. Така
вимога може бути задоволена лише у разі подання
іншою особою та матір'ю дитини заяви про визнання
батьківства. Якщо дитина народилася до спливу десяти
місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті
чоловіка, походження дитини від батька може бути
визначене за спільною заявою матері та чоловіка, який
вважає себе батьком. Визначення походження дитини
від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її
матір'ю врегульовано нормами статті 124 Кодексу.
Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від
дня припинення шлюбу або визнання шлюбу
недійсним, але після реєстрації повторного шлюбу її
матері з іншою особою, вважається, що батьком дитини
є чоловік її матері у повторному шлюбі. 

Батьківство попереднього чоловіка може бути
визначене на підставі його спільної заяви з чоловіком у
повторному шлюбі або за рішенням суду. Нормами
статті 123 Кодексу визначено, що у разі народження
дружиною дитини, зачатої в результаті застосування
допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за
письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком
дитини. 

У разі  народження дитини жінкою, якій в організм
було перенесено  ембріон людини, зачатий подружжям
у результаті застосування допоміжних репродуктивних

технологій, державна реєстрація народження прово-
диться за заявою подружжя, яке дало згоду на таке
перенесення. У цьому разі  одночасно з документом,
що підтверджує факт народження  дитини цією жін-
кою, подається заява про її згоду  на запис подружжя
батьками дитини, справжність підпису на якій має бути
нотаріально засвідченою, а також  довідка про
генетичну спорідненість батьків (матері чи батька) з
плодом. Крім того у статтях 125, 126, 135 Кодексу
закріплено порядок визначення походження дитини у
випадках, коли мати дитини не перебуває у шлюбі.

Так, якщо мати та батько дитини не перебувають у
шлюбі між собою, походження дитини від матері
визначається на підставі документа закладу охорони
здоров'я про народження нею дитини, а походження
дитини від батька визначається за заявою матері та
батька дитини або за рішенням суду.

Така заява може бути подана як до, так і після
народження дитини до органу державної реєстрації
актів цивільного стану. 

Якщо заява про визнання батьківства не може бути
подана особисто, вона може бути подана через
представника або надіслана поштою, за умови її
нотаріального засвідчення. Повноваження представ-
ника мають бути нотаріально засвідчені. 

При народженні дитини у матері, яка не перебуває у
шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків
або рішення суду, запис про батька дитини у книзі
державної реєстрації народжень провадиться за
прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по
батькові батька дитини записуються за її вказівкою. 

У разі смерті матері, а також за неможливості
встановити місце її проживання чи перебування запис
про матір та батька дитини провадиться за заявою
родичів, інших осіб або уповноваженого представника
закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина. 
Якщо батьки дитини невідомі, державна реєстрація її
народження проводиться за рішенням органу опіки та
піклування, яким визначається прізвище, власне ім'я,
по батькові дитини і відомості про батьків (стаття 135
Кодексу).

Головний спеціаліст відділу ДРАЦС
реєстраційної служби ГУЮ у Полтавській області

О.І. Білогурова

Визначення походження дитини від батьків 
при державній реєстрації   народження

Особисті немайнові
права подружжя

Вступ у шлюб породжує виникнення особистих
немайнових та майнових правовідносин між подруж-
жям.Насамперед виникають немайнові правовідносини, а
майнові є похідними від них.Регулювання зазначених
правовідносин грунтується на рівності прав та обов'язків
кожного з подружжя у шлюбі та сім'ї.  Сімейним кодексом
України  визначено основні немайнові права подружжя, а
саме:
Право на материнство 
1. Дружина має право на материнство. 
2.  Небажання  чоловіка  мати  дитину або нездатність його
до зачаття дитини може бути причиною розірвання шлюбу. 
3. Позбавлення    жінки    можливості     народити     дитину
(репродуктивної    функції)    у    зв'язку   з   виконанням
нею конституційних,  службових,  трудових обов'язків або
в  результаті протиправної  поведінки  щодо  неї  є  підста-
вою для відшкодування завданої їй моральної шкоди. 
4. Вагітній дружині мають бути створені  у  сім'ї  умови
для збереження її здоров'я та народження здорової дитини. 
5. Дружині-матері  мають  бути  створені  у  сім'ї  умови для
поєднання материнства із здійсненням нею інших прав та
обов'язків. 
Право на батьківство 
1. Чоловік має право на батьківство. 
2.  Відмова  дружини від народження дитини або
недатність її до народження дитини може бути причиною
розірвання шлюбу. 
3. Позбавлення  чоловіка можливості здійснення репродук-
тивної функції у зв'язку  з  виконанням  ним  конститу-
ційних,  службових, трудових  обов'язків  або в результаті
протиправної поведінки щодо нього є підставою для
відшкодування завданої йому моральної шкоди. 

Право дружини та  чоловіка  на  повагу  до  своєї
індивідуальності 
1. Дружина  та  чоловік  мають рівне право на повагу до
своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань. 
Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний
розвиток 
1. Дружина  та  чоловік  мають  рівне  право  на  фізичний
та духовний розвиток,  на здобуття освіти, прояв своїх
здібностей, на створення умов для праці та відпочинку.
Право дружини та чоловіка на зміну прізвища 
1. Якщо   при  реєстрації  шлюбу  дружина,  чоловік
зберегли дошлюбні  прізвища,  вони  мають  право подати
до органу державної реєстрації  актів  цивільного стану,
який зареєстрував їхній шлюб, або  відповідного  органу  за
місцем їхнього проживання заяву про обрання  прізвища
одного  з них як їхнього спільного прізвища або про
приєднання до свого прізвища прізвища другого з
подружжя. 
2.  У  разі  зміни  прізвища орган державної реєстрації актів
цивільного стану видає нове Свідоцтво про шлюб. 
Право  дружини та чоловіка на розподіл обов'язків та
спільне вирішення питань життя сім'ї
1. Дружина,  чоловік  мають  право  розподілити   між
собою обов'язки в сім'ї. 

Дружина, чоловік  повинні  утверджувати  повагу  до
будь-якої праці, яка робиться в інтересах сім'ї. 
2. Усі найважливіші питання життя  сім'ї  мають
вирішуватися подружжям  спільно,  на засадах рівності.
Дружина,  чоловік мають 
право противитися усуненню їх від вирішення питань
життя сім'ї. 
3. Вважається,  що дії одного з подружжя стосовно життя
сім'ї вчинені за згодою другого з подружжя. 

Право дружини та чоловіка на свободу та особисту
недоторканність
1.  Дружина  та  чоловік  мають  право на вільний вибір
місця свого проживання.
2. Дружина  та  чоловік  мають право вживати заходів,  які
не заборонені законом і не суперечать моральним засадам
суспільства, щодо підтримання шлюбних відносин. 
3. Кожен з подружжя має право припинити шлюбні
відносини. 
4. Примушування до припинення шлюбних відносин,
примушування до їх збереження,  в тому числі
примушування до статевого  зв'язку за  допомогою
фізичного  або психічного насильства,  є порушенням
права  дружини,  чоловіка на свободу та особисту
недоторканність і може мати наслідки, встановлені
законом.

Норми сімейного права не регулюють всіх відносин, що
виникають у шлюбі. 

Так, побудова сімейних відносин на почуттях взаємної
любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки не може 
бути забезпечена нормами права. Вони можуть лише
сприяти розвитку цих відносин, які регулюються нормами
моралі.

Провідний спеціаліст відділу
ДРАЦС реєстраційної служби
ГУЮ у Полтавіській області

І.П. Манжос
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Основні питання, 
щодо набуття дитиною громадянства

та вихід із громадянства України

25 грудня 2012 року

Порядок прийняття
апеляційної скарги

до розгляду

Справа реєструється в апеляційному суді і
передається в порядку черговості судді-
доповідачу. Протягом трьох днів після
надходження справи суддя-доповідач вирішує
питання про прийняття апеляційної скарги до
розгляду апеляційним судом. 

До апеляційної скарги, яка не оформлена
відповідно до вимог, встановлених статтею 295
ЦПК, а також у разі несплати суми судового збору
чи не оплати витрат на інформаційно-технічне
забезпечення розгляду справи застосовуються
положення статті 121 ЦПК.

Про прийняття апеляційної скарги до розгляду
або повернення скарги суддя-доповідач поста-
новляє ухвалу. Ухвалу судді про повернення
апеляційної скарги може бути оскаржено в
касаційному порядку.

При надходженні неналежно оформленої
справи, з нерозглянутими зауваженнями на
правильність і повноту фіксування судового
процесу технічними засобами або з нерозгля-
нутими письмовими зауваженнями щодо повноти
чи неправильності протоколу судового засідання,
або без вирішення питання про ухвалення
додаткового рішення суддя-доповідач повертає
справу до суду першої інстанції, про що поста-
новляє ухвалу із зазначенням строку, протягом
якого суд першої інстанції має усунути недоліки.
(Частина четверта статті 297 із змінами, вне-
сеними згідно із Законом № 3570-IV від
16.03.2006р.)

Усі процесуальні дії у зв'язку із прийняттям
апеляційної скарги до розгляду, вирішення
питання про залишення неналежно оформленої
скарги без руху або її повернення вчиняються
судом апеляційної інстанції, а не місцевим судом.

Отримана від місцевого суду справа із усіма
поданими на неї апеляційними скаргами
реєструється в канцелярії апеляційного суду.

Відповідно до ч.3 ст.18 ЦПК цивільні справи у
судах апеляційної інстанції розглядаються коле-
гією у складі трьох суддів. Але виходячи з
існуючого в апеляційному суді порядку черговості
справа передається судді-доповідачу, який
зобов'язаний вчинити протягом 3 днів після
надходження апеляційної скарги усі процесуальні
дії, необхідні для вирішення питання про
прийняття апеляційної скарги до розгляду
апеляційним судом.

Вирішуючи питання про прийняття апеляційної
скарги, суддя-доповідач повинен ретельно
перевірити дотримання встановлених законом
умов і порядку порушення апеляційного про-
вадження, зокрема: чи має скаржник право апе-
ляційного оскарження, чи не вступило оскаржу-
ване рішення в законну силу і чи підлягає воно
оскарженню в апеляційному порядку, чи не
порушено строку подання апеляційної скарги, чи
дотримано вимог до змісту та форми апеляційної
скарги, чи оплачено судовий збір та витрати на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду
апеляційної скарги.

У випадку встановлення суддею-доповідачем
вищезазначених порушень під час подання
апеляційної скарги, він постановляє ухвалу, в якій
зазначаються підстави залишення її без руху, про
що повідомляє скаржника і надає строк для
усунення недоліків апеляційної скарги.

В ухвалі про залишення апеляційної скарги без
руху суд повинен зазначити всі недоліки скарги.
Після їх усунення скаржником суд не вправі
залишати апеляційну скаргу без руху з інших
підстав, які не були зазначені в попередній скарзі. 

Провідний спеціаліст ВПВР
УДВС ГУЮ у Полтавській області

О.В. Кравченя

Громадянство України - правовий зв'язок між
фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв
у їх взаємних правах та обов'язках.

Правовий зміст громадянства України, підстави і
порядок його набуття та припинення, повноваження
органів державної влади, що беруть участь у
вирішенні питань громадянства України, порядок
оскарження рішень з питань громадянства, дій чи
бездіяльності органів державної влади, їх посадових і
службових осіб визначаються Законом України "Про
громадянство України" від 18.01.2001р. №2235-ІІІ (із
змінами).

Які є підстави набуття громадянства України?
Відповідно до ст. 6 Закону України "Про

громадянство України" (надалі - Закон від
18.01.2001р. №2235-ІІІ ) громадянство України
набувається:
1)занародженням;
2) за територіальним походженням;
3) внаслідок прийняття до громадянства;
4) внаслідок поновлення у громадянстві;
5) внаслідок усиновлення;
6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи
піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи
заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок
сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на
виховання в сім'ю патронатного вихователя;
7) внаслідок встановлення над особою, визнаною
судом недієздатною, опіки;
8) у зв'язку з перебуванням у громадянстві України
одного чи обох батьків дитини;
9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або
встановлення факту батьківства чи материнства;
10) за іншими підставами, передбаченими
міжнародними договорами України.

Хто має право набуття громадянства України за
народженням?

Особа, яка має право на набуття громадянства
України за народженням, є громадянином України з
моменту народження.

Згідно з ст. 7 Закону від 18.01.2001р. № 2235-ІІІ
громадянином України за народженням є:
- особа, батьки або один з батьків якої на момент її
народження були громадянами України;
- особа, яка народилася на території України від осіб
без громадянства, які на законних підставах
проживають на території України;
- особа, яка народилася за межами України від осіб
без громадянства, які постійно на законних підставах
проживають на території України, і не набула за
народженням громадянства іншої держави;
- особа, яка народилася на території України від
іноземців, які на законних підставах проживають на
території України, і не набула за народженням
громадянства жодного з батьків;
- особа, яка народилася на території України, одному
з батьків якої надано статус біженця в Україні чи
притулок в Україні, і не набула за народженням
громадянства жодного з батьків або набула за
народженням громадянство того з батьків, якому
надано статус біженця в Україні чи притулок в
Україні; 
- особа, яка народилася на території України від
іноземця і особи без громадянства, які на законних
підставах проживають на території України, і не
набула за народженням громадянства того з батьків,
який є іноземцем.

Новонароджена дитина, знайдена на території
України, обоє з батьків якої невідомі (знайда), є
громадянином України.

Як дитина набуває громадянство України за
територіальним походженням?

Відповідно до ст. 8 Закону від 18.01.2001р. № 2235-
ІІІ особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи
баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи
сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або
постійно проживали до 24 серпня 1991 року на
території, яка стала територією України відповідно до
Закону України "Про правонаступництво України",
або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба,
рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра
народилися або постійно проживали на інших
територіях, що входили на момент їх народження або
під час їх постійного проживання до складу
Української Народної Республіки, Західноукраїнської
Народної Республіки, Української Держави,
Української Соціалістичної Радянської Республіки,
Закарпатської України, Української Радянської
Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без
громадянства або іноземцем, який подав зобов'язання
припинити іноземне громадянство, та подала заяву
про набуття громадянства України, а також її
неповнолітні діти реєструються громадянами
України. 

Дитина, яка народилася чи постійно проживала на
території УРСР (або хоча б один з її батьків, дід чи
баба народилися чи постійно проживали на
територіях, зазначених вище і є особою без гро-
мадянства або іноземцем, щодо якого подано зобо-
в'язання припинити іноземне громадянства, реєстру-
ється громадянином України за заявою одного з
батьків або опікуна чи піклувальника. 

Дитина, яка народилася на території України після
24 серпня 1991 року і не набула за народженням
громадянство України та є особою без громадянства
або іноземцем, щодо якого подано зобов'язання
припинити іноземне громадянство, реєструється
громадянином України за клопотанням одного з її
законних представників (батьки, усиновителі, батьки-
вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі,
опікуни, піклувальники, представники закладів, які
виконують обов'язки опікунів і піклувальників).

За яких умов здійснюється прийняття до
громадянства України дитини?

Прийняття до громадянства України дитини, яка
проживає в Україні і один із батьків якої або інша
особа, яка є її законним представником (батьки,
усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки,
патронатні вихователі, опікуни, піклувальники,
представники закладів, які виконують обов'язки
опікунів і піклувальників) і має дозвіл на імміграцію
в Україну, здійснюється за умовою подання декла-
рації про відсутність громадянства (для осіб без
громадянства) або зобов'язання припинити іноземне
громадянство (для іноземців). 

Дозвіл на імміграцію в Україну не вимагається,
якщо законним представником дитини є особа, якій
надано статус біженця в Україні або притулок в
Україні, або іноземець чи особа без громадянства, які
прибули в Україну на постійне проживання до
набрання чинності Законом України "Про
імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті
громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року
відмітку про прописку або отримали посвідку на
постійне проживання
в Україні.

Як набувається дитиною громадянства України
внаслідок встановлення над нею опіки чи піклу-
вання, влаштування дитини в дитячий заклад чи
заклад охорони здоров'я, у дитячий будинок
сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на
виховання в сім'ю патронатного вихователя?

Відповідно до ст. 12 Закону від 18.01.2001р. №2235-
ІІІ дитина, яка є іноземцем або особою без грома-
дянства, над якою встановлено опіку чи піклування і
опікуном або піклувальником призначено грома-
дянина України або осіб, одна з яких є громадянином
України, а друга - особою без громадянства, стає
громадянином України з моменту прийняття рішення
про встановлення опіки чи піклування або з моменту
набрання чинності рішенням суду про встановлення
опіки чи піклування.

Дитина, яка проживає на території України та є
особою без громадянства або іноземцем, над якою
встановлено опіку чи піклування і опікуном або
піклувальником призначено осіб, одна з яких є
громадянином України, а друга - іноземцем, стає
громадянином України з моменту прийняття рішення
про встановлення опіки або піклування чи з моменту
набрання чинності рішенням суду про встановлення
опіки або піклування, якщо така дитина у зв'язку із
встановленням опіки або піклування не набуває
громадянство опікуна чи піклувальника, який є
іноземцем.

Дитина, яка є іноземцем або особою без
громадянства і постійно проживає в дитячому закладі
чи закладі охорони здоров'я, адміністрація яких
виконує щодо неї функції опікуна або піклувальника,
стає громадянином України з моменту влаштування в
такий заклад, якщо її батьки померли, позбавлені
батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи
недієздатними, оголошені померлими або якщо
батьки дитини, розлученої із сім'єю, не знайдені.

Дитина, яка є іноземцем або особою без гро-
мадянства і виховується в дитячому будинку сімей-
ного типу, прийомній сім'ї, сім'ї патронатного
вихователя, якщо хоча б один із батьків-вихователів
або прийомних батьків, або патронатних вихователів
є громадянином України, стає громадянином України
з моменту влаштування дитини до дитячого будинку
сімейного типу чи прийомної сім'ї або передачі на
виховання в сім'ю патронатного вихователя, якщо її
батьки померли, позбавлені батьківських прав,
визнані безвісно відсутніми чи недієздатними,
оголошені померлими або якщо батьки дитини,
розлученої із сім'єю, не знайдені.
Як дитина набуває громадянства України у зв'язку

з перебуванням у громадянстві України її батьків
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чи одного з них?
Згідно з ст.14 Закону від 18.01.2001р. №2235-ІІІ

дитина, яка є іноземцем або особою без грома-
дянства, один з батьків якої є громадянином
України, а другий є особою без громадянства,
реєструється громадянином України за
клопотанням того з батьків, який є громадянином
України.

Дитина, яка є особою без громадянства, один з
батьків якої є громадянином України, а другий є
іноземцем, реєструється громадянином України за
клопотанням того з батьків, який є громадянином
України.

Дитина, яка є іноземцем або особою без
громадянства, батьки якої перебувають у
громадянстві України, реєструється громадянином
України за клопотанням одного з батьків.

Дитина, яка є іноземцем, один із батьків якої є
громадянином України, а другий - іноземцем,
реєструється громадянином України за
клопотанням того з батьків, який є громадянином
України. 

Чи необхідна згода дитини під час набуття
громадянства України?

Набуття громадянства України дітьми віком від
14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою
згодою.

У яких випадках дитина може вийти з
громадянства України?

Однією із підстав припинення громадянства
України є вихід з громадянства. 

Відповідно до ст. 18 Закону від 18.01.2001р.
№2235-ІІІ громадянин України, який відповідно до
чинного законодавства України є таким, що
постійно проживає за кордоном, може вийти з
громадянства України за його клопотанням. 

Якщо дитина виїхала разом з батьками на
постійне проживання за кордон і батьки виходять з
громадянства України, за клопотанням одного з
батьків разом з батьками з громадянства України
може вийти і дитина.

Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на
постійне проживання за кордон і виходить з
громадянства України, а другий залишається
громадянином України, дитина може вийти з
громадянства України разом з тим із батьків, який
виходить з громадянства України, за його кло-
потанням.

Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на
постійне проживання за кордон і виходить з
громадянства України, а другий є іноземцем чи
особою без громадянства, дитина може вийти з
громадянства України разом з тим із батьків, який
виходить з громадянства України, за його
клопотанням.

Якщо дитина виїхала на постійне проживання за
кордон і її батьки вийшли з громадянства України,
дитина може вийти з громадянства України за
клопотанням одного з батьків.

Якщо дитина виїхала на постійне проживання за
кордон з одним із батьків і він вийшов з
громадянства України, а другий є громадянином
України, дитина може вийти з громадянства
України за клопотанням про це того з батьків, який
вийшов з громадянства України.

Якщо дитина виїхала на постійне проживання за
кордон з одним із батьків і він вийшов з
громадянства України, а другий є іноземцем чи
особою без громадянства, дитина може вийти з
громадянства України за клопотанням того з
батьків, який вийшов з громадянства України.

Дитина, яка відповідно до чинного законодавства
України вважається такою, що постійно проживає
за кордоном, може вийти з громадянства України за
клопотанням одного з батьків. 

Дитина, яка набула громадянство України за
народженням, якщо на момент її народження
батьки або хоча б один із них були іноземцями чи
особами без громадянства, може вийти з
громадянства України за клопотанням одного з
батьків незалежно від місця проживання дитини. 

Дитина, яка усиновлена подружжям, один з якого
є громадянином України, а другий є іноземцем,
може вийти з громадянства України за клопотанням
усиновителя, який є іноземцем.

Дитина, усиновлена іноземцями або особами без
громадянства, може вийти з громадянства України
за клопотанням одного з усиновителів.

Вихід з громадянства України допускається, якщо
особа набула громадянство іншої держави або
отримала документ, виданий уповноваженими
органами іншої держави, про те, що громадянин
України набуде її громадянство, якщо вийде з
громадянства України.

Вихід дітей віком від 14 до 18 років з
громадянства України може відбуватися лише за
їхньою згодою.

Начальник 
Карлівського РУЮ                                        

І.А. Сущенко

Громадяни України мають право звернутися до органів
державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань
громадян, підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності, засобів масової інформації, посадових
осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із
зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються
їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо
реалізації своїх соціально-економічних, політичних та
особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх
порушення. 

Стаття 40 Конституції України усім громадянам України
надає право направляти індивідуальні чи колективні
письмові звернення або особисто звертатися до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та
посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані
розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у
встановлений законом строк.

Право на звернення забезпечує громадянам можливість
обстоювання своїх прав і законних інтересів та
відновлення їх у разі порушення, участі в управлінні
державними і громадськими справами та впливу на
поліпшення роботи органів державної влади і місцевого
самоврядування, установ, підприємств, організацій.
Питання практичної реалізації громадянами свого права
на звернення регулюються:
-  Законом України від 2 жовтня 1996 р. "Про звернення
громадян",
- Указом Президента України від 7 лютого 2008 року.
N 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування",
- "Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в
органах державної влади і місцевого самоврядування,
об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форм власності, в засобах
масової інформації", затвердженою Постановою Кабінету
Міністрів N 348 від 14 квітня 1997 р. 

Звернення громадян стосуються різних напрямів
діяльності суспільства й держави, але, здебільшого, вони
мають єдину мету - звернути увагу відповідних органів і
посадових осіб на необхідність розв'язання проблем, що
зачіпають суспільні інтереси або інтереси конкретної
особи. Загальними ознаками звернень є те, що вони
відбивають стан справ у відповідній сфері діяльності й
несуть у собі інформацію, яка направляється в державні
органи чи органи місцевого самоврядування, об'єднання
громадян, на підприємства, в установи, організації.

Громадяни мають право звертатися до органів
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності,
об'єднань громадян, посадових осіб українською чи
іншою мовою, прийнятною для сторін.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в
письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви
(клопотання) і скарги. 

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де
висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності
органів державної влади і місцевого самоврядування,
депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також
висловлюються думки щодо врегулювання суспільних
відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової
основи державного і громадського життя, соціально-
культурної та інших сфер діяльності держави і
суспільства. 

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням
про сприяння реалізації закріплених Конституцією та
чинним законодавством їх прав та інтересів або
повідомлення про порушення чинного законодавства чи
недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, народних депутатів
України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також
висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.
Клопотання - письмове звернення з проханням про
визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод
тощо. 

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і
захист законних інтересів громадян, порушених діями
(бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. 

Органи державної влади і місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації незалежно від форм
власності, об'єднання громадян, посадові особи
зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та
повідомити громадянина про результати розгляду. 

Пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу,
Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої
Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками
державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій особисто. 

Органи державної влади, місцевого самоврядування та
їх посадові особи, керівники та посадові особи
підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, об'єднань громадян, до повноважень яких
належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно
і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти,
приймати рішення відповідно до чинного законодавства і
забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про
наслідки розгляду заяв (клопотань). 

Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, Героїв

Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни
розглядаються першими керівниками державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій особисто. 

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в
обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав
ці заяви і до компетенції якого входить вирішення
порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом
керівника або особи, яка виконує його обов'язки. 

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у
заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в
письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням
мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскар-
ження прийнятого рішення. 

Скарга на дії чи рішення органу державної влади,
органу місцевого самоврядування, підприємства, уста-
нови, організації, об'єднання громадян, засобів масової
інформації, посадової особи подається у порядку підлег-
лості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє
громадянина права звернутися до суду відповідно до
чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу
або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою
рішенням - безпосередньо до суду. 

Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістич-
ної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни
розглядаються першими керівниками державних органів,
органів місцевого самоврядування, установ, організацій і
підприємств особисто. 

Скарги на рішення загальних зборів членів колективних
сільськогосподарських підприємств, акціонерних то-
вариств, юридичних осіб, створених на основі колек-
тивної власності, а також на рішення вищих державних
органів вирішуються в судовому порядку. 

Громадянин може подати скаргу особисто або через
уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах
неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними
представниками. 

Скарга в інтересах громадянина за його уповно-
важенням, оформленим у встановленому законом порядку,
може бути подана іншою особою, трудовим колективом
або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність. 

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або
копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а
також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які
після її розгляду повертаються громадянину. 

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не
більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не
потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не
пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в
місячний термін вирішити порушені у зверненні питання
неможливо, керівник відповідного органу, підприємства,
установи, організації або його заступник встановлюють
необхідний термін для його розгляду, про що повідом-
ляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний
термін вирішення питань, порушених у зверненні, не
може перевищувати сорока п'яти днів. 

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін
розгляду може бути скорочено від встановленого цією
статтею терміну. 

Звернення громадян, які мають встановлені законо-
давством пільги, розглядаються у першочерговому
порядку. 

Якщо питання, порушені в одержаному органом
державної влади, місцевого самоврядування, підпри-
ємствами, установами, організаціями незалежно від форм
власності, об'єднаннями громадян або посадовими
особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в
термін не більше п'яти днів пересилається ними за
належністю відповідному органу чи посадовій особі, про
що повідомляється громадянину, який подав звернення. У
разі якщо звернення не містить даних, необхідних для
прийняття обгрунтованого рішення органом чи
посадовою особою, воно в той же термін повертається
громадянину з відповідними роз'ясненнями. 

Письмове звернення без зазначення місця проживання,
не підписане автором (авторами), а також таке, з якого
неможливо встановити авторство, визнається анонімним і
розгляду не підлягає. 

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же
органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж
питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті
звернення, терміни розгляду яких пропущено та звернен-
ня осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про
припинення розгляду такого звернення приймає керівник
органу, про що повідомляється особі, яка подала
звернення. Особи, винні у порушенні Закону України
"Про звернення громадян", несуть цивільну,
адміністративну або кримінальну відповідальність,
передбачену зако-нодавством України. 

Звернення громадян до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування мають важливе
значення у забезпеченні постійного зв'язку між державою
та громадянином, у вирішенні життєво важливих проблем
окремої людини і суспільства в цілому, і реалізації
конституційних прав і свобод людини і громадянина, в
процесі побудови демократичної, соціальної, правової
держави.

Старший державний виконавець
ВПВР УДВС ГУЮ у Полтавській області

О.В. Приймак

Порядок розгляду звернень громадян
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ВДВС - інформує

Найпоширенішим видом реакції держави на
вчинення адміністративних правопорушень в адмініст-
ративно-деліктному законодавстві України був і
залишається адміністративний штраф: за даними
адміністративно-юрисдикційної практики щороку у 91-
93 відсотках усіх постанов про накладення адмініст-
ративних стягнень передбачається саме адмініст-
ративний штраф. Виникнувши ще за часів римського
права, адміністративний штраф (poena pecuniaria)
розглядався, як, до речі, й тепер, як різновид грошового
стягнення, що накладалося уповноваженою особою і
потрапляло в дохід держави. У 20-30-х роках XX ст. в
законодавстві УРСР адміністративна відповідальність
взагалі ототожнювалася із застосуванням за проти-
правні діяння штрафів в адміністративному порядку.
Адміністративний штраф зберіг свої домінуючі позиції
серед адміністративних стягнень і до сьогодні.  Загалом
у деліктному законодавстві України за вчинення
протиправних діянь у публічній сфері передбачається
ціла система штрафних санкцій (кримінальні, дисцип-
лінарні, адміністративні, фінансові). Адміністративний
штраф посідає в ній самостійне місце.

У межах штрафної відповідальності досить легко
відрізнити кримінальну та адміністративну відпо-
відальність (можливо, і фінансову, якщо нормативно
визначній її існування) від дисциплінарної.

Перші дві мають чітко виражений публічний харак-
тер, тобто суб'єктом застосування цих видів відпо-
відальності є держава в особі її спеціалізованих органів.
У прошарках дисциплінарної відповідальності
суб'єктом застосування виступає орган, з яким
правопорушник перебуває у відносинах службової
підлеглості.  Термін "штраф" має давнє походження і в
перекладі з німецької "strafe" означає пеню, кару,
стягнення за проступок. Однак сутність штрафу як виду
адміністративного стягнення, завдяки поєднанню
загальних рис штрафної (каральної) санкції та певних
особливих властивостей, значно ширша й полягає не
тільки в ущемленні майнових інтересів винної особи.

Адміністративному штрафу як різновиду штрафної
(каральної) правової санкції притаманні такі риси:
- він є проявом державного примусу, тобто має
каральний характер через протиправну поведінку;
- звертається на майно правопорушника, звідси -
грошово-майновий характер;
- добровільний характер виконання поєднується із
вживанням примусу в разі ухилення від виконання;
- містить у собі мету відшкодування матеріальної
шкоди, завданої державі;
- йому властиві інші ознаки юридичних санкцій:
запобіжний, виправно-виховний, правовідновлюваль-
ний характер.

Порівняно оперативною та спрощеною є Процедура
застосування адміністративних штрафів: досить стислі
строки давності притягнення до адміністративно-
штрафної відповідальності (не пізніше двох місяців з
моменту вчинення правопорушення, а при триваючому
правопорушенні - з моменту його виявлення), розгляду
справ про застосування адміністративних штрафів (до
п'ятнадцяти днів), оскарження (до десяти днів) та
виконання відповідних постанов. Слід особливо
акцентувати увагу на можливості застосування адмі-
ністративних штрафів на місці вчинення адмініст-
ративних правопорушень без складання протоколу
(ст. 258 КпАП). 

Стаття 307 Кодексу України про адміністративні
правопорушення передбачає, що штраф має бути
сплачений порушником не пізніш як через 15 днів з дня
вручення йому постанови про накладення штрафу, а в
разі оскарження або опротестування такої постанови -
не пізніше, як через п'ятнадцять днів з дня
повідомлення про залишення скарги або протесту без
задоволення. Штраф, накладений за вчинення адмініст-
ративного правопорушення, вноситься порушником в
установу банку України.

Статтею 299 КУпАП встановлено, що після закін-
чення строку, зазначеного у статті 307 Кодексу України
про адміністративні правопорушення, постанова
підлягає примусовому виконанню.

З метою примусового виконання постанови про
накладення штрафу, у відповідності до вимог статті 308
КУпАП, вона надсилається для виконання до відділу
державної виконавчої служби за місцем проживання,
роботи або за місцезнаходженням майна порушника. У
порядку примусового виконання постанови з

правопорушника стягується подвійний розмір штрафу,
визначений у відповідній статті КУпАП.

Стягнення штрафів на підставі постанов про
накладення штрафу проводиться в порядку встанов-
леному Законом України "Про виконавче провадження".
Якщо боржник у встановлений строк самостійно не
сплатив штраф, згідно статті 27 Закону України "Про
виконавче провадження", державний виконавець на
наступний день після закінчення відповідних строків
розпочинає його примусове виконання.

Статтею 32 цього Закону передбачено, що заходами
примусового виконання є:

1) звернення стягнення на кошти та інше майно
(майнові права) боржника, у тому числі, якщо вони
перебувають в інших осіб або належать боржникові від
інших осіб;

2) звернення   стягнення   на заробітну плату
(заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника.

Статтею 52 цього Закону передбачено порядок
звернення стягнення на кошти та інше майно боржника
1) звернення стягнення на майно боржника полягає в
його арешті, вилученні та примусовій реалізації.
2) стягнення за виконавчими документами звертається в
першу чергу на кошти боржника у гривнях та іноземній
валюті, інші цінності, у тому числі кошти на рахунках і
вкладах боржника у банках та інших фінансових
установах, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях
цінних паперів.
3) готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються.
4) на кошти та інші цінності боржника, що знаходяться
на рахунках, вкладах та на зберіганні у банках чи інших
фінансових установах, накладається арешт. Арешт
поширюється також на кошти на рахунках, які будуть
відкриті після винесення постанови про накладення
арешту.
5) у разі відсутності у боржника коштів та інших
цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача,
стягнення звертається також на належне боржнику інше
майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не
може бути накладено стягнення. Звернення стягнення
на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на
кошти боржника. Боржник має право запропонувати ті
види майна чи предмети, на які необхідно в першу
чергу звернути стягнення. Черговість стягнення на
кошти та інше майно боржника остаточно визначається
державним виконавцем.
6) стягнення на майно боржника звертається в розмірі і
обсязі, необхідних для виконання за виконавчим
документом, з урахуванням стягнення виконавчого
збору, витрат, пов'язаних з організацією та проведенням
виконавчих дій, штрафів, накладених на боржника під
час виконавчого провадження. У разі якщо боржник
володіє майном спільно з іншими особами, стягнення
звертається на його частку, що визначається судом за
поданням державного виконавця.
7) у разі якщо сума, що підлягає стягненню за
виконавчим провадженням, не перевищує десяти
розмірів мінімальної заробітної плати, звернення
стягнення на єдине житло боржника та земельну
ділянку, на якій розташоване це житло, не здійсню-
ється. У такому разі державний виконавець зобов'я-
заний вжити всіх заходів для виконання рішення за
рахунок іншого майна боржника.

Державний виконавець має право проводити опис й
арешт майна боржника  після чого реалізовувати майно
через спеціалізовані організації на підставі договорів
шляхом продажу на прилюдних торгах, аукціонах.
Після реалізації майна кошти від реалізації пере-
раховуються для погашення штрафу, виконавчого збору
(який стягується у разі несплати штрафу у строк,
встановлений державним виконавцем для самостійного
виконання) та витрат на проведення виконавчих дій (це
кошти затрачені на зберігання, вилучення та оцінку
майна) залишок коштів повертається боржнику.

Для уникнення вищевикладених обставин управління
державної виконавчої служби Головного управління
юстиції у Полтавській області управління юстиції
рекомендує боржникам самостійно сплатити штрафи та
пред'явити документ про сплату.

Провідний спеціаліст відділу 
організації та контролю за
виконанням рішень УДВС

ГУЮ у Полтавській області
О.П. Данилевська

Стягнення адміністративних штрафів

25 грудня 2012 року

Стан виконання рішень
про стягнення
заборгованості 

по виплаті заробітної
плати

Протягом одинадцяти місяців 2012 року на
виконанні у відділах державної виконавчої
служби Полтавської області знаходилося 2
774  виконавчих документів про стягнення
заборгованості по заробітній платі та інших
виплатах, пов'язаних з трудовими пра-
вовідносинами на суму 18 783 986 грн. 

Впродовж звітного періоду завершено 1 829
виконавчих проваджень зазначеної категорії,
що становить 66 %  на суму 12 640 830 грн.,
або 67,30 % .

Фактично виконано 837 виконавче
провадження, або 30% на суму 5 356 727 грн.,
або 28 % .
Невиконаними залишаються 945 виконавчих

проваджень, або 34% на суму  12 640 830 грн.,
або  67 %.

Найбільшими боржниками по заробітній
платі є такі підприємства Полтавської облас-
ті, як:
- ДП "Лохвицький спиртовий комбінат" - на
виконанні перебуває 133 виконавче
провадження щодо стягнення заборгованості
по заробітній платі на загальну суму 1 429
920  грн.;
- ДП ВО "Знамя" - на виконанні перебуває
269 виконавче провадження щодо стягнення
заборгованості по заробітній платі на
загальну суму 2 634 322 грн.;
- ВАТ "Букрос" - на виконанні перебуває 12
виконавчих проваджень щодо стягнення
заборгованості по заробітній платі на
загальну суму 205562,00 грн;
- ДП ДАК "Хліб України" Миргородський
КХП № 1- на виконанні  перебуває 101
виконавчих провадження щодо стягнення
заборгованості по заробітній платі на
загальну суму  299 344 грн;
Виконання даної категорії виконавчих
проваджень ускладнюється тим, що: 
- на рахунках боржника відсутні кошти, або їх
недостатньо для погашення заборгованості;
- підприємство - боржник знаходиться на
межі банкрутства або вже збанкрутувало;
- ліквідне майно знаходиться в банківській
заставі або взагалі відсутнє.

Органами державної виконавчої служби
вживаються заходи щодо своєчасного і
повного виконання рішень у відповідності до
вимог Закону України "Про виконавче
провадження".

Зокрема, статтею 32 Закону України "Про
виконавче провадження" визначено перелік
заходів примусового виконання рішень, як то:
- звернення  стягнення на майно боржника;
- звернення стягнення на заробітну плату
(заробіток), доходи, стипендію боржника;
-вилучення у боржника і передача стягувачеві
певних предметів, визначених у рішенні, інші
заходи, передбачені рішенням.

У відповідності до  вищезазначеного,  в ході
примусового виконання рішень про стяг-
нення заборгованості із заробітної плати
державними виконавцями вживаються заходи
по зверненню стягнення на грошові кошти,
які обліковуються на розрахункових рахун-
ках, відкритих боржниками в установах
банку, та інше рухоме і нерухоме майно,
виявлене у боржника.

За результатами вжитих державними
виконавцями заходів примусового виконання
стягнуто та виплачено стягувачам
заборгованість по заробітній платі протягом
оджинадцяти місяців 2012 року з наступних
підприємств:
- ДП ВО "Знамя" - по 215 виконавчих
провадженнях - 1 615 755 грн.
- ДП ДАК "Хліб України" Миргородський
КХП № 1- по 38 виконавчих провадженнях -
83 545, 39 грн.;
- ДП "Лохвицький спиртовий комбінат" - по
122 виконавчих провадженнях -  467 981 грн.

Головний спеціаліст
відділу організації та контролю 

за виконанням рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області

А.В.Гоголєва
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Про легалізацію

Деякі  питання  застосування 
Конвенції про цивільно-правові аспекти

міжнародного викрадення дітей 
1980 року

25 грудня 2012 року

Оголошення розшуку боржника
- фізичної особи

Статтею 40 Закону України "Про виконавче
провадження" (далі - Закону) визначені підстави та
порядок оголошення розшуку боржника - фізичної
особи.

Так, у разі відсутності відомостей про місце
проживання, перебування чи місцезнаходження
боржника - фізичної особи державний виконавець
звертається до суду з поданням про винесення ухвали
про розшук боржника або дитини. 

Перед зверненням до суду з поданням про
винесення ухвали про розшук боржника - фізичної
особи або дитини, який здійснюється відповідно до
статті 40 Закону, державний виконавець вживає
заходів, спрямованих на встановлення фактичного
місцезнаходження боржника - фізичної особи або
дитини щодо:
- отримання відповіді на запит від відповідних
територіальних органів МВС України щодо місця
реєстрації особи;
- отримання інформації від учасників виконавчого
провадження та інших осіб, у тому числі усно (в
такому випадку отримана інформація відображаєься в
акті державного виконавця), про можливі місця
перебування боржника;
- перевірки наявності боржника за можливими
місцями його перебування, встановленими під час
проведення виконавчих дій;
- отримання інформації щодо місця роботи боржника;
- отримання інформації про боржника з інших
джерел.

Розшук боржника - фізичної особи здійснюють
органи внутрішніх справ. Розшук оголошується
відповідно за місцем виконання рішення або за
останнім відомим місцем проживання, перебування,
місцезнаходженням боржника чи місцезнаходженням
його майна, або за місцем проживання (місце-
знаходженням) стягувача. При цьому, витрати органів
внутрішніх справ, пов'язані з розшуком боржника -
фізичної особи, стягуються з боржника за ухвалою
суду.  Незвернення державного виконавця до суду у
разі відсутності відомостей про місце проживання,
перебування чи місцезнаходження боржника -
фізичної особи, а також інші дії та бездіяльність
державного виконавця, пов'язані з розшуком
боржника або його майна, можуть бути оскаржені у
десятиденний строк у порядку, встановленому
Законом.

Начальник відділу організації та
контролю за виконанням рішень

УДВС ГУЮ у Полтавській області
О.В. Тимченко

Відкладення провадження
виконавчих дій 

Згідно статті 25 Закону України "Про виконавче
провадження" державний виконавець зобов'язаний
прийняти до виконання виконавчий документ і
відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився
строк пред'явлення такого документа до виконання,
він відповідає вимогам, передбаченим цим Законом, і
пред'явлений до виконання до відповідного органу
державної виконавчої служби.

Державний виконавець протягом трьох робочих днів
з дня надходження до нього виконавчого доку-мента
виносить постанову про відкриття виконавчого
провадження.

У постанові державний виконавець вказує про
необхідність боржнику самостійно виконати рішення
у строк до семи днів з моменту винесення постанови
(у разі виконання рішення про примусове виселення
боржника - у строк до п'ятнадцяти днів) та зазначає,
що у разі ненадання боржником документального
підтвердження виконання рішення буде розпочате
примусове виконання цього рішення із стягненням з
боржника виконавчого збору і витрат, пов'язаних з
організацією та проведенням виконавчих дій,
передбачених цим Законом.

За наявності обставин, що перешкоджають
провадженню виконавчих дій, або у разі несвоє-
часного одержання  сторонами документів  виконав-
чого  провадження, внаслідок чого вони були позбав-
лені можливості  скористатися  правами, наданими їм
цим Законом,  державний  виконавець  може  відклас-
ти  виконавчі дії за заявою стягувача чи боржника або
з власної ініціативи на строк  до десяти  робочих  днів.
Про відкладення провадження виконавчих дій
державний  виконавець  виносить  відповідну  поста-
нову, про що повідомляє сторонам. 

Постанова державного виконавця про відкладення
провадження виконавчих дій може бути оскаржена у
триденний  строк  у  порядку, встановленому цим
Законом.

Матеріал підготовлео 
УДВС ГУЮ у Полтавській області

Конвенція про цивільно-правові аспекти
міжнародного викрадення дітей для України
набрала чинності з 01 вересня 2006 року.

Водночас слід враховувати, що відповідно до
статті 38 Конвенції приєднання України має силу
тільки у відносинах з тими Договірними
державами, що заявляють про своє визнання цього
приєднання.

На сьогодні Конвенція застосовується у
відносинах між Україною та 61 її державою-
учасницею, а саме з: Латвією (01.11.2006); Чеською
Республікою (01.12.2006); Румунією (01.12.2006);
Болгарією (01.12.2006); Люксембургом
(01.12.2006); Словацькою Республікою
(01.01.2007); Грецією (01.02.2006); Панамою
(01.02.2006); Кіпром (01.02.2006); Королівством
Нідерландів (01.02.2006); Гондурасом (01.02.2006);
Ізраїлем (01.02.2006); Уругваєм (01.03.2007);
Угорщиною (01.03.2007); Еквадором (01.03.2007);
Італією (01.03.2007); Перу (01.03.2007);
Республікою Польща (01.04.2007); Естонією
(01.04.2007); Чилі (01.04.2007); Сербією
(01.05.2007); Мексикою (01.05.2007): Францією
(01.05.2007); Аргентиною (01.05.2007); Фінляндією
(01.05.2007): Португалією (01.06.2007); Колумбією
(01.07.2007); Монако (01.03.2007): Бельгією
(01.07.2007); Бразилією (01.07.2007); Новою
Зеландією (01.07.2007): Багамами (01.08.2007);
США (01.09.2007); Швецією (01.09.2007);
Хорватією (01.10.2007); Німеччиною (01.01.2008);
Ірландією (01.01.2008); Іспанією (01.03.2008);
Боснією і Герцеговиною (01.03.2008); Туреччиною
(01.01.2008); Чорногорією (01.05.2008); Китаєм -
лише Спеціальним адміністративним районом
Гонконгом та Макао (01.06.2008); Словенією
(01.10.2008); Венесуелою (01.11.2008); Грузією
(01.12.2008); колишньою Югославською
Республікою Македонією (01.01.2009); Литвою
(01.03.2009); Мальтою (01.01.2010); Ісландією
(01.04.2010); Марокко (01.06.2010); Албанією
(01.06.2011); Вірменією (01.06.2011); Сан-Марино
(01.06.2011); Сейшельськими островами
(01.06.2011); Сполученим Королівством Великої
Британії та Північної Ірландії (01.06.2011);
Андоррою (01.12.2011); Швейцарією (01.01.2012);
Сінгапуром (01.01.2012); Габоном (01.01.2012);
Російською Федерацією (01.06.2012); Норвегією
(01.10.2012).

Відповідно до статті 35 Конвенції вона
застосовується до актів незаконного переміщення
або утримування дітей, що мають місце після
набрання чинності Конвенцією між договірними
державами.

Враховуючи зазначене, відсутні правові підстави
для прийняття до розгляду на підставі Конвенції
заяв про повернення дитини щодо держав, з якими
Конвенція не застосовується, або "викрадення"
дитини відбулося до дати набрання Конвенцією
чинності у двосторонніх відносинах.

На підставі положень Конвенції особа або
установа, які стверджують, що дитина була
вивезена з України або утримується на території
іноземної держави з порушенням прав піклування
про дитину (далі - заявник), може відповідно до
статті 8 Конвенції звернутися із заявою про
повернення дитини. При цьому відповідно до статті
4 Конвенції її застосування припиняється, коли
дитина досягає віку 16 років.

Форма заяви про повернення дитини наведена у
додатку 1 до Порядку виконання на території
України Конвенції про цивільно-правові аспекти
міжнародного викрадення дітей 1980 року,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 липня 2006 року №952 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 02
вересня 2010 року №795).

У заяві про повернення дитини має бути
зазначено інформацію про особи заявника, дитини і

того, хто підозрюється в переміщенні або
утримуванні дитини, підстави, на яких заявник
вимагає повернення дитини, всю наявну
інформацію про можливе місцезнаходження
дитини. До заяви необхідно додати копії свідоцтв
про народження дитини, про шлюб, розлучення,
довідку про склад сім'ї, документи, що
підтверджують проживання дитини в Україні, копії
рішень судів, на яких ґрунтуються вимоги, та інші
документи, що сприятимуть прийняттю рішення
про повернення дитини, а також фотокартку дитини
й особи, з якою ймовірно перебуває дитина.

Згідно зі статтею 28 зазначеної Конвенції до
заяви слід додати письмове доручення, яким
заявник уповноважує Центральний орган держави,
в якій перебуває дитина, діяти від його імені або
призначати представника у справі про повернення.
Крім того, згідно зі статтею 24 цієї Конвенції заява
та документи, які до неї додаються, мають бути
перекладені державною мовою запитуваної
держави або, в разі неможливості, англійською або
французькою мовами. Разом   з   тим,   слід   вра-
ховувати,   що   деякі   держави-учасниці   обмежи-
ли застосування однієї мови - англійської чи
французької або висловили вимогу, щоб документи,
які подаються, завжди супроводжувалися
перекладом державною мовою запитуваної
держави. Так, приймають документи з перекладом
лише англійською мовою: Вірменія, Сінгапур,
Латвія, Греція, Панама, Естонія, Фінляндія, Нова
Зеландія, Литва, Ісландія, Норвегія. Вимагають
надання перекладу лише французькою мовою:
Андорра, Франція. Крім того, обов'язково мають
супроводжуватися перекладом державною мовою,
документи, які подаються до Німеччини
(німецькою мовою), Бразилії (португальською
мовою), Венесуели (іспанською мовою), Китаю
(китайською або португальською мовами). Всі інші
держави-учасниці, з якими застосовується Конвен-
ція, приймають документи з перекладом держав-
ною мовами або англійською чи французькою.

Водночас стаття 23 Конвенції передбачає, що
заява та додані до неї документи звільняються від
легалізації або будь-яких подібних їй формаль-
ностей.

Звертаємо також увагу, що низка держав-учасниць
Конвенції відповідно до статті 42 зробила
застереження, передбачене статтею 26 Конвенції,
заявивши, що вони не вважають себе зобов'язаними
нести будь-які витрати на оплату послуг адвокатів
або радників або судові витрати, крім тих, що
можуть бути відшкодовані її системою юридичної
допомоги та консультацій.

Так, на сьогодні серед держав, з якими
застосовується Конвенція, таке застереження
зробили: Чеська Республіка, Болгарія, Люксембург,
Словацька Республіка, Греція, Панама, Королівство
Нідерландів, Гондурас, Ізраїль, Республіка Польща,
Естонія, Франція, Фінляндія, Монако, Нова
Зеландія, США, Швеція, Німеччина, Туреччина,
Венесуела, Литва, Ісландія, Норвегія, Албанія,
Вірменія, Сан-Марино, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії, Андорра,
Сінгапур та Російська Федерація.

З урахуванням зазначеного, заявнику може бути
запропоновано оплатити послуги адвоката, який
представлятиме справу про повернення дитини у
суді, або надати додаткові документи, які
підтверджують його право на отримання
безоплатної правової допомоги, з урахуванням
вимог національного законодавства держави-
учасниці.

Відділ судової роботи, експертного
забезпечення правосуддя 

та систематизації законодавства
ГУЮ у Полтавській області
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Відповідно до ст.124 Конституції України судові
рішення ухвалюються судами іменем України і є
обов'язковими до виконання на всій території
України.

Виконавче провадження як завершальна стадія
судового провадження та примусове виконання
рішень інших органів (посадових осіб) - це
сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених
Законом України "Про виконавче провадження" (далі
Закон), спрямованих на примусове виконання рішень
судів та інших органів (посадових осіб), які
здійснюються на підставах, у спосіб та в межах
повноважень, визначених Законом, іншими
нормативно-правовими актами, виданими відповідно
до цього Закону та інших законів, а також рішеннями,
що відповідно до Закону підлягають примусовому
виконанню.

Примусове виконання рішень в Україні
покладається на Державну виконавчу службу, яка
входить до системи органів Міністерства юстиції.

За невиконання рішень у строк для самостійного
виконання, відповідно до ст.28 Закону, з боржників
стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків від
суми боргу, статтею 5 даного Закону також
встановлена відповідальність за невиконання вимог
державного виконавця. Так, вимоги державного
виконавця щодо виконання рішень є обов'язковими
для усіх органів, організацій, посадових осіб,
громадян і юридичних осіб на території України.
Державному виконавцю у встановлений ним строк
повинні бути надані безкоштовно документи або їх
копії, необхідні для здійснення його повноважень.
Невиконання законних вимог державного виконавця
тягне за собою відповідальність згідно з Законом.
Зокрема, згідно статті 90 Закону, невиконання
законних вимог державного виконавця фізичними,
юридичними та посадовими особами, несвоєчасне
подання або неподання звітів про відрахування із
заробітної плати та інших доходів боржника,
неподання або подання неправдивих відомостей про
доходи і майновий стан боржника, а також
неповідомлення боржником про зміну місця
проживання чи місцезнаходження або місця роботи
(отримання доходів), а також за неявку без поважних

причин за викликом державного виконавця винні
особи несуть відповідальність у встановленому
законом порядку. За наявності ознак злочину в діях
особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення
чи іншим чином порушує вимоги закону про
виконавче провадження, державний виконавець
складає акт про порушення і звертається до
правоохоронних органів з поданням про притягнення
особи до кримінальної відповідальності відповідно
до Закону.

Хотілося б відмітити, що п.18 ст.11 Закону України
"Про виконавче провадження"  передбачено право
державного виконавця звертатись до суду за
встановленням тимчасового обмеження у праві
виїзду боржника- фізичної особи або керівника
боржника- юридичної особи за межі України у разі
ухилення боржника від виконання ним покладених
на нього зобов'язань.

Статтею 40 вищевказаного Закону передбачено
звернення державного виконавця з поданням до суду
про оголошення боржника в розшук. Так, у разі
відсутності відомостей про місце проживання,
перебування чи місцезнаходження боржника -
фізичної особи, державний виконавець звертається
до суду з поданням про винесення ухвали про розшук
боржника.

Такий вплив на боржника є одним із заходів,
необхідних для забезпечення повного і своєчасного
виконання рішень і державний виконавець його
використовує поряд з іншими заходами примусового
виконання.

Статтею 89 Закону України "Про виконавче
провадження", передбачено накладення штрафу за
невиконання рішень вказаної категорії фізичними
особами - в розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, посадовими особами - в
розмірі від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, юридичними особами- в розмірі
від 40 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Після накладення штрафу на боржника, держав-
ним виконавцем встановлюється новий строк,
протягом якого боржник зобов'язаний виконати
рішення суду. У разі, якщо боржник повторно не

виконуватиме рішення суду зазначеної вище
категорії, державний виконавце накладає на
боржника штраф у подвійному розмірі та звертається
до правоохоронних органів з поданням (пові-
домленням) про притягнення боржника до
кримінальної відповідальності відповідно до закону.

Однією з підстав направлення подання про
притягнення особи до кримінальної відповідальності
за ознаки злочину передбаченого ст.164 Кримі-
нального кодуксу України за злісне ухилення від
сплати аліментів є заборгованість зі сплати аліментів
у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних
платежів за шість місяців.

Підставою для направлення подання про
притягнення особи до кримінальної відповідальності
за ознаки злочину, передбаченого ст. 382 Кримі-
нального кодексу України за умисне невиконання
рішення суду є відкриття боржником нових рахунків
в банківських установах після винесення державним
виконавцем постанови про арешт коштів боржника.

Підставою для направлення подання про
притягнення особи до кримінальної відповідальності
за ознаки злочину, передбаченого ст. 388
Кримінального кодексу України за розтрату, відчу-
ження, приховування, підміну, пошкодження,
знищення майна або інші незаконні дії з майном, на
яке накладено арешт, із заставленим майном або
майном, яке описано, чи порушення обмеження
(обтяження) права користуватися таким майном,
здійснене особою, якій це майно ввірено, а також
здійснення представником банку або іншої
фінансової установи банківських операцій з
коштами, на які накладено арешт.

Таким чином, питання про притягнення до
кримінальної відповідальності у виконавчому
провадженні вирішується органами прокуратури,
органами внутрішніх справ або судом на підставі
подання державного виконавця.

Провідний спеціаліст сектору 
аналітики та статистики УДВС 

ГУЮ в Полтавській області
Н.М. Туник

Відповідальність боржників 
за невиконання рішень судів та інших органів

Батько неправди, безперечно, диявол, але через                                             

недбайливість

він не запатентував свою ідею,

і   тепер його винахід дуже страждає від

конкуренції

Генрі Уілер Шоу

Ні для кого не секрет, що багато підприємств
використовують механізм банкрутства для того, щоб
навмисне ставати банкрутами. Адже процедура
банкрутства - досить ефективний інструмент для
відновлення платоспроможності підприємства й у
багатьох випадках дозволяє досить успішно
справлятися з боргами і фактично почати роботу з
"чистого аркуша", не позбавивши при цьому активів
підприємства, а також зберігши за собою контроль
над підприємством. 

Фіктивним може бути визнано банкрутство в разі,
коли підприємство-боржник не задовольнило вимог
кредиторів та зобов'язань перед бюджетом у повному
обсязі, за наявності у нього на це можливості, на
момент його звернення до господарського суду із
заявою про визнання своєї неплатоспроможності. 

Отже, фіктивне банкрутство здійснюється шляхом
прямого обману та введення в оману кредиторів з
метою доведення до банкрутства платоспроможного
підприємства. Однією з цілей таких дій є перероз-
поділ прав власності шляхом приховування або
передачі майна боржника підконтрольним чи
спорідненим особам. На практиці це відбувається
так: якщо у великого підприємства, яке, як правило,
має у своїй структурі відокремлені підрозділи,
виникають фінансові труднощі, то більшість боргів
списується на одному з таких підприємств, яке буде
визнано банкрутом і ліквідовано. А саме підпри-
ємство, звільнене від тягаря боргів, продовжуватиме
ефективно працювати на ринку.

Для виявлення ознак фіктивного банкрутства
використовуються Методичні рекомендації щодо
виявлення ознак неплатоспроможності підприємства

та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного
банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердже-
них наказом Міністерства економіки України
19.01.2006 №14.

Ці методичні рекомендації розроблено з метою
визначення однозначних підходів під час аналізу
фінансово - господарського стану підприємств на
предмет фіктивного банкрутства. 
Об'єктом аналізу є фінансово - господарський стан
підприємств, зокрема фінансові, виробничі та
інвестиційні аспекти їх діяльності. 

Суб`єктами аналізу є власники, органи,
уповноважені управляти майном, або особи, які
заінтересовані в отриманні інформації щодо діяль-
ності підприємства (державний орган з питань
банкрутства, арбітражний керуючий, органи подат-
кової служби, керівництво). З метою визначення
ознак фіктивного банкрутства визначається показник
забезпечення зобов'язань боржника всіма його
активами шляхом зіставлення суми активів боржника
із сумою його зобов'язань. При здійсненні зазначених
розрахунків до складу поточних зобов'язань нале-
жать: основна сума боргу; відсотки, штраф, пеня та
неустойка (за наявності). У разі коли за результатами
розрахунків показник забезпечення зобов'язань
боржника всіма його активами перевищує одиницю
при нульовій або позитивній рентабельності, це
свідчить про наявність ознак фіктивного банкрутства
на підприємстві. 

Під час виявлення ознак фіктивного банкрутства
враховується наявність офіційної заяви власника або
службової особи підприємства-боржника до
господарського суду щодо порушення провадження у
справі про банкрутство стосовно цього підприємства,
на підставі якої винесено відповідну ухвалу суду, та
фактичної можливості задоволення вимог креди-
торів, у тому числі зобов'язань перед бюджетом, у
повному обсязі на момент звернення до суду. 

Як офіційну можна розглядати лише ту заяву, яка у
разі подання неодмінно тягне за собою правові
наслідки. З огляду на це, офіційною вважається лише

подана відповідним суб'єктом до господарського суду
письмова заява про своє банкрутство. Така заява,
зокрема, повинна містити виклад обставин, які
підтверджують неплатоспроможність боржника із
зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а
також строку їх виконання. 

Завідомо неправдивою є заява, у якій викладені
відомості про фінансову неспроможність, проте
справжній фінансовий стан боржника дає змогу йому
виконати свої зобов'язання.

Не може вважатися фіктивним банкрутством
подання до господарського суду заяви, яка не може
призвести до порушення справи про банкрутство,
зокрема такої заяви, що не містить доказів
заборгованості боржника, або ж заяви, поданої від
імені юридичної особи - суб'єкта господарської
діяльності, щодо якої не може застосовуватись
процедура відновлення платоспроможності або
визнання боржника банкрутом (казенного підпри-
ємства, комунального підприємства, щодо якого на
пленарному засіданні відповідної місцевої ради
прийнято рішення про незастосування до даного
підприємства положень Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" тощо).

Однак, незважаючи на розроблені методику
виявлення ознак фіктивного банкрутства, на практиці
дуже важко відстежити та довести його факт,
оскільки навіть поглиблена експертиза діяльності
підприємства не дозволяє встановити, що стало
причиною банкрутства: некомпетентність керів-
ництва чи умисні, протиправні дії окремих осіб з
метою отримання матеріальної вигоди або задо-
волення інших своїх потреб.

Головний спеціаліст відділу з
питань банкрутства Головного управління 

юстиції у Полтавській області
О.О. Войтова

Поняття та ознаки фіктивного банкрутства
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Визнання підприємства, установи,
організації (далі - підприємство) банкрутом
тягне за собою істотні правові наслідки для
найманих працівників такого підприємства і
зачіпає права та законні інтереси останніх.
Правильне застосування норм законодавст-
ва про працю та інших норм у разі визнання
підприємства банкрутом та проведення
ліквідаційної процедури створює умови для
якомога повного дотримання прав його
найманих працівників.

Такими правами найманих працівників є
насамперед, права, визначені законодавст-
вом про оплату праці, про зайнятість
населення, а також про соціальне страхуван-
ня і соціальне забезпечення.

Порівняно з випадками припинення
трудового договору з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу з інших
підстав, передбачених Кодексом законів про
працю України, особливістю ліквідації
підприємства внаслідок визнання його
банкрутом є те, що в цьому разі всю роботу,
пов'язану зі здійсненням звільнення праців-
ників банкрута, проводить не власник або
уповноважений ним орган, а призначений
господарським судом ліквідатор.

Так, абз. 10 ч. 1 ст. 25 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом" (далі - Закон)
передбачає, що з дня визнання боржника
банкрутом та відкриття ліквідаційної про-
цедури ліквідатор повідомляє працівників
банкрута про звільнення і здійснює його
відповідно до законодавства України про
працю.

Порядок припинення трудових відносин
між роботодавцем і найманими праців-
никами у випадку визнання підприємства
банкрутом регулюється Кодексом законів
про працю України (далі - КЗпП). Зокрема,
відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП, однією з
підстав для припинення трудового договору
з ініціативи роботодавця (незалежно від
того, укладено такий договір на невиз-
начений або на певний строк) є банкрутство
підприємства. 

У разі проведення ліквідаційної процедури
у зв'язку з визнанням підприємства банкру-
том звільненню підлягають всі наймані
працівники такого підприємства незалежно
від того, чи перебувають вони у стані
тимчасової непрацездатності, та незалежно
від їх перебування у відпустці.

Беручи до уваги те, що в межах
ліквідаційної процедури, яка проводиться в
разі визнання підприємства банкрутом,
здійснюється ліквідація такого підпри-
ємства, припинення трудових договорів з
найманими працівниками відбувається
відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 43-1 КЗпП без
згоди виборного органу первинної проф-
спілкової організації (профспілкового пред-
ставника).

Проте, призначений господарським судом
ліквідатор, відповідно до абз. 10 ч. 1 ст. 25
Закону та ч. 1 ст. 49-2 КЗпП, має персо-
нально попередити працівників про
наступне звільнення не пізніше ніж за два
місяці.

Таким чином, звільнення найманих
працівників у разі визнання підприємства
банкрутом може здійснюватися і пізніше
ніж через два місяці від дати визнання
підприємства банкрутом або від дати
попередження найманих працівників про
наступне звільнення. Зокрема, такі більш

тривалі строки можуть бути встановлені
колективними договорами та угодами.
При цьому заробітна плата в цей період має
нараховуватися найманим працівникам
визнаного банкрутом підприємства на
загальних підставах.

Пунктом 19 постанови Пленуму
Верховного Суду України "Про практику
розгляду судами трудових спорів" від
06.11.1992 № 9 роз'яснено, що чинне
законодавство не передбачає виключення зі
строку попередження працівника про
наступне звільнення (не менш ніж за 2
місяці) часу знаходження його у відпустці
або періоду тимчасової непрацездатності.
При недодержанні строку попередження
працівника про звільнення, якщо він не
підлягає поновленню на роботі з інших
підстав, суд змінює дату його звільнення,
зарахувавши строк попередження, протягом
якого він працював.

Водночас ліквідатор, згідно з ч. 3 ст. 49-2
Кодексу, має довести до відома державної
служби зайнятості про наступне вивіль-
нення працівників із зазначенням їх
професії, спеціальності, кваліфікації та
розміру оплати праці. Надання цієї інфор-
мації державній службі зайнятості здійсню-
ється підприємством у письмовій формі не
пізніш як за два місці до звільнення
відповідно до ч. 5 ст. 20 Закону України
"Про зайнятість населення". Згідно з
указаною нормою, на ліквідатора також
покладається обов'язок щодо надання
державній службі зайнятості списків фа-
ктично звільнених працівників у десяти-
денний строк після їх звільнення.

Подальше вирішення питання праце-
влаштування звільнених працівників здійс-
нюється, на їхній розсуд, ними самостійно
або за участю державної служби зайнятості.
На особливу увагу заслуговує норма ст. 198
КЗпП, яка встановлює додаткові умови, що
мають бути дотримані в разі звільнення з
ініціативи роботодавця працівників, яким
ще не виповнилося 18 років. Відповідно до
цієї норми, звільнення таких працівників
може здійснюватися виключно за згодою
районної (міської) комісії у справах непов-
нолітніх. Крім того, ст. 198 КЗпП дозволяє
звільняти зазначених працівників (у тому
числі у разі банкрутства) лише у виняткових
випадках і тільки за умови їх праце-
влаштування.

Норми Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" і Кодексу законів про
працю України врегульовують також
питання проведення розрахунків з оплати
праці найманим працівникам у разі лікві-
дації такого підприємства у зв'язку з
визнанням його банкрутом.

Так, абз. 10 ч. 1 ст. 25 Закону, ст. 44 КЗпП
встановлюють обов'язок ліквідатора випла-
тити найманим працівникам, які звільняю-
ться у зв'язку з ліквідацією підприємства
внаслідок визнання його банкрутом, вихід-
ну допомогу в розмірі не менше середнього
місячного заробітку. При цьому колективні
договори і угоди можуть передбачати ін-
ший, більший розмір цієї вихідної допомо-
ги. В цьому випадку вихідна допомога має
виплачуватися в розмірі, встановленому
такими колективними договорами та
угодами.

Слід відзначити, що абз. 10 ч. 1 ст. 25
Закону встановлює першочерговий характер

виплати зазначеної вихідної допомоги
порівняно з іншими видами розрахунків за
зобов'язаннями банкрута, проте зазначена
норма не узгоджена з   п. п. "а" п. 1 ч. 1
ст. 31 Закону, яка визначає, що в першу
чергу мають задовольнятися вимоги,
забезпечені заставою.

Задоволення вимог кредиторів у разі
ліквідації банкрута тісно пов'язане з
продажем майна підприємства, і тому
можливість виплати вихідної допомоги та
проведення інших розрахунків з найманими
працівниками в багатьох випадках зумов-
люється отриманням коштів від продажу
зазначеного майна. Водночас, відповідно до
ч. 1 ст. 47 та ч. 1 ст. 116 КЗпП, виплата
належних найманому працівникові сумм
має здійснюватися в день звільнення.
Зазначене підсилюється також наявністю
санкцій (у вигляді виплати середнього
заробітку за весь час затримки до дня
фактичного розрахунку) за несвоєчасний
розрахунок з найманими працівниками, які
звільняються, в тому числі у зв'язку з
ліквідацією підприємства, що визнане
банкрутом (ст. 117 КЗпП).

Викладені проблеми в процесі виплати
вихідної допомоги працівникам, яких
звільняють можна частково подолати шля-
хом отримання кредиту на виплату цієї
допомоги, що передбачено п. п. "б" п. 1 ч. 1
ст. 31 та абз. 10 ч. 1 ст. 25 Закону. Проте
отримання такого кредиту далеко не завжди
є вірогідним.

Ряд особливостей існує і при проведенні
розрахунків між підприємством та най-
маними працівниками щодо оплати праці.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 31 Закону, вимоги
найманих працівників задовольняються у
другу чергу після повного задоволення
вимог першої черги.

Вимоги найманих працівників можуть
бути заявлені в порядку процедури
банкрутства нарівні з іншими кредиторами
підприємства (як юридичними, так і
фізичними особами). При цьому наймані
працівники можуть керуватися абз. 2 ч. 1 ст.
14 Закону, а порядок пред'явлення таких
вимог принципово не відрізняється від
порядку пред'явлення вимог інших
кредиторів.

З іншого боку, наймані працівники, як і
інші кредитори, можуть для захисту своїх
прав (а саме - для задоволення своїх вимог
до банкрута) звернутися в порядку, встанов-
леному законом, до судів загальної юрис-
дикції. Таке право найманих працівників як
кредиторів передбачене ст. 124 Конституції
України, КЗпП, а також Цивільним
процесуальним кодексом України.

Після припинення трудового договору у
зв'язку з ліквідацією підприємства, яке
визнане банкрутом, найманий працівник
може отримати статус безробітного, як це
передбачено Законом України "Про за-
гальнообов'язкове державне соціальне стра-
хування на випадок безробіття" та Законом
України "Про зайнятість насе-лення", і
отримати матеріальне забез-печення та
соціальні послуги на умовах і в порядку,
встановлених зазначеними зако-нами.

Відділ з питань банкрутства                                                                          
Головного управління юстиції 

у Полтавській області

Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства
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Право на працю відповідно до Загальної декларації прав
людини та за законодавством України

25 грудня 2012 року

Право на працю і захист від безробіття
проголошено Загальною декларацією прав
людини (ООН, 1948р.). Стаття 22 зазначає,
що кожна людина, як член суспільства, має
право на соціальне забезпечення і на здійс-
нення необхідних для підтримання її
гідності і для вільного розвитку її особи
прав у економічній, соціальній і культурній
галузях за допомогою національних зусиль і
міжнародного співробітництва та відпо-
відно до структури і ресурсів кожної
держави. У ст. 23 передбачено, що:
- кожна людина має право на працю, на
вільний вибір роботи, на справедливі і
сприятливі умови праці та на захист від
безробіття;
- кожна людина, без будь-якої дискримінації,
має право на рівну оплату за рівну працю;
- кожний працюючий має право на
справедливу і задовільну винагороду, яка
забезпечує гідне людини існування, її самої
та її сім'ї, і яка в разі необхідності
доповнюється іншими засобами соціального
забезпечення;
- кожна людина має право створювати
професійні спілки і входити до професійних
спілок для захисту своїх інтересів.
Крім цього, в даному міжнародно-
правовому документі йдеться про те, що
кожна людина має право на відпочинок і
дозвілля, включаючи право на розумне
обмеження робочого дня та на оплачувану
періодичну відпустку (ст. 24).

Генеральна Асамблея проголосила
Загальну декларацію прав людини як
завдання, до виконання якого повинні
прагнути всі народи і всі держави, аби кожна
людина і кожен орган суспільства,
керуючись цією Декларацією, сприяли через
освіту шанобливому ставленню до прав і
свобод і забезпечували за допомогою
національних і міжнародних прогресивних
заходів загальне і ефективне визнання і
здійснення прав і свобод як серед народів
держав - членів ООН, так і серед народів
територій, що перебувають під їх
юрисдикцією.

Право на працю надає кожній праце-
здатній особі можливість самостійно розпо-
ряджатися своєю здатністю до праці, але
водночас не гарантує реальне забезпечення
її конкретною роботою. Відповідно до ст. 43
Конституції України держава створює
умови для повного здійснення громадянами
права на працю, гарантує рівні можливості у
виборі професії та роду трудової діяльності,
реалізовує програми професійно-технічного
навчання, підготовки і перепідготовки кад-
рів відповідно до суспільних потреб. Сво-
бода розпоряджатися своєю здатністю до
праці супроводжується наданням особі мож-
ливості відмовитися від будь-якої діяльності
чи самостійно обрати вид діяльності
(наприклад, як самостійний чи неса-
мостійний господарюючий суб'єкт), вид
праці (незалежний чи залежний - на умовах
трудового договору) організаційно-правову
форму використання своїх здібностей до
праці (цивільних, трудових чи адмініст-
ративних правовідносин), місце діяльності.
Крім того, свобода праці передбачає
реалізацію кожним можливостей скорис-
татися допомогою держави у праце-
влаштуванні чи працевлаштуватися самос-
тійно.

Свобода праці дозволяє використовувати
різні форми юридичного захисту своїх прав.
Відповідно до ст. 55 Конституції України

кожному гарантується право на оскарження
в суді рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, органів місцевого само-
врядування, посадових і службових осіб;
кожен має право звертатися за захистом
своїх прав до Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини; кожен має
право після використання всіх національних
засобів правового захисту звертатися за
захистом своїх прав і свобод до відповідних
міжнародних судових установ чи до
відповідних органів міжнародних органі-
зацій, членом або учасником яких є Україна;
кожен має право будь-якими не заборо-
неними законом засобами захищати свої
права і свободи від порушень і проти-
правних посягань.

Конституція України також проголосила
низку прав людини у сфері застосування
праці: право кожної людини на належні,
безпечні та здорові умови праці; на заробіт-
ну плату, не нижче від визначеної законом;
встановила заборону використання праці
жінок і неповнолітніх на небезпечних для
їхнього здоров'я роботах; захист від неза-
конного звільнення (ст. 43); право працю-
ючого на відпочинок, на обмеження макси-
мальної тривалості робочого часу, встанов-
лення скороченого робочого часу, міні-
мальної тривалості відпочинку та оплачу-
ваної щорічної відпустки, вихідних і свят-
кових днів (ст. 45). 

Також, необхідно зауважити, що в
наведених положеннях Конституції України,
які містяться у статтях 43, 44, 45 йдеться
саме про найману працю, оскільки трудова
діяльність, яка відбувається шляхом підпри-
ємництва (самостійна трудова діяльність,
праця на себе), має інший зміст, а відпо-
відно, й здійснюється іншими методами і
забезпечується не засобами трудового права,
а іншими правовими засобами. Право на
підприємницьку діяльність - самостійне
економічне право людини.

Зміст прав громадян у сфері застосування
праці розкривається і конкретизується в
основоположних законодавчих актах, серед
яких визначальним є Кодекс законів про
працю України, прийнятий Верховною
Радою 10 грудня 1971 року й уведений в дію
з 1 червня 1972 року

Усі права і свободи громадян України,
закріплені в Конституції України, знайшли
відображення в ст. 2 КЗпП.

Стаття 2 КЗпП конкретизує право на
працю, проголошене Конституцією України,
визначаючи, що воно реалізується шляхом
укладення трудового договору про роботу
на підприємстві, в установі, організації. При
цьому вільний вибір професії, роду занять і
роботи забезпечується державою. При
укладенні трудового договору робота, що
виконуватиметься працівником, тобто тру-
дова функція, визначається угодою між
сторонами (ст. 21 КЗпП). Таким чином,
закріплюються принцип договірного харак-
теру трудових відносин і визначеність
трудової функції, яка виконуватиметься
працівником.

Законом України від 1 березня 1991 року
"Про зайнятість населення" закріплено
право громадян України вільно обирати
види діяльності, які не заборонені зако-
нодавством; виключається будь-яка форма
примусу до праці (п. 2 ст. 1). Добровільна
незайнятість громадян не є підставою для
притягнення їх до адміністративної або
кримінальної відповідальності. Це полярна

протилежність радянському принципу, що
вважався одним із головних і визначальних
в трудовому праві - принципу загальності і
обов'язковості праці.

Цим же Законом закріплено добро-
вільність праці, виду діяльності, безплатне
навчання безробітних новим професіям,
перепідготовка в навчальних закладах або в
системі державної служби зайнятості (ст. 4).
Законом України від 1 липня 1993 року "Про
колективні договори і угоди" визначено
порядок врегулювання виробничих,
трудових, соціально-економічних відносин
між власником або уповноваженим ним
органом і трудовим колективом та проф-
спілкою чи іншим органом, уповноваженим
трудовим колективом на представництво
його інтересів. Законом вирішене питання
узгодження інтересів працюючих з влас-
никами або уповноваженими ними орга-
нами, фактично закріплено принцип участі
трудових колективів чи їх представницьких
органів у встановленні умов праці та
здійсненні контролю за додержанням зако-
нодавства про працю.

Законом України від 24 березня 1995 року
"Про оплату праці" конкретизоване право на
винагороду і закріплено принцип мате-
ріальної зацікавленості працюючих у
наслідках своєї праці, принцип договірного
регулювання праці, що здійснюється на
основі системи угод, які укладаються на
державному, галузевому, регіональному та
виробничому рівнях.

Кожен, хто працює, має право на
відпочинок. Це право забезпечується надан-
ням днів щотижневого відпочинку, а також
оплачуваної щорічної відпустки. Законом
України від 15 листопада 1996 року "Про
відпустки" встановлені державні гарантії
права на відпустку, визначені умови,
тривалість і порядок надання їх працівникам
для поновлення працездатності, зміцнення
здоров'я, задоволення власних життєво
важливих потреб та інтересів, всебічного
розвитку особи. Право на відпустку гро-
мадяни України мають незалежно від форм
власності, виду діяльності і галузевої
приналежності підприємства, установи,
організації.

Основні положення щодо реалізації
конституційного права громадян на охорону
їх життя і здоров'я в процесі трудової
діяльності визначає Закон України від 14
жовтня 1992 року "Про охорону праці". Він
регулює за участю відповідних державних
органів відносини між власником підпри-
ємства, установи і організації або
уповноваженим ним органом і працівником
з питань безпеки, гігієни праці та вироб-
ничого середовища і встановлює єдиний
порядок організації охорони праці в Україні.
Цей Закон відображає принцип безпеки
праці.

Крім цього, дотримання трудових прав
має забезпечуватись відповідністю нормам
трудового законодавства положень, що
регулюють працю окремих категорій праців-
ників, а також певні групи трудових пра-
вовідносин. Це знайшло своє відображення
у законах України "Про статус народного
депутата України", "  Про судоустрій і статус
суддів ", "Про державну службу".

Начальник 
Кременчуцького РУЮ

Ю.В. Волочай
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Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" від 20 листопада 2012 року № 5483-VI
дату набрання чинності зазначеним законом перенесено на один рік - до 1 січня 2014 року.

Відтермінування введення в дію Закону України "Про державну службу" пов'язане з необхідністю розробки нової редакції Закону
України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та синхронного й скоординованого введення в дію зазначених законів, які
визначають принципи, правові та організаційні засади цих складових публічного управління, що забезпечить комплексну реалізацію
адміністративної реформи, ініційовану Президентом України.

Це повністю узгоджується з принципами цілісності виконання Програми економічних реформ на 2012-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", спрямованих на побудову сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспроможної у
світовому масштабі економіки, формування професійної й ефективної системи державного управління, на підвищення добробуту
українських громадян. 

Одночасно для впровадження нового Закону необхідно передбачити у проекті Державного бюджету України кошти для забезпечення
удосконалення системи оплати праці державних службовців, яка не змінювалась з 2008 року. Слід зазначити, що новим законодавством
встановлені основні принципи системи оплати праці та мінімальний гарантований рівень найменшого посадового окладу, зокрема, основна
частка заробітної плати державних службовців становитиме посадовий оклад.

ДОВІДКОВО.

Закон "Про державну службу" від 17 листопада 2011 року № 4050- VI спрямований на створення сучасної правової бази для побудови в
Україні професійної та ефективної державної служби. Закон чітко розмежовує державну службу з політичною діяльністю. Ним визначається
вичерпний перелік осіб, на яких не поширюється законодавство про державну службу (зокрема, політичні посади), встановлюються вимоги
до політичної неупередженості державного службовця.

Закон містить низку принципових новел, серед яких: чітке розмежування між адміністративним публічним правом та приватним правом,
введення системної класифікації посад залежно від характеру та обсягу посадових обов'язків, єдині стандарти прийняття на службу, підходи
до управління персоналом та оцінювання службової діяльності, новели щодо професійного навчання державного службовця, оплати його
праці, преміювання та заохочення, а також дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Новим Законом України "Про державну службу" застосовано компетентнісний підхід до оцінювання здатності державних службовців
виконувати посадові обов'язки, визначені у посадовій інструкції. 

На законодавчому рівні закріплено нові поняття (терміни): профіль професійної компетентності посади державної служби (комплексна
характеристика посади державної служби) та рівень професійної компетентності особи (характеристика особи).
Зазначені характеристики є інструментом для використання у різних сферах управління людськими ресурсами, включаючи набір та
просування по службі та планування людських ресурсів, професійне навчання та підвищення.

Матеріали підготовлено 
Управлінням державної служби

Головного управління державної служби України
у Полтавській області

Проведення реформи державної служби в
контексті реалізації завдань Стратегії
державної кадрової політики, затвердженої
Указом Президента України від 01.02.2012
№ 45/2012, сприятиме створенню в Україні
професійної, політично нейтральної та
ефективної державної служби, впроваджен-
ню системних змін та модернізації моделі
державного управління в цілому.

Одне з завдань Національного агентства
України з питань державної служби є перш
за все організація процесу кардинальної
модернізації стратегії професійного навчан-
ня та підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування, запровадження нових
ефективних форм навчання, розробки
відповідних методичних рекомендацій
тощо.

На якісно нову підготовку фахівців
спрямовані заходи щодо реалізації положень
Стратегії державної кадрової політики на
2012-2020 роки, які затверджені Указом
Президента України від 20.07.2012
№ 453/2012, що передбачають оновлення
галузевого стандарту підготовки магістрів
за спеціальністю "Державна служба" галузі
знань "Державне управління".

Моніторинг діяльності вищих навчальних
закладів, що здійснюють підготовку
магістрів за спеціальностями галузі знань
"Державне управління" щодо набору, нав-
чання та працевлаштування випускників, а
також відпрацювання після навчання ними 5

річного терміну, виявили низку проблем, які
потребують вирішення, зокрема, щодо
недоліків діючого галузевого стандарту, а
саме, його невідповідність:
- вимогам нового законодавства;
- наявному інституційному середовищу
реалізації управлінських впливів на сфери
життєдіяльності суспільства;
- вимогам до освітньо-професійної прог-
рами.

Крім цього, недоліком діючого галузевого
стандарту є стандартизована назва
кваліфікації - "спеціаліст державної служ-
би", яка вступає у протиріччя з освітньо-
професійним рівнем магістра, підготовку
якого регламентує стандарт. Потребують
уточнення терміни навчання та перелік
функцій, якими мають володіти випускники.
Стандарт не враховує компетентнісний
підхід та інші принципові питання, що
зумовлює необхідність його оновлення.

Метою створення нового галузевого
стандарту вищої освіти за спеціальністю
"Державна служба" галузі знань "Державне
управління" є впровадження освітньо-
кваліфікаційних характеристик, освітньо-
професійних програм та засобів діагностики
якості освіти, здатних забезпечити про-
фесійну підготовку, достатню для задово-
лення спеціальних вимог до напряму підго-
товки та рівня професійної компетентності
осіб, які претендують на зайняття посад
державної служби. 

Таким чином, новий галузевий стандарт

вищої освіти за спеціальністю "Державна
служба" галузі знань "Державне управ-
ління" - це багатофункціональний норма-
тивний документ, що повинен визначити
вимоги до змісту й умов праці, кваліфікації
та здатностей (компетенцій), викладених у
вигляді структурованих характеристик
діяльності через одиниці професійного
стандарту.

З метою забезпечення оновлення галузе-
вого стандарту Нацдержслужбою України
проводиться робота згідно з Методичними
підходами з розробки освітньо-кваліфі-
каційних (кваліфікаційних) стандартів за
результатами навчання на основі вимог
професійних стандартів за компетентнісним
підходом, розроблених ДУ науково-дос-
лідним інститутом соціально-трудових
відносин Міністерства соціальної політики
України. Так, спільно зі створеною робочою
групою з розробки галузевого стандарту
вищої освіти з підготовки магістрів за
спеціальністю "Державна служба" галузі
знань "Державне управління", завершено
перший етап розробки Галузевого стан-
дарту.

Наступний етап розробки передбачає
формування основних трудових функцій і
необхідних компетентностей. 

Матеріали підготовлено 
Управлінням державної служби 

Головного управління державної 
служби України у Полтавській області

Оновлення галузевого стандарту вищої освіти галузі занань
“Державне управління”

Відтерміновано на рік набуття чинності 
Законом України “Про державну службу”
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Судова практика

Порядок звернення із заявою
до Європейського суду з прав людини

25 грудня 2012 року

Потужною міжнародною організацією
держав в європейському політичному
просторі є Рада Європи. Членом Ради
Європи може стати  європейська держава,
яка визнає принципи верховенства права і
гарантує основні права людини і свободи
для своїх громадян. Україна набула статусу
держави-члена Ради Європи 9 листопада
1995 року.  Наразі країни - члени Ради
Європи  взяли на себе зобов’язання з дотри-
мання біля 170 конвенцій, хартій, інших
багатосторонніх угод.

Одним із пріоритетів діяльності Ради
Європи є контроль за дотриманням країнами
- членами положень Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод -
чільний документ  Європейського суду з
прав людини.  Конвенція про захист прав
людини і основоположних свобод зі змі-
нами, внесеними Протоколами, ратифі-
кована Законом України N 475/97-ВР від
17.07.97  

Зазначену нижче інформацію підго-
товлено за матеріалами офіційного
Інтернет-сайту Європейського суду з прав
людини :
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/741F36
B A - 6 2 3 E - 4 6 8 2 - 9 8 8 4 -
84AA52491182/0/NoticeUKR.pdf.

На зазначеному сайті розміщена нотатка
для осіб, які бажають звернутися до
Європейського суду з прав людини, у якій
докладно описано підстави та процедуру
звернення до Суду. 

I. ЯКІ ЗАЯВИ РОЗГЛЯДАЄ СУД?

1. Європейський суд з прав людини є
міжнародним органом, який за певних умов
може розглядати заяви, подані особами, які
скаржаться на порушення своїх прав,
викладених у Європейській конвенції з прав
людини. Ця Конвенція є міжнародним
договором, на підставі якого більшість
європейських держав зобов'язались дотри-
муватись певних основних прав. Ці права
викладені у самій Конвенції та у Протоколах
до неї (Протоколи № 1, 4, 6, 7 і 13), згода на
обов'язковість яких надана окремими дер-
жавами. До цієї нотатки додаються тексти
зазначених документів, з якими Вам
рекомендовано уважно ознайомитись.
2. Ви можете звернутися до Суду, якщо
вважаєте, що Ви особисто і безпосередньо є
жертвою порушення однією з держав одного
або кількох основних прав.
3. Суд може розглядати лише ті заяви, в яких
йдеться про порушення одного або кількох
прав,гарантованих Конвенцією та
Протоколами до неї. Суд не є апеляційним
судом у відношенні до національних
судових інстанцій і не уповноважений ні
скасовувати, ні змінювати їх рішення. Суд
також не може від Вашого імені
безпосередньо втручатися в діяльність
органу влади, проти якого спрямована Ваша
заява.
4. Суд може розглядати лише ті заяви, які
спрямовані проти держав, що ратифікували
Конвенцію або відповідні Протоколи, і які
стосуються подій, що відбувалися після дати
ратифікації. Ці дати відрізняються залежно
від того, проти якої держави спрямована
заява, і від того, чи стосується заява права,
гарантованого самою Конвенцією або одним
із Протоколів до неї.
5. Ви можете звертатися до Суду лише зі
скаргами на факти, за які несе
відповідальність орган влади (законодавчої,

виконавчої, судової та ін.) однієї з цих
держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані
проти приватних осіб або недержавних
організацій.
6. Згідно зі статтею 35 § 1 Конвенції, Суд
приймає заяви до розгляду лише після того,
як були використані усі внутрішні засоби
правового захисту, і лише протягом шести
місяців з дати винесення остаточного
рішення. Суд не зможе розглянути по суті
заяву, яка не відповідає цим умовам
прийнятності.
7. Надзвичайно важливо, щоб перед
зверненням до Суду Ви використали усі
засоби судового захисту в державі, проти
якої спрямована заява, які могли б привести
до позитивного вирішення питання, що є
предметом оскарження; в протилежному
випадку Вам необхідно буде довести, що
такі засоби захисту є неефективними. Це
означає, що Вам слід спочатку звернутися
до національних судів, яким підсудна Ваша
справа, включаючи відповідну вищу судову
інстанцію, для захисту по суті своїх прав,
про порушення яких Ви бажаєте надалі
заявити перед Судом.
8. Використовуючи належні засоби захисту,
Ви повинні дотримуватись національних
процедурних правил, зокрема передбачені
законом строки. Якщо, наприклад, Ваш
позов було відхилено через те, що був
пропущений терміну оскарження, або через
недотримання правил підсудності чи пра-
вомочності, або порушення встановлених
законом процедурних правил, Суд не зможе
розглянути Вашу заяву.
9. Проте, якщо Ви оскаржуєте судове рі-
шення, зокрема, вирок, Вам не обов'язково
робити спроби порушити процедуру
перегляду справи після проходження зви-
чайної судової процедури оскарження. Та-
кож не обов'язково використовувати не-
судові процедури або звертатися з
проханнями про помилування або амністію.
Петиції (до Парламенту, голови держави або
уряду, міністра чи уповноваженого з прав
людини) не вважаються засобами правового
захисту, які необхідно використати.
10. Для подання заяви до Суду у Вас є шість
місяців після ухвалення остаточного
рішення компетентним судом або органом
влади. Шестимісячний термін
відраховується з моменту ознайомлення Вас
або Вашого адвоката з остаточним судовим
рішенням, винесеним в процесі звичайного
оскарження, а не з моменту подальших
відмов поновити розгляд Вашої справи,
розглянути Ваше прохання про
помилування або амністію чи будь-яке інше
клопотання до органів влади.
11. Перебіг шестимісячного терміну
припиняється в момент отримання Судом
або Вашого першого листа, в якому чітко
викладено - хоча б у стислій формі - предмет
заяви, яку Ви маєте намір подати, або
заповненого формуляру заяви. Звичайного
запиту з проханням надати інформацію
недостатньо, щоб зупинити перебіг шести-
місячного терміну.
12. Виключно для Вашої інформації,
повідомляємо, що більше 90 % заяв, які
розглядає Суд, визнані неприйнятними у
зв'язку з недотриманням заявниками однієї
або більше вищезазначених вимог.

II. ЯК ПОДАВАТИ ЗАЯВУ ДО СУДУ?

13. Офіційними мовами Суду є англійська та
французька, але за бажанням Ви можете

звертатися до Секретаріату Суду офіційною
мовою однієї з держав, що ратифікували
Конвенцію. На початковій стадії про-
вадження Суд може також листуватися з
Вами цією мовою. Проте Вам слід знати, що
на наступних стадіях провадження, тобто
якщо Суд не визнає Вашу заяву неприй-
нятною на основі надісланих Вами доку-
ментів, а вирішить запропонувати Уряду
надіслати письмові зауваження щодо Ваших
скарг, Суд вестиме листування з Вами
англійською чи французькою мовою, а Ви
чи Ваш представник, за загальним пра-
вилом, повинні будете надсилати подальші
зауваження англійською чи французькою
мовою.
14. Суд приймає лише заяви, надіслані
поштою (а не по телефону). Якщо Ви
відсилаєте Вашу заяву електронною
поштою або факсом, Вам обов'язково
потрібно продублювати її звичайною
поштою. Також немає необхідності бути
особисто присутнім у Страсбурзі для усного
викладення обставин Вашої справи.
15. Усю кореспонденцію стосовно Вашої
скарги необхідно надсилати за адресою:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE - ФРАНЦІЯ.
Будь ласка, не прошивайте степлером, не
склеюйте і не скріпляйте іншим чином
листи і документи, які Ви надсилаєте до
Суду. Усі сторінки повинні бути послідовно
пронумеровані.
16. Після отримання Вашого першого листа
або формуляру заяви Секретаріат Суду
надішле Вам відповідь з повідомленням про
те, що на Ваше ім'я було відкрито справу,
номер якої потрібно зазначати в усіх
наступних листах до Суду. Надалі до Вас
можуть звернутися за додатковою інформа-
цією, документами чи роз'ясненнями,
пов'язаними із заявою. Натомість, Секрета-
ріат не може надати Вам інформацію щодо
законодавства держави, проти якої
спрямована заява, або давати юридичні
консультації стосовно застосування або
тлумачення національного права.
17. У Ваших інтересах своєчасно і старанно
відповідати на листи Секретаріату. Будь-яка
затримка з відповіддю або її відсутність
можуть розцінюватися як те, що Ви не
зацікавлені у продовженні провадження у
Вашій справі.
18. Якщо Ви вважаєте, що Ваша заява
стосується одного з прав, гарантованих
Конвенцією або Протоколами до неї, і що всі
умови, викладені вище, задоволені, Ви
повинні ретельно і розбірливо заповнити
формуляр заяви і повернути його до Суду
без невиправданої затримки, щонайпізніше
через шість місяців від дати першого листа
Секретаріату. Якщо Ви не надішлете
формуляр заяви і всі необхідні додаткові
документи до завершення вищезазначеного
терміну, Суд може дійти висновку, що Ви не
зацікавлені у подальшому провадженні у
Вашій справі, і Ваше досьє буде знищене.
19. Згідно з положеннями правила 47
Регламенту Суду, необхідно, щоб Ваша заява
містила наступне:
а) стислий виклад фактів, які Ви бажаєте
оскаржити, та сутність Ваших скарг;
б) зазначення прав, гарантованих
Конвенцією, які були, на Вашу думку,
порушені;
в) відомості про засоби правового захисту,



Правовий вісник
23

Судова практика25 грудня 2012 року

якими Ви скористалися;
г) перелік офіційних рішень у Вашій справі,
із зазначенням дати кожного рішення та
інстанції, яка його винесла, а також коротку
інформацію про зміст цього рішення. До
листа додайте копії самих рішень.
(Документи не будуть вам повернені. А тому
у Ваших інтересах надсилати виключно
копії, а не оригінали).
20. Правило 45 Регламенту Суду вимагає,
щоб заява була підписана Вами як заяв-
ником або Вашим представником.
21. Якщо Ви не бажаєте оприлюднення
Вашої особи, Ви повинні зробити відпо-
відну заяву і викласти причини подібного
відступу від загального правила вільного
доступу до інформації в процесі судового
розгляду. Суд може дозволити анонімність
тільки у виключних і обґрунтованих
випадках.
22. Згідно зі статтею 33 Регламенту Суду, до
документів, що сторони або третя сторона
наддали Секретаріату Суду, має бути
відкритий доступ, крім випадків, коли
Голова Палати вирішить інакше з причин,
викладених у статті 33 § 2 Регламенту Суду.
Таким чином, за загальним правилом,
доступ до всієї інформації, яка міститься в
документах, наданих Вами Секретаріату,
зокрема, інформацію про зазначених чи
ідентифікованих осіб, може бути відкритий.
Крім того, така інформація може бути
опублікована в базі даних Суду HUDOC в
Інтернеті, якщо Суд включить її у
викладення фактичних обставин,
підготовлене для повідомлення Уряду
держави-відповідача, в рішення щодо
прийнятності чи виключення зі списку
справ, чи в рішення по суті.
23. На початковій стадії подання заяви Ви не
зобов'язані мати представника, а Ваш
представник (якщо Ви його маєте) не
обов'язково повинен бути адвокатом. Однак,
якщо Суд вирішить запропонувати Уряду
надіслати письмові зауваження щодо Вашої
заяви, Вам потрібно, за загальним правилом,
мати представника (крім особливих
винятків), який є адвокатом, уповноваженим
практикувати в одній із держав, що
ратифікували Конвенцію. Ваш представник
повинен володіти однією з офіційних мов
Суду (англійською або французькою). Слід
зазначити, що з цього часу Суд буде
листуватися з Вами однією з офіційних мов,
і Ви повинні будете надсилати свої
зауваження цією мовою, якщо тільки Ви не
отримаєте дозвіл продовжувати листування
неофіційною мовою. Якщо Ви бажаєте
звернутися до Суду через адвоката або
іншого представника, Ви повинні додати до
формуляру заяви довіреність, яка б
уповноважувала його діяти від Вашого
імені. Представник юридичної особи
(підприємства, асоціації, і т.д.) або групи
осіб повинен підтвердити свої юридичні
повноваження представляти заявника.
24. Суд не може надати Вам юридичну
допомогу на оплату послуг адвоката для
підготовки Вашої первинної заяви. На
подальшій стадії провадження, а саме після
рішення Суду про повідомлення відповід-
ного уряду про заяву для подання письмо-
вих зауважень, Ви можете претендувати на
отримання безкоштовної юридичної
допомоги, якщо Вам бракує коштів для
оплати послуг адвоката і якщо надання такої
допомоги Суд визнає необхідним для
належного розгляду справи.
25. Процедура розгляду Вашої справи -
безкоштовна. На початковому етапі
процедура розгляду справ є письмовою,
тому Ваша особиста присутність у
Страсбурзі не потрібна. Вас належно

поінформують про будь-яке рішення,
винесене Судом у Вашій справі.

Корисним для використання стане
розроблений бланк заяви до Європейського
суду з прав людини:

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Conseil de l'Europe - Council of Europe
Strasbourg, France - Страсбург, Франція
ЗАЯВА
Увідповідностідо Статті 34 Європейської
Конвенції з Прав Людини,
а також до Статей 45 та 47 Процедури Суду

I. СТОРОНИ

A. ЗАЯВНИК
(Відомості про заявника, а також про його

представника, якщо такий є)
1.Прізвище заявника 
2.Ім'я та по-батькові
Стать: чоловіча /жіноча
3. Громадянство
4 Рід занять. Profession 
5. Дата та місце народження 
6. Постійна адреса 
7. Номер телефону 
8. Теперішня адреса (якщо відрізняється від
6
9. Прізвище та ім'я представника* 
*При наявності представника, додати
належним чином оформлену довіреність на
представництво інтересів заявника
10 Рід занять представника
11. Адреса представника
12.Номер телефону / Номер факсу 

B. ВИСОКА ДОГОВІРНА СТОРОНА
13. Зазначте Державу(и), проти якої(их)
спрямована заява)

II. ВИКЛАДЕННЯ ФАКТІВ

14. (Ви повинні зрозуміло та стисло
викласти подробиці фактів, що стосуються
предмету скарги. Намагайтеся описати події
у тій послідовності, у якій вони мали місце.
Вказуйте точні дати. Якщо Ваші скарги
стосуються кількох питань (наприклад,
різних судових розглядів), Ви повинні
описати кожен із них окремо)

III. ЗАЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ
КОНВЕНЦІЇ ТА/АБО ПРОТОКОЛІВ 

15.(У цьому розділі формуляру Ви повинні
якомога точніше пояснити, у чому полягає
Ваша скарга,згідно з Конвенцією. Зазначте,
до яких положень Конвенції Ви апелюєте і
поясніть, чому Ви вважаєте,що факти,
викладені Вами у Розділі ІІ, спричинили
порушення цих положень.Ви побачите, що
певні статті Конвенції припускають, за
певних умов, деякі обмеження прав,
щогарантуються цими статтями (див.,
наприклад, підпункти від (а) до (е) Статті 5
§ 1 та 2 Статтей з 8 по11). Якщо Ви апелюєте
до такої статті, спробуйте пояснити, чому
Ви вважаєте невиправданими обмеження,
проти яких Ви виступаєте)

IV. ЗАЯВА ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 35 § 1
КОНВЕНЦІЇ

16.(У цьому розділі Ви повинні викласти
подробиці процедур стосовно використаних
Вами внутрішніх засобів захисту. Ви
повинні заповнити кожну з трьох частин
цього розділу і окремо надати інформацію

щодо кожної окремої скарги. 
Остаточне внутрішнє рішення (дата та
юридична природа рішення, орган, що його
ухвалив (судова чи інша інстанції
17. Інші рішення (в хронологічному
порядку, із зазначенням по кожному з них
дати прийняття, юридичноїприроди, а також
органу (судового чи іншого), який це
рішення ухвалив
18. Чи існують (існували) будь-які інші
засоби внутрішнього захисту, які Ви не
використали? Якщо так,поясніть, чому

V. ВИКЛАДЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЗАЯВИ

19.(Тут Ви повинні стисло вказати, якої мети
Ви бажаєте досягти, звертаючись до Суду.)

VI. ЗАЯВА СТОСОВНО ПРОЦЕДУР У
ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ ІНСТАНЦІЯХ

20. Чи подавали Ви скарги, викладені вище,
до будь-якої іншої міжнародної інстанції для
розслідування абоурегулювання? Якщо так,
вкажіть подробиці.
(Тут Ви повинні вказати, чи подавали Ви
будь-коли скарги, які є предметом Вашої
заяви, добудь-яких інших міжнародних
інстанцій, що займаються розслідуваннями
або урегулюванням подібнихпитань. Якщо
так, то Ви повинні вказати усі подробиці,
включаючи назву органу, до якого
подавалисяскарги, дати і деталі усіх
процедур, які мали місце, а також подробиці
ухвалених рішень. Ви такожповинні надати
копії відповідних рішень та інших
документів. Не прошивайте степлером, не
склеюйте)

VII. ПЕРЕЛІК 
ДОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ 

(ДОДАВАЙТЕ НЕ ОРИГІНАЛИ
ДОКУМЕНТІВ, А ВИКЛЮЧНО КОПІЇ; НЕ
ПРОШИВАЙТЕ СТЕПЛЕРОМ,НЕ
СКЛЕЮЙТЕ КЛЕЙКОЮ СТРIЧКОЮI НЕ
СКРIПЛЯЙТЕ ДОКУМЕНТИ)

21. (Не забудьте скласти перелік та додати
до Вашої заяви копії усіх судових вироків та
інших рішень, згаданих у Розділах IV та VI,
а також будь-які інші документи, які, на
Вашу думку, суд міг би взяти до уваги як
докази (протоколи слухань, заяви свідків і т.
ін.). Додайте будь-які документи, на підставі
яких виносився вирок чи інше рішення, а
також текст самого рішення. Надсилайте
виключно ті документи, які стосуються
скарг, представлених Вами до Суду. Не
прошивайте степлером, не склеюйте
клейкою стрічкою і не скріпляйте
документи.)
a)
b)
c)

VII. ДЕКЛАРАЦІЯ ТА ПІДПИС

Я свідомо заявляю, що усі представлені у
цій заяві відомості є точними.
Місце 
Дата 

(Підпис заявника або представника)(Якщо
заява підписана представником заявника, до
неї повинна додаватися належним чином
оформлена довіреність, підписана заяв-
ником та його представником (якщо вона не
була подана раніше)

Начальник відділу організаційної
роботи, документування та контролю                                                                    

ГУЮ у Полтавській області
Л.Л. Різниченко


