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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

ЦIНА ДОГОВIРНА

Оформити передплату на газету «Закон � Бізнес» 
можна в будь-якому відділенні зв’язку України

АНОНС

СУДОВА РЕФОРМА

Процесуальні 
нововведення
Попри прогнози щодо можливого 
застосування Президентом вето, 
10 листопада глава держави під-
писав закон «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів щодо 
розгляду справ Верховним Судом 
України» від 20.10.2011 №3932-VI. 
Відтепер процес уальні повно-
важення ВС су ттєво розшире-
ні. � СТОР. 2

КАДРИ

Вдалий початок
Втілюючи в життя судову реформу, 
передбачену законом «Про судоу-
стрій і статус суддів», ВККС при-
йшла до завершення процесу за-
міщення вакантних посад суддів за 
новими правилами. � СТОР. 7

ТЛУМАЧЕННЯ

Глобальний захист
Конституційний Суд продовжив 
розбиратись у складностях ст.293 
Цивільного процесуального кодексу 
й визначати, які ухвали підлягають 
оскарженню окремо від рішення 
суду. � СТОР. 10

ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ

Борг свободи 
не позбавляє
Тимчасове обмеження у виїзді за 
кордон у зв’язку з порушенням ци-
вільної справи не може застосовува-
тися як спосіб забезпечення позову. 
� СТОР. 12

КАДРИ

«Фіскальний» 
міліціонер
Цього тижня Віктор Янукович 
представив колективу МВС ново-
го міністра — Віталія Захарченка, 
котрий раніше керував Державною 
податковою адміністрацією. � СТОР. 14

РОСІЯ

Проступок проступку 
не рівня
З ухваленням в Україні закону «Про 
судоустрій і статус суддів» змінила-
ся процедура притягнення суддів до 
дисциплінарної відповідальності. 
Після року з того часу, коли новий 
закон став чинним, в Україні гово-
рять про те, що ця процедура має 
деякі недоліки. У Росії ж боротьба 
зі схожими законодавчими пробле-
мами вже почалася. � СТОР. 15

ПРОЦЕС

На засадах рівності 
та справедливості
Апеляційному оскарженню окремо 
від рішення суду підлягають ухвали 
як щодо повороту виконання рішен-
ня, так і про відмову в цьому. � СТОР. 17

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Уперше на перше
ВККС назвала переможців конкурсу 
на зайняття вакантних посад судді 
серед кандидатів. � СТОР. 18

ЦІННІ ПАПЕРИ

Факсиміле допустиме
Підпис особи, на користь якої по-
винен бути здійснений платіж, 
не є обов’язковим реквізитом 
простого векселя. � СТОР. 20 
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Харківського 
апеляційного господарського суду 
Василь КУХАР: 
«Якщо з голови питають за 
роботу суду, то потрібно дати 
відповідні повноваження» � СТОР.4

КАДРИ 

Йду до ВАС 
АНІ ГАЛУК 

Найближчим часом кадровий 
склад Вищого адмінсуду 
поповниться ще одним суддею. 
Причому заради переходу 
до ВАС він готовий пожертвувати 
навіть кріслом керівника. На 
черговому засіданні Вища 
кваліфікаційна комісія суддів 
рекомендувала перевести 
очільника Дніпропетровського 
апеляційного господарського 
суду Ігоря Темкіжева до Вищого 
адмінсуду. 

Зміна спеціалізації 

Під час засідання 7 листопада 
ВККС вивчала кандидатури суддів, 
які мали намір перейти на роботу 
до суду іншої юрисдикції. Традицій-
но останнім улаштували кваліфіс-
пит. Охочих змінити спеціалізацію 
було троє, і всі вони успішно про-
йшли кваліфікаційне випробування. 
Найбільше балів набрав очільник 
Дніпропетровського апеляційно-
го господарського суду І.Темкіжев, 
який виявив бажання перейти до 
Вищого адмінсуду. Майже рік тому 
І.Темкіжева призначили на посаду 
голови Дніпропетровського апеля-
ційного господарського суду. 

У грудні 2010-го його кандидатуру 
одноголосно підтримали члени Ради 
суддів господарських судів. До цього 
законник мав досвід головування в 
Господарському суді Донецької об-
ласті. За словами заступника голо-
ви РСГС Станіслава Мірошниченка, 
котрий торік розповідав колегам про 
здобутки І.Темкіжева, судді досить 
швидко вдалося згуртувати колектив. 
Як відзначив С.Мірошниченко, при-
значення І.Темкіжева головою Дні-
пропетровського апеляційного госпо-
дарського суду — «класне придбання 
для Дніпропетровська». Але з таким 
«придбанням» Дніпропетровську до-
ведеться попрощатися. 
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ПРОГНОЗИ

Голова Ради суддів України Ярослав РОМАНЮК: 
«Пленум може обрати Головою ВС А.Головіна, 
якщо він виявить бажання перейти до ВС» 
ТЕТЯНА КУЛАГІНА 

Свої погляди на те, хто може 
зайняти посаду Голови Верховного 
Суду, «ЗіБ» висловив очільник 
Ради суддів України Ярослав 
РОМАНЮК. На його думку, 
достойну кандидатуру можна 
знайти в Конституційному Суді. 
При цьому, щоб ВС працював 
ефективно, недостатньо 
провести вибори керівника, слід 
повернутися до роботи судових 
палат, щоб справи розглядали 
фахівці у відповідній сфері. 

— На конференції суддів загальних 
судів ви виступили з ініціативою змен-
шити кількість судових рішень, які під-
лягають поміщенню до Єдиного реєстру 
судових рішень. Як відомо, така пропо-
зиція була почута, і проголосований ВР 
законопроект №9151 передбачає, що 
перелік судових рішень, які підлягають 
поміщенню до реєстру, визначає Рада 
суддів України. Водночас висловлювалися 
прогнози щодо можливого застосування 
Президентом права вето до цього зако-
ну саме через цю норму. Яка ваша думка 
з цього приводу? 

— Виступаючи на конференції суд-
дів загальних судів з питань фінансу-
вання судів як однієї з гарантій їх неза-
лежності, я серед іншого звернув увагу 
на положення закону «Про доступ до 
судових рішень». Відповідно до ч.3 ст.3 
цього законодавчого акта до реєстру 
включаються всі без винятку рішення 
судів загальної юрисдикції. У зв’язку із 
цим сьогодні в реєстрі накопичилося 
приблизно 19 млн рішень. Реєстр за-
харащений, через велику кількість 
судових рішень уповільнюється про-
цедура внесення їх до реєстру. В той 
же час внесення одного рішення до 
реєстру коштує державі 3 грн. 88 коп. 
Неважко підрахувати в що обходиться 
державі такий реєстр. Та і чи є в цьому 
потреба? Закон має три мети, про що 

йдеться в його преамбулі: прозорість, 
передбачуваність судових рішень та 
забезпечення єдності судової прак-
тики. Чи забезпечує досягнення 
цих завдань поміщення до реєстру, 
скажімо, ухвали про відкриття про-
вадження у справі за позовом Осо-
би 1 до Особи 2 про розірвання шлю-
бу? А ухвали про залишення позову 
без руху, відкладення чи зупинення 
розгляду справи, призначення екс-
пертизи? А ухвали апеляційних чи 
касаційних судів, якими рішення 
суду не змінюються? 

1 листопада набрав чинності закон 
«Про судовий збір», який передбачає, 
що кошти від збору спрямовуються 
на забезпечення здійснення право-
суддя, зокрема, і на потреби, пов’язані 
з виконанням закону «Про доступ до 
судових рішень». Я запропонував роз-
міщувати в реєстрі лише ті рішення, 
якими завершено розгляд справ. З од-
ного боку, це полегшить користування 
реєстром, він буде оперативнішим і 

змістовнішим. Власне, остаточні рі-
шення у справі й забезпечуватимуть 
прозорість, передбачуваність і єдність 
практики. З другого боку, це заоща-
дить знач ні бюджетні кошти, які, за-
лишаючись в спецфонді, можна буде 
використати більш раціональніше, 
спрямувавши їх на задоволення на-
гальніших потреб здійснення право-
суддя. Під час розгляду парламентом 
законопроекту №9151 Ірини Бережної 
дехто з народних депутатів піддав 
критиці положення проекту, мовляв, 
упроваджується чергова корупційна 
схема, і тепер судді самі визначати-
муть, яке рішення вносити до реєстру, 
а яке ні. Також у подальшому Асоціа-
ція правників України звернулася до 
глави держави з проханням застосува-
ти до закону право вето. Переконаний: 
якби вони знали, яку мету пересліду-
ють такі нововведення, то не порушу-
вали б такого питання. 
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ДО ТЕМИ

Покарання 
за хибне 
тлумачення
РОМАН ЧИМНИЙ

Верховний Суд відкидає 
звинувачення Генеральної 
прокуратури в ухваленні 
незаконних рішень 
Судовою палатою 
в кримінальних справах ВС 
і, відповідно, не вбачає ознак 
порушення деякими 
членами ВС суддівської 
присяги. Адже на момент 
винесення рішень 
щодо заміни смертної кари 
на інше покарання 
не було єдиної позиції 
стосовно застосування 
рішення Конституційного Суду, 
яким смертна кара визнавалася 
неконституційною.

Позиція ВС

Питання щодо неоднакової су-
дової практики в призначенні по-
карань за особливо тяжкі злочини 
до того часу, доки в Кримінальному 
кодексі 1960 року не з’явилося таке 
покарання, як довічне позбавлення 
волі, торік порушив сам Верховний 
Суд. Річ у тім, що впродовж певного 
часу Судова палата в кримінальних 
справах ВС дотримувалася пози-
ції: стосовно злочинів, скоєних до 
набрання чинності законом «Про 
внесення змін до Кримінального, 
Кримінально-процесуального та 
Виправно-трудового кодексів Укра-
їни» від 22.02.2000 №1483-ІІІ, яким 
смертну кару було замінено на дові-
чне позбавлення волі, суди не могли 
виносити іншого покарання, ніж 
15 років позбавлення волі. Оскільки 
після оприлюднення рішення КС від 
29.12.99 №11-рп/99 втратили чинність 
усі положення КК 1960 року, санкції 
яких передбачали такий вид пока-
рання, як смертна кара.

 � Закінчення на стор.3



Юрій БАУЛІН народився 1953 р. в смт Ста-
нично-Луганське Ворошиловградської 
(нині — Луганської) області.
1975 р. закінчив Харківський юридичний 
інститут.
У період з 1991 до 2005 р. — доцент, про-
фесор кафедри кримінального права, 
заступник декана заочного факультету 
Національної юридичної академії України 
ім. Ярослава Мудрого.
З 2005 до 2008 р. працював виконува-
чем обов’язків директора, директором 
Інституту вивчення проблем злочинності 
Академії правових наук в м.Харкові.
У лютому 2008 р. призначений суддею КС.
Доктор юридичних наук, професор, ака-
демік Національної академії правових 
наук. �

ВІТАЄМО!

БОРИС ПУДОВ
12 листопада, 60 років

Секретар Комітету ВР з питань будівни-
цтва, містобудування і житлово-кому-
нального господарства та регіональної 
політики, представник фракції БЮТ —
«Батьківщина», народний депутат VI 
скликання. 

ПАВЛО УНГУРЯН
12 листопада, 32 роки

Член Комітету ВР з питань соціальної 
політики та праці, представник фракції 
БЮТ — «Батьківщина», народний депутат 
VI скликання.

ВАСИЛЬ ШПАК
12 листопада, 65 років

Член Комітету ВР з питань бюджету, пред-
ставник фракції Народної партії, народ-
ний депутат V та VI скликань.

МУСТАФА ДЖЕМІЛЄВ
13 листопада, 68 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин, представник 
фракції блоку «НУНС», народний депутат 
V та VI скликань.

АНДРІЙ КОЖЕМ’ЯКІН
13 листопада, 46 років

Член Комітету ВР з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності, 
представник фракції БЮТ — «Батьківщи-
на», народний депутат V та VI скликань.

ПАВЛО КОРЖ
13 листопада, 58 років

Член Комітету ВР з питань паливно-енер-
гетичного комплексу, ядерної політики 
та ядерної безпеки, представник фракції 
Партії регіонів, народний депутат V та VI 
скликань.

МИХАЙЛО 
МИРОНЕНКО
16 листопада, 57 років

Заступник голови Комітету ВР з питань 
транспорту і зв’язку, представник фракції 
Партії регіонів, народний депутат V та VI 
скликань.

ОЛЕНА КОНДРАТЮК
17 листопада

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
свободи слова та інформації, представни-
ця фракції БЮТ — «Батьківщина», народ-
ний депутат VI скликання.

ВАСИЛЬ КРАВЧУК
18 листопада, 44 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
Регламенту, депутатської етики та забез-
печення діяльності Верховної Ради, пред-
ставник фракції БЮТ — «Батьківщина», 
народний депутат VI скликання.

ЕКОНОМІКА

Торгівля по дружбі
Уряд передав Верховній Раді на 
ратифікацію договір про зону 
вільної торгівлі з країнами — 
учасницями Співдружності 
Незалежних Держав. Відповідний 
законопроект було ухвалено 
10 листопада на засіданні Кабміну. 

Створення ЗВТ в рамках СНД та її 
функціонування надалі є першочер-
говим завданням країн — учасниць 
СНД, яке передбачене стратегією еко-
номічного розвитку СНД на період до 
2020 р., затвердженою рішенням Ради 
глав урядів СНД від 14.11.2008, повідо-
мили в Мінекономрозвитку.

У відомстві вважають основними 
перевагами угоди про ЗВТ фіксацію 
зобов’язань щодо: незбільшення мит-
них ставок для товарів, вилучених з 
режиму вільної торгівлі; закріплення 
в міждержавному договорі зобов’язань 

країн — учасниць СНД щодо незасто-
сування нових обмежень у взаємній 
торгівлі, «тобто непогіршення режиму 
торгівлі, що існує сьогодні».

Крім того, згідно з інформацією, 
в угоді про ЗВТ враховано пропози-
ції України, котрі дають можливість 
ефективнішого захисту національних 
економічних інтересів, зокрема, при 
застосуванні захисних заходів.

У результаті розрахунків, прове-
дених міністерством у розрізі осно-
вних видів економічної діяльності, 
після набрання чинності Договором 
про ЗВТ країн — учасниць СНД мож-
на очікувати на додаткове зростання 
обсягів випуску окремих видів про-
дукції.

У цілому після набрання чинності 
договором очікується збільшення рів-
ня ВВП на 2,5%. «Додатковий приріст 
доходів державного бюджету може 

становити близько 9,4 млрд грн. на 
рік», — додають у Мінекономрозвитку.

На думку Голови ВР Володимира 
Литвина, під час обговорення угоди 
в сесійній залі «будуть розгортатися 
гострі дискусії. При цьому в текст і 
зміст заглиблюватимуться мало». До 
речі, раніше повідомляли, що, ймо-
вірно, документ набере чинності вже 
із січня 2012 р.

Нагадаємо, що 18 жовтня в Санкт-
Петербурзі Прем’єр Микола Азаров 
підписав угоду про ЗВТ країн СНД. 
Такого успіху не очікував навіть ро-
сійський прем’єр, адже цю угоду, за 
словами підписантів, готували 9 років. 
До речі, документ підписали Росія, 
Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, 
Таджикистан, Молдова і Киргизстан. 
Не підписали Азербайджан, Туркме-
нистан і Узбекистан.

«Перспектив економічного зрос-

тання, які відкриваються після підпи-
сання цієї угоди, в нас не було жодного 
разу за 20 років незалежності. Вільної 
торгівлі не може бути забагато, й одна 
свобода не суперечить іншій», — за-
явив М.Азаров.

Рішення України в Кремлі розціни-
ли як важливий крок у бiк iнтеграцiї в 
Митний союз, а от в Європі впевнені 
в непорушності українського вибору. 
Мовляв, угода про ЗВТ не є Митним 
союзом і не вплине на ділові відносини 
України та Заходу.

«Ми не можемо жити без торгівлі 
з Європою, так само як без торгівлі 
з Росією. З Росією трохи більше тор-
гівлі, ніж з Європою, і вона швидше 
розгортається — майже 30% там, і 
37% на Сході. Тому я переконаний, 
що Україна приречена сидіти на 
двох стільцях», — уважає політолог 
Михайло Погребинський. �

ПОСАДА

КС отримав 
заступника
Конституційний Суд визначився 
з новим заступником Голови. Ним 
став суддя Юрій Баулін.

Посада заступника Голови КС 
звільнилась після того, як по закін-
ченні строку повноважень у відставку 
пішов Павло Ткачук, котрий займав 
це крісло з грудня минулого року. 
Майже два місяці посада залишалася 
вакантною.

Визначився КС із тим, хто буде 
новим заступником очільника Суду, 
відразу після заповнення вільного 
місця. 3 листопада колишній голо-
ва Вищого адміністративного суду 
Олександр Пасенюк складав присягу 
судді КС, а вже наступного дня від-
булися вибори.

Як розповіла суддя Марія Маркуш, 
кандидатуру Юрія Бауліна підтримали 
всі 18 суддів КС. «Наше голосування є 
свідченням того, що ми дуже поважа-
ємо цю шановану людину, хорошого 
спеціаліста в галузі права і відомого 
вченого», — наголосила вона.

ПРОГНОЗИ

Голова Ради суддів України 
Ярослав РОМАНЮК: 
«Пленум може обрати Головою ВС А.Головіна, 
якщо він виявить бажання перейти до ВС» 

 � Закінчення, початок на стор.1

Мова не йде про те, щоб Рада суддів 
України вирішувала питання, чи опри-
люднювати рішення у «справі Іванова» 
і не оприлюднювати у «справі Петрова», 
чи оприлюднювати рішення у справах 
про розірвання шлюбу і не оприлюд-
нювати у справах про визнання права 
власності. Йдеться про всі ті рішення, 
якими суди загальної юрисдикції за-
вершують розгляд справ по суті. 

— Набрання чинності цим законом 
покращить роботу ВС? 

— На мою думку, однозначно по-
кращить. Він матиме право ухвалюва-
ти остаточні рішення у справах. Пра-
вові позиції, викладені в рішеннях ВС, 
будуть обов’язковими для врахування 
всіма судами у своїй практиці. У такий 
спосіб ВС матиме більший вплив на 
формування судової практики та за-
безпечення її єдності, а це є основним 
завданням Суду. На сьогодні в ньому 
працює 45 суддів (ще двоє відряджені 

до ВККС. — Прим. ред.). Процедура 
розгляду справ у Суді є доволі громізд-
кою, оскільки справи розглядаються 
всім складом ВС. За таких обставин 
позитивним є повернення розгляду 
справ палатами, при якому рішення 
ухвалюватимуть судді, які є фахів-
цями саме в цій галузі права. Також 
позитивним є передача незавершених 
касаційним розглядом справ до Ви-
щого спеціалізованого суду, оскіль-
ки це зніме проблему участі суддів 
в розгляді справ в двох інстанціях, 
що є неприпустимим, та прискорить 
строки їх розгляду. Зможе завершити 
ВС і справи, розпочаті ним у зв’язку з 
винятковими обставинами, які через 
неврегульованість законодавства до 
сих пір ВС розглядом не завершені.

— Закон також встановлює, що судді 
ВС, відряджені на роботу у ВККС, мають 
право брати участь у засіданні Пленуму 
ВС. Чи можна буде тепер скликати Пле-
нум для обрання Голови ВС? 

— Скликання Пленуму заборонено 

адміністративним судом з метою за-
безпечення позову судді ВС Микола 
Пінчука, який відряджений на робо-
ту у ВККС, про визнання незаконною 
бездіяльності ВС (незапрошення його 
до участі в роботі Пленуму). Однак 
розгляд цієї справи зупинено до ухва-
лення КС рішення за конституційним 
зверненням, в якому ВККС просила 
роз’яснити, чи мають право судді ВС, 
відряджені на роботу у ВККС, бра-
ти участь у засіданні Пленуму ВС. 
Оскільки питання участі цих суддів у 
роботі Пленуму ВС буде врегульова-
но законом, відпадає потреба в його 
конституційному тлумаченні та ви-
рішенні адмінсудом. 

— А кого може бути обрано Голо-
вою ВС?

— Головою ВС може бути обрано 
лише з-поміж судів ВС, яких на сьо-
годні 47 чоловік.

— Але закон установлює чисельну 
кількість суддів ВС 48 чоловік. Кого ще 
може бути обрано суддею ВС?

— Суддею ВС може стати особа, 
яка має стаж роботи на посаді судді 
не менше 15 років, а також суддя Кон-
ституційного Суду.

— Хто з суддів КС міг би, на вашу дум-
ку, поповнити ряди ВС і очолити його?

— Посада судді КС є вершиною 
суддівської професії, і кожен із суддів 
КС є достойним. Однак я би звернув 
увагу на роботу Голови єдиного органу 
конституційної юрисдикції Анатолія 
Головіна. У нього багатий життєвий 
і професійний досвід. За час роботи 
Головою КС Анатолій Сергійович по-
казав себе вмілим організатором, він 
зумів згуртувати колектив і не лише 
налагодити роботу Суду, піднявши 
його на якісно новий рівень, а й зміц-
нити авторитет КС на міжнародному 
рівні. Думаю, якби він виявив бажання 
перейти на роботу у ВС, Пленум міг би 
обрати його Головою цього Суду. 

— Якщо ж А.Головін не побажає змі-
нювати місце праці, хто із суддів ВС має 
найбільші шанси стати Головою ВС?

— На мою думку, за таких обста-
вин найвищі шанси зберігає колишній 
його Голова Василь Онопенко. �

СУДОВА РЕФОРМА

Процесуальні нововведення.
Зміни до законодавчих актів щодо роботи ВС 
суттєво розширюють його повноваження
Попри прогнози щодо можливого 
застосування Президентом вето, 10 
листопада глава держави підписав 
закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо розгляду 
справ Верховним Судом України» 
від 20.10.2011 №3932-VI. Відтепер 
процесуальні повноваження ВС 
суттєво розширені. 

Як зауважив радник Президента — 
керівник головного управління з питань 
судоустрою Адміністрації Президента 
Андрій Портнов, «змінами, внесеними 
до процесуальних кодексів, передбачені 
право Верховного Суду постановляти 
нові рішення, а також обов’язок інших 
судів ураховувати висновки ВС під час 
вирішення аналогічних справ. Виріше-
но також інші проблеми, зокрема щодо 
процедури допуску справ до перегляду 
Верховним Судом, визначення меха-
нізму розгляду кримінальних справ, не 
розглянутих військовими судами».

Крім того, за словами радника 
глави держави, закон уносить суттєві 
зміни в організацію роботи Верхов-

ного Суду. Йдеться, зокрема, про 
збільшення складу ВС до 48 суддів та 
повернення розподілу на судові пала-

ти, що дозволить більш ефективно ор-
ганізовувати розгляд справ. У судових 
палатах уводяться посади секретарів, 

які водночас є заступниками Голови 
ВС. З’явилася також посада Першого 
заступника Голови ВС та заступників 
секретарів судових палат.

«Положення закону «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
щодо розгляду справ Верховним Су-
дом України» враховують пропозиції 
та зауваження органів судової влади, 
що неодноразово ставали предметом 
широкої дискусії. Зміни, що запро-
ваджуються, мають стати значним 
кроком на шляху подальшого вдо-
сконалення роботи судової системи 
України. Вони покликані вирішити 
найбільш гострі проблеми організації 
роботи найвищого судового органу 
України», — підкреслив А.Портнов.

Радник Президента також звернув 
увагу на те, що підписаний закон ура-
ховує зауваження Венеціанської комісії 
стосовно необхідності посилення ролі 
Верховного Суду в системі судів загаль-
ної юрисдикції. Це, зокрема, стосується 
збільшення кількості суддів, розгляду 
справ судовими палатами, надання ВС 
права приймати нове судове рішення. �

АРМІЯ

Служба — 
це надовго
Тепер українська армія зможе 
зберегти кращі кадри. Згідно з 
новим законом контрактники — 
як рядові, так і офіцери — зможуть 
за бажанням продовжити своє 
перебування в Збройних силах.

Президент підписав прийнятий 
парламентом 18 жовтня закон «Про 
внесення змін до Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову 
службу» (про продовження військової 
служби за новим контрактом)».

Цим актом регулюється продов-
ження термінів військової служби за 
новими контрактами залежно від ка-
тегорії військовослужбовців і вислу-
ги років. На думку Михайла Єжеля, 
ухвалення цього закону дозволить 
зменшити «достроковий відплив» 
найдосвідченіших осіб офіцерсько-
го складу.

Згідно з прийнятим законом строк 
проходження військової служби може 
бути продовжений за новим кон-
трактом до досягнення граничного 
віку перебування на військовій службі: 
для рядових — на 3 роки; для осіб сер-
жантського і старшинського скла -
 ду — на 5 років; для офіцерів — на 
термін від 5 до 10 років.

Крім того, для осіб офіцерського 
складу, котрі мають право на пенсію 
за вислугою років, за їх бажанням 
проходження військової служби за 
новим контрактом може бути продо-
вжене на строк від 2 до 10 років, але 
не довше ніж до досягнення гранич-
ного віку перебування на військовій 
службі. �

А.Портнов запевнив, що нововведення сприятимуть подальшому вдосконаленню 
роботи судової системи України.

2 новини і коментарі



СКАНДАЛ 

Випробування Феміди.
Суддів ВС підозрюють у порушенні присяги, 
частина вже звільнилася, заявляють у ГПУ
ЮЛІЯ ГАЙДАЙ 

Вища рада юстиції розпочала 
перевірку суддів колишньої 
Судової палати в кримінальних 
справах Верховного Суду. Про це 
повідомив на брифінгу заступник 
Генерального прокурора, член 
ВРЮ Михайло Гаврилюк. За його 
словами, до Вищої ради юстиції 
надійшло звернення народних 
депутатів, що містить дані про 
порушення присяги суддями 
ВС, за яким і була ініційована 
перевірка. 

Верховний Суд продовжує «тряс-
ти»: недавно тут почалася масштабна 
перевірка. Про це журналістів повідо-
мив заступник Генерального прокуро-
ра, член ВРЮ М.Гаврилюк. Перевіряє 
Рада членів колишньої Судової палати 
в кримінальних справах. За слова-
ми М.Гаврилюка, судді цієї палати 
у 2009—2010 роках необгрунтовано 
переглянули вироки 15 громадянам, 
котрі скоїли тяжкі злочини, і замі-
нили покарання у вигляді довічного 
ув’язнення на м’якше — позбавлення 
волі на 15 років.

«Мова йде про людей, які винні в 
скоєнні двох і більше насильницьких 
злочинів при обтяжливих обставинах, 
частина з них пов’язана зі згвалтуван-
ням, частина є особливо небезпеч-
ними рецидивістами», — підкреслив 
заступник Генпрокурора. Скажімо, у 
2009 році судді Судової палати в кри-
мінальних справах ВС у порядку ви-

ключного провадження переглянули 
покарання раніше неодноразово суди-
мим Ю.Сумаку і Р.Горєлову, засудже-
ним за умисне вбивство двох людей 
при обтяжливих обставинах. У 2010 
році — знову в порядку виключного 
провадження — переглянуто покаран-
ня раніше судимому Я.Теслі, засудже-
ному до довічного ув’язнення за по-
двійне вбивство. Розглядали ці справи 
апеляційні суди різних регіонів — 
м.Києва, Запорізької та Київської об-

ластей, вироки пройшли касаційну 
інстанцію і вступили в законну силу. 
Проте через деякий час «незрозумі-
ло з яких причин» Судова палата в 
кримінальних справах ВС скасувала 
рішення колег. 

Хоча М.Гаврилюк безапеляційно 
заявив, що рішення були ухвалені «з 
грубим порушенням кримінального 
законодавства» і «безпідставно», але 
в той же час використовував украй 
обтічні й ухильні формулювання. На-

приклад, він повідомив, що у ВРЮ на-
дійшли «звернення окремих народних 
депутатів», але відмовився назвати їхні 
імена і порадив журналістам відпра-
вити нардепам запит. Не назвав він 
ні прізвищ, ні точної кількості суддів, 
стосовно яких ініційована перевірка, 
тільки пообіцяв, що після розгляду 
ВРЮ депутатських запитів ця інфор-
мація буде обнародувана. 

На уточнювальне запитання, чи 
підозрюється в порушеннях уся су-
дова палата, прокурор відповів: «Ні, 
частково. Не всі приймали рішення». 
За великим рахунком, Михайло Івано-
вич не відповів практично ні на одне 
запитання журналістів, але пообіцяв, 
що «матеріали будуть розглянуті ефек-
тивно й у разі підтвердження фактів 
порушення присяги ставитиметься 
питання відповідно до вимог законо-
давства. Я не виключаю, що цих суддів 
звільнять. Адже особи, які є особливо 
небезпечними, через 15 років звіль-
няться і становитимуть загрозу для 
суспільства». До речі, М.Гаврилюк по-
відомив, що частина суддів, підозрю-
ваних у порушеннях, уже написала 
заяви «за власним бажанням». Правда, 
цю інформацію в прес-службі ВС поки 
не підтвердили. 

Після ініційованої депутатами пе-
ревірки в ЗМІ з’явилися припущення, 
що таким чином верхи намагаються 
вплинути на думку суддів напередодні 
виборів. Одначе М.Гаврилюк запевнив 
журналістів, що перевірка не пов’язана 
ні з кадровими ротаціями у ВС, ні з 
майбутнім обранням нового Голови 
цього органу. �

ДО ТЕМИ

Покарання за хибне 
тлумачення.
Чи може вважатися порушенням присяги дотримання 
іншої теоретичної доктрини?

 � Закінчення, початок на стор.1

З погляду принципу правової ви-
значеності, особа, яка скоїла особливо 
тяжкий злочин у період з 29 грудня 
1999 року до 4 квітня 2000 року, не 
могла отримати більше покарання, 
ніж 15 років. І, як повідомили «ЗіБ» 
у прес-службі ВС, «у 2009 році на 
спільних засіданнях Судової палати в 
кримінальних справах та Військової 
судової колегії ВС було переглянуто 
низку кримінальних справ у порядку 
виключного провадження та ухвалено 
рішення про заміну довічного позбав-
лення волі позбавленням волі на 15 ро-
ків». Адже відповідно до вимог ч.1 ст.6 
КК 1960 року та ч.2 ст.4 КК 2001 року 
«злочинність і караність діяння ви-
значаються законом про кримінальну 
відповідальність, що діяв на час його 
вчинення». 

Також у прес-службі ВС нагада-
ли, що перегляд кримінальних справ 
здійснювався за участю заступника 
Генпрокурора, який уважав позицію 
заявників про необхідність заміни 
покарання юридично обгрунтованою. 
До того ж усі ці рішення залишаються 
чинними та «виконуються відповідни-
ми державними органами, а засуджені 
в цих справах особи відбувають при-
значене їм покарання».

Щоправда, у Вищій раді юстиції 
вважають такі оцінки з боку ВС за-
вчасними. Адже перевірка заяв нарде-
пів наразі триває, та й доволі дивним, 
з погляду ВРЮ, виглядає сам факт, що 
окремі рішення переглядалися майже 
через 10 років після винесення вироків 
у справах. 

Спробуємо розібратися, чому так 
сталося. 

Генезис правової думки

Дані Єдиного державного реєстру 
судових рішень свідчать, що перше 
посилання на часовий розрив у заміні 
смертної кари на довічне ув’язнення 
містилося в ухвалі колегії суддів ВС 
від 24.02.2009. Розглядаючи касаційне 
подання заступника прокурора Доне-
цької області, судді погодилися з пози-
цією місцевого суду, який пом’якшив 
покарання за замах на умисне вбив-
ство до 10 років позбавлення волі, 
посилаючись на закон «Про внесення 
змін до Кримінального та Криміналь-
но-процесуального кодексів України 
щодо гуманізації кримінальної від-
повідальності» від 15.04.2008 (набрав 
чинності 7.05.2008). Згідно з його по-
ложенням за замах на злочин не може 
призначатися строк, який перевищує 
2/3 розміру найбільш суворого виду 

покарання, передбаченого відповід-
ною санкцією статті КК. Щоправда, у 
даній справі така гуманізація ніяк не 
позначилася на становищі засудже-
ного, який за сукупністю злочинів усе 
одно отримав довічне позбавлення 
волі. 

Однак судова практика надалі фор-
мувалася вже на підставі цієї правової 
позиції. 5 березня того ж року було 
прийнято ухвалу, якою залишено без 
змін рішення місцевого суду, котрий 
переглянув і реально зменшив за-
гальне покарання за замах на злочин 
із 14 до 10 років. Причому вперше 
було сформовано й правило, про яке 
згадується в заяві ВС: найвища міра 
покарання за злочини, скоєні в період 
із 24.12.2008 до 4.04.2009, становила 
15 років (див. серед іншого №42/2009 
«ЗіБ». — Прим. авт.).

Згодом, уже на спільному засіданні 
Судової палати в кримінальних спра-
вах і Військової судової колегії було 
навіть уточнено, з якої і до якої години 
злочинцям не загрожувало довічне 
ув’язнення (див., наприклад, №21/2010 
«ЗіБ». — Прим. авт.). 

Отже, на той час частина суддів 
уважала, що КК 1960 року, з ураху-
ванням рішення КС №11-рп/99, необ-
хідно розглядати як новий закон про 
кримінальну відповідальність, який 
повинен мати зворотну дію в часі 
та поширюватися на осіб, які скоїли 
злочин до 29.12.99, а також у період з 
29.12.1999 до 4.04.2000. Натомість КК 
1960 року (в редакції закону №1483-ІІІ) 
не повинен мати зворотної дії в часі. 
Ця позиція й застосовувалася під час 
перегляду рішень. 

Натомість прихильники іншої по-
зиції доводили, що в кримінальному 
праві реалізація принципу незворот-
ності дії нормативних актів у часі об-
межується виключно законодавчими 
актами. Оскільки п.22 ч.1 ст.92 Кон-
ституції визначає, що діяння, які є зло-
чинами, та відповідальність за них ви-
значаються виключно законами. Аби 
з’ясувати, чия теорія узгоджується з 
конституційними нормами, звернули-
ся до єдиного органу конституційної 
юрисдикції.

Судді КС пристали на другу по-
зицію та рішенням від 26.01.2011 
№1-рп/2011 поставили крапку в цьому 
теоретичному спорі. Таким чином, 
з’ясувалося, що при перегляді кри-
мінальних справ стосовно особливо 
тяжких злочинів та замахів на них 
судді ВС спиралися на хибну, з погляду 
КС, теоретичну доктрину. Хоча єдиний 
орган конституційної юрисдикції так і 
не розтлумачив, якою ж була найвища 
міра покарання в період між 29.12.99 

та 4.04.2000 і чи могли суди, ігнорую-
чи рішення КС, упродовж цих майже 
100 днів призначати «неконституцій-
ну» смертну кару (і якби не мораторій, 
то, за логікою КС, такі вироки могли б 
навіть виконуватися).

Дисциплінарний тиск?

З огляду на особистості фігурантів 
більшості справ, що переглядались у 
ВС, важко навіть запідозрити суддів 
найвищого судового органу у матеріа-
льній зацікавленості. Можливо, тому 
більшість експертів убачають у пе-
ревірці ВРЮ лише спробу тиску на 
верховних суддів, які раніше входили 
до кримінальної палати та військової 
колегії (таких у ВС наразі залишаєть-
ся 21), задля обрання нового Голови 
ВС. Адже звільнення за порушення 
присяги позбавляє не тільки роботи, а 
й усіх привілеїв при виході у відставку.

Якщо проаналізувати можли-
вість притягнення суддів обох па-
лат ВС, а також законників судів 
нижчих інстанцій, які ухвалювали 
аналогічні акти, до дисциплінарної 
відповідальності за «різнотлумачен-
ня», то насамперед привертає увагу 
відсутність у законі серед підстав 

для відкриття такого провадження 
помилкового тлумачення норм ма-
теріального права. 

Напевне, законодавець усвідомлю-
вав: якщо звільняти кожного суддю, чиє 
рішення скасоване через неоднозначне 
тлумачення правової норми, то судова 
система дуже швидко залишиться без 
кадрів. (До речі, аналогічна відповідаль-
ність мала б наставати і для працівників 
прокуратури, якщо суд установить по-
милку під час кваліфікації злочину в 
обвинувальному висновку.) Адже для 
застосування таких жорстоких санк-
цій законодавчі акти мають складатися 
таким чином, аби не допускати дво-
значностей та прогалин. А цього можна 
досягти хіба що теоретично.

Так само лише суто теоретично 
можна звинувачувати суддів ВС, 
які винесли рішення про заміну по-
переднього покарання на 15 років 
ув’язнення, у необ’єктивності, що 
«порочить звання судді». Інакше що-
разу, як у котрогось із суддів виникне 
сумнів щодо тлумачення правової 
норми (особливо, якщо його погляди 
не збігаються з думкою обвинувачен-
ня), він має зупиняти провадження і 
звертатися до КС, аби убезпечити себе 
від наступних звинувачень. �

РЕЗОНАНС

Майора 
візьмуть 
під варту
У Генпрокуратурі підтвердили 
інформацію про те, що 
Шевченківський районний 
суд м.Києва виніс постанову 
про арешт екс-співробітника 
Управління державної охорони 
Миколи Мельниченка у зв’язку з 
ухиленням від слідства. 

Керівник прес-служби ГПУ Юрій 
Бойченко пояснив, що в постанові 
суду сказано: у випадку затримання 
М.Мельниченка його мають доставити 
в суд не пізніше ніж через 48 год.

Пояснюючи причини винесення 
судом такого рішення, Ю.Бойченко 
сказав: «Це зроблено у зв’язку з тим, 
що М.Мельниченко перебуває в між-
народному розшуку, уникає слідства 
і перешкоджає встановленню істини 
у справі». 

За словами Ю.Бойченка, М.Мель-
ниченко двічі намагався перет нути 
кордон. При цьому були складе-
ні відповідні протоколи, на яких 
ві н особисто розпис а вся,  йом у 
вручили другі екземпляри. Тобто 
М.Мельниченко був повідомлений 
про те, що йому заборонено виїзд за 
межі України, проте проігнорував це 
попередження. �

Заступник Генпрокурора М.Гаврилюк упевнений: 

вироки було переглянуто без жодних підстав.

Заступник Генерального прокурора В.Кудрявцев під час перегляду цих справ 

не заперечував проти зменшення строку покарання до 15 років.

ГУЧНА СПРАВА

Тимошенко 
призначили 
на 13-е
Апеляційна скарга на вирок, 
винесений Печерським районним 
судом м.Києва у так званій газовій 
справі стосовно екс-прем’єр-
міністра Юлії Тимошенко, 
розглядатиметься 13 грудня. 
Про це під час брифінгу коло 
лук’янівського СІЗО заявив 
народний депутат Сергій 
Власенко. 

«Згідно з тією інформації, яку за-
хист сьогодні отримав у Печерсько-
му суді… апеляцію розглядатимуть 
13 г ру дн я об 11.0 0»,  — за явив 
С.Власенко. За його словами, матеріа-
ли апеляції з Печерського районного 
суду були передані до Апеляційного 
суду м.Києва.

Нагадаємо: Ю.Тимошенко та ї ї 
захисники 25 жовтня передали в Пе-
черський райсуд м.Києва апеляційну 
скаргу, в якій оскаржили вирок, ви-
несений 11 жовтня 2011 року. Суд тоді 
визнав екс-прем’єра винною в переви-
щенні повноважень при підписанні 
газових контрактів з РФ і засудив до 
7 років позбавлення волі. Також він 
зобов’язав Ю.Тимошенко виплатити 
«Нафтогазу України» 1,516 млрд грн. �

РОЗСЛІДУВАННЯ

З новою 
справою?!
Днями ЗМІ поширили 
інформацію про те, що ГПУ 
може обвинуватити Юрія Луценка 
в корупції — лобіюванні 
інтересів фірми «Українські 
новітні телекомунікації», 
де працює його дружина. 
Про те, що стосовно 
екс-міністра «готується нова 
справа», напередодні повідомила 
вона сама. Проте Генеральна 
прокуратура називає слова 
Ірини Луценко про порушення 
проти екс-міністра другої справи 
вигадкою.

ГПУ збирається обвинуватити 
Ю.Луценка в корупції — лобіюванні 
інтересів фірми «Українські новітні 
телекомунікації», повідомив «Ко-
мерсант-Україна» з посиланням на 
своє джерело. Нова справа проти екс-
міністра начебто стосуватиметься 
корупційних дій Ю.Луценка, вчине-
них при укладанні МВС договорів з 
постачальниками послуг мобільному 
зв’язку в 2006 році. Джерело (котре 
побажало залишитися неназваним) 
стверджує, що в ГПУ «активізували 
розслідування старої, однак гучної 
історії про те, що начебто Ю.Луценко, 
будучи міністром, лобіював інтереси 
фірми, де працювала його дружина». 

У липні 2007 року ЗМІ дійсно 
оприлюднили текст розпорядження 
заступника міністра внутрішніх справ 
Олександра Новікова від 13 вересня 
2006 року про підключення всіх під-
розділів МВС до тарифних планів 
ТОВ «Українські новітні телекому-
нікації». Відповідно до документа ця 
фірма, комерційним директором якої 
працювала дружина Ю.Луценка, мала 
стати провайдером послуг оператора 
мобільного зв’язку UMC для всіх пра-
цівників органів внутрішніх справ.�
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Харківського апеляційного господарського суду 
Василь КУХАР: 

«Якщо з голови питають 
за роботу суду, то потрібно дати 
відповідні повноваження»

ОЛЕНА КОНОПЛЯ

Під час інтерв’ю голова 
Харківського апеляційного 
господарського суду, кандидат 
юридичних наук, заслужений 
юрист України Василь КУХАР 
показав себе як людина, котра має 
свою думку не тільки з приводу 
проблем третьої гілки влади, а й 
тих процесів, які відбуваються у 
світі. При цьому він не ховається 
за загальними фразами, а прямо 
висловлює свою точку зору.

«У нас повинні бути своя схема і 
своє розуміння життя»

— З набуттям чинності законом 
«Про судоустрій і статус суддів» про-
йшло вже більше року, можна зробити 
перший і головний висновок: чи вдалося 
добитися поставленої мети — поліп-
шення роботи судової системи?

— Оцінюючи події, ми обов’язково 
спираємося на якусь базу, без цього 
не можна. Прагнучи чогось, люди-
на повинна визначати: дозволить ця 
база досягти того, чого хочеш, чи ні. 
Наприклад, якщо ми захочемо вста-
новити світовий рекорд з бігу, то по-
трібно розуміти, як і куди бігти, з якою 
швидкістю. 

Один з головних чинників, які по-
трібно враховувати, — загальна еконо-
мічна ситуація в країні. У розвинених 
державах (Велика Британія, Японія, 
США, Німеччина) продуктивність 
праці набагато вища, ніж в Україні, 
крім того, є давні традиції, віра — за-
сада, що пов’язує й об’єднує. І, напевно, 
найголовніше, що дозволяло їм руха-
тися вперед, — мета, і вони йшли до 
неї, не зупиняючись.

Проте, на мій погляд, не варто сліпо 
копіювати досвід світової практики 
судочинства, нехтуючи власним досві-
дом, традиціями та сталою правовою 
культурою. Реформа стала важливим 
кроком в історії розвитку судової сис-
теми, і господарських судів зокрема. У 
липні минулого року набрав чинності 
закон «Про судоустрій і статус суддів», 
який став новим етапом розвитку су-
дової системи. 

Ні для кого не є таємницею, що 
якщо судити за рівнем організації ро-
боти, професійної підготовки суддів 
і працівників апарату, матеріально-
технічним забезпеченням, то госпо-
дарські суди перебувають на кілька 
щаблів вище, ніж загальні суди. А 
головне, що всі побачили раціональне 
зерно в спеціалізації та вирішили, що 
вона дозволяє досягти гарних резуль-
татів. Нині вже видно, що тоді був ви-
браний правильний підхід. 

У судовій практиці західних країн 
подвійне касаційне оскарження не 
застосовується, причому касаційне 

оскарження там швидше виняток з 
правила. 

Реформа передбачала відмову від 
однієї з двох касаційних інстанцій. 
Це можна було зробити двома шляха-
ми: ліквідувати вищі спеціалізовані 
суди і залишити Верховний Суд, в 
якому створити чотири палати, або 
ліквідувати як касаційну інстанцію 
Верховний Суд і зробити 4 спеціалізо-
вані суди: кримінальний, цивільний, 
господарський та адміністративний. 
Спершу хотіли відмовитися від вищих 
спеціалізованих судів, оскільки ВС 
мав більше ваги, а потім, на певному 
етапі, вирішили все-таки піти шляхом 
спеціалізації. Створили Вищий спеціа-
лізований суд з розгляду цивільних і 
кримінальних справ. Хоча, на мій по-
гляд, об’єднання «під одним дахом» 
таких різних категорій справ не зовсім 
виправдане, і в цьому плані принцип 
спеціалізації треба б реалізувати більш 
послідовно.

При цьому не можна забувати про 
головні завдання — зробити судочин-
ство доступнішим для людей і не до-
пустити плутанини при розмежуванні 
юрисдикції.

«Потрібно чіткіше визначити 
юрисдикцію справ і зменшити 
навантаження на адмінсуди»

— Дуже багато плутанини виникає 
через розподіл справ між господарськими 
й адміністративними судами...

— До початку роботи адміністра-
тивних судів значну частину справ 
розглядали господарські суди: це спо-
ри підприємців з податковими й інши-
ми контрольними органами, а також 
справи, пов’язані з господарською ді-
яльністю (було введено таке поняття). 
Наприклад, переміщення будь-яким 
суб’єктом товару через кордон — це 
господарська діяльність. Адже ні при-
кордонники, ні митники не застосову-
ють норми адміністративного законо-
давства. Вони роблять розрахунок і 
перевіряють, чи правильно оцінений 
товар, чи законно переправлений че-
рез кордон. 

Візьмемо податкові справи. Будь-
який суб’єкт господарювання випускає 
продукцію, звітує про собівартість, 
про те, скільки він повинен заплати-
ти податків. Виникає питання: де тут 
адміністративне провадження? По-
датківці простежують, де підприємець 
узяв товар, скільки вклав у його вироб-
ництво, скільки становлять зарплата і 
накладні витрати, за якою ціною товар 
проданий, який отримано прибуток і 
скільки потрібно заплатити податків. 
Де тут адміністративні дії, хіба вони 
створюють новий документ, який має 
адміністративний характер? Податко-
ві органи згідно з чинними законам 
виконують свою роботу: рахують со-
бівартість, прибуток і суму податків. 

Зі всіма цими категоріями справ 
працювали господарські суди, чому ці 
справи в них забрали — важко ска-
зати. Тепер адмінсуди переобтяжені 
справами, що, звичайно ж, призводить 
до затягування строків їх розгляду. Я 
переконаний, що 30—40% справ, що 
розглядаються в адміністративних су-
дах і пов’язані з господарською діяль-
ністю, потрібно передати в госпсуди, 
20% — передати до загальних судів, і 
тільки спори, пов’язані із захистом ін-
тересів осіб у публічно-правових від-
носинах від порушень з боку суб’єктів 
владних повноважень, повинні роз-
глядати «адміністративники».

— Ви були проти створення адмін-
судів?

— Ні, я не був проти. Я вважаю, 
що в судовій системі потрібно чіткіше 

визначити юрисдикцію справ і змен-
шити навантаження на адмінсуди, 
забравши в них усі господарські спори. 
Адмінсудам слід залишити тільки ті 
спори, які відповідають суті їх діяль-
ності, — все, що пов’язане з виборами й 
оскарженням адміністративних актів, 
які стосуються приватних осіб.

— Найбільше дискусій ведеться щодо 
розподілу справ за земельними спорами. 
Яка ваша позиція в цьому питанні?

—Адміністративні суди озвучили 
свою позицію: є публічні спори, і це, 
мовляв, наша юрисдикція. Проте, на 
мій погляд, не все так просто. Від-
правна точка для визначення компе-
тенції адмінсудів повинна бути такою: 
оскарженню в адміністративному 
суді підлягають нормативні акти ад-
міністративних органів або їхніх по-
садових осіб. Припустимо, податкова 
служба видала акт, в якому мовиться, 
що з такої-то категорії осіб потрібно 
стягнути певну суму. Тобто податко-
ва служба видала акт, і він може бути 
оскаржений в адмінсуді.

З другого боку, є закон, який свід-
чить, що господарська діяльність об-
кладається ПДВ за ставкою 20%. Коли 
на підприємство приходить перевірка, 
податкова рахує, який обсяг виробни-
цтва, яка додана вартість і скільки по-
винно бути сплачено податку. У цьому 
випадку адміністративних відносин 
немає, тому що проводяться ариф-
метичні розрахунки і здійснюється 
аналіз господарської діяльності. Те 
саме стосується і митниць, і земельних 
спорів. Ці категорії справ господарські 

суди завжди слухали в чітко визначені 
строки, без тяганини.

Голова Вищого господарського 
суду Віктор Татьков висловив слушну 
думку: якщо в позовах мова йде про 
регулювання господарських відно-
син, вони повинні розглядатися гос-
подарськими судами. Це зменшить 
навантаження на адмінсуди і виведе 
їхню роботу з «аврального» режиму, 
причому господарським судам не по-
трібно буде ні розширювати штат, ні 
виділяти додаткові кошти. 

«Справи повинні розподілятися 
комп’ютером, це не тільки 
правильно, це життя»

— Одна з ключових проблем судової 
системи — строки розгляду справ. За-
конодавство істотно зменшило їх, чи 
вдається суддям справлятися з новими 
вимогами? 

— Нині ми прагнемо того, щоб усі 
суди працювали відповідно до чинно-
го законодавства. Це означає, що вони 
повинні чітко в строк розглядати ті 
справи, які до них надходять. Якщо 
вони цього не роблять, то ефектив-
ність рішення суду зменшується в 
кілька разів. Якщо у вас щось болить, 
то допомога вам потрібна негайно. 
А якщо процес затягується, хвороба 
стає хронічною, і на певному етапі 
вилікувати вас вже неможливо. У су-
дочинстві те саме: людина звертається 
до суду по захист, оскільки, наприклад, 
не може проголосувати або отримати 
землю через бездіяльність місцевої 
влади або в неї незаконно відняли 
житло. Справи повинні розглядатися 
в розумні строки, встановлені про-
цесуальним законодавством. У гос-
подарських судах це 2 місяці. Згідно 
зі статистикою в господарських судах 
практично не порушуються строки 
розгляду справ. Якщо законодавець 
установив жорсткі терміни, то по-
трібний і механізм їх дотримання. А 
якщо ухвалення рішення затягується 
на рік, то воно втрачає сенс: землю вже 
обробляють, будинок перепродують.

— Свого часу чимало нарікань ви-
кликала автоматизована система роз-
поділу справ. Як вона функціонує тепер, 
недоліки вже усунуті?

— Що стосується автоматичного 
розподілу справ, то тут зміни вже від-
булися. Необхідність уведення такої 
системи в органах судової влади Укра-
їни підтверджується ефективністю 
функціонування подібних автомати-
зованих систем у багатьох розвинених 
європейських країнах, хоча, звичайно, 
є й недоліки. І те, що законодавець 
визначив, що в судах справи повинні 
розподілятися комп’ютером, не тільки 

правильно, це життя. Ми таку практи-
ку ввели в себе за рік з гаком до того, як 
був прийнятий цей закон: використо-
вували окрему комп’ютерну програму, 
яка фіксувала справи, що надходили, і 
розподіляла їх. Ми зробили це за влас-
ною ініціативою. Я так думаю, що зі 
всіх судів в Україні наш суд є найбільш 
прогресивним з погляду технічних 
питань, роботи з колективом суду і з 
його апаратом. 

— Після введення автоматизованої 
системи розподілу справ ви відмовилися 
від використання власної? Які враження 
від нової?

— Нині використовується тільки 
одна автоматизована система розподі-
лу справ — загальнодержавна, яку ку-
рирує Державна судова адміністрація. 
У ній дуже багато недопрацювань, що 
породжує немало проблем. Істотним 
недоліком є те, що програма не забез-
печує виконання одного з важливих 
принципів — черговості й арифметич-
ної рівномірності при автоматичному 
розподілі справ для кожного судді. 
Наприклад, одному судді може бути 
розподілено 40 справ, а іншому — 2. 
Пояснити, чому так працює система, 
нам не можуть. 

Державна судова адміністрація 
хоче перекласти відповідальність на 
голів судів, щоб вони офіційно укла-
ли договори з київською фірмою, яка 
розробила систему. Згідно із цими 
договорами фірма відповідатиме за 
роботу системи. Я відмовляюся підпи-
сувати такий договір і платити гроші 
київській структурі за інформаційне 

забезпечення, оскільки законодавець 
указав, що це повинні робити центра-
лізовано, і я як голова до цього стосун-
ку не маю. Якщо закон буде змінено, я 
підпишу договір.

«Судді повинні бути 
висококваліфікованими, оскільки 
мають справу з підготовленими 
юристами»

— Харківський регіон — один з про-
мислових центрів країни. Природно, що 
навантаження на суддів у ньому — одне 
з найбільших в Україні. Разом з тим у гос-
подарських судах Харківської та Полтав-
ської областей одні з найкращих показни-
ки якості роботи в країні. У чому секрет 
ефективної роботи господарських судів 
Харківського апеляційного округу?

— Юрисдикція нашого суду по-
ширюється на Сумську, Полтавську 
й Харківську області. Наш суд на-
правляє до місцевих господарських 
судів методичні рекомендації щодо 
підвищення рівня професійної ком-
петентності суддів і працівників 
суду з використанням інтерактивних 
кейс-технологій. На базі нашого суду 
щомісяця проводяться заняття в сис-
темі вдосконалення професійної під-
готовки для суддів і працівників апа-
рату господарських судів Харківської, 
Полтавської та Сумської областей. У 
заняттях також беруть участь учені 
Національного університету «Юри-
дична академія України ім. Ярослава 
Мудрого» і судді Вищого господар-
ського суду. 

Справи, які в нас розглядають-
ся, досить складні, інтереси сторін у 
суді відстоюють грамотні й досвідче-
ні юристи, тому судді повинні бути 
справжніми професіоналами, що 
досягається, безумовно, з досвідом, 
а також шляхом щоденного самовдос-
коналення.

Важливу роль у процесі судочин-
ства відіграють і працівники апарату. 
У всьому світі помічник судді — це 
високооплачувана, престижна посада. 
Помічник судді готує проекти рішень 
і вироків у справах, які слухаються в 
суді. 

Україна поступово рухається до 
цієї прогресивної світової практики, 
адже, коли я тільки прийшов працюва-
ти суддею, крім ручки й паперу, нічого 
не було. На 3—4 суддів була одна дру-
карська машинка, на якій друкували 
вироки. Все робив секретар суду: вів 
протоколи судового засідання, від-
правляв повістки, документи і т.д. 

З появою інформаційних техноло-
гій ми маємо загальнодоступну базу 
Єдиного державного реєстру судових 
рішень, можемо ознайомитися з прак-

тикою будь-якого суду, простежити всі 
зміни, які вносяться до законодавчої 
бази. І зрозуміло, що, коли помічник 
готує справу, він повинен ознайоми-
тись із судовою практикою з урахуван-
ням спеціалізації (у нас у суді працю-
ють три спеціалізовані судові палати 
з розгляду певних категорій справ). 

— Значить, секрет успіху — в ефек-
тивній роботі з кадрами?

— За один день така робота резуль-
татів не дасть, але ми ведемо її постій-
но. На базі нашого суду організовано 
стажування суддів господарських 
судів. Підвищенням кваліфікації 
суддів першої інстанції займається 
мій заступник — Володимир Афана-
сьєв. Для кожного судді складається 
індивідуальний графік проходження 
стажування. Аналізуються всі скасо-
вані рішення судді, який проходить 
стажування. Тобто графік — індиві-
дуальний, і робота ведеться постійно. 
Адже, якщо тільки посилювати вимо-
ги, не допомагаючи при цьому суддям 
підвищити свій професійний рівень, 
результату не буде.

— Існування спеціалізації суттєво 
спрощує роботу? 

— Приміром, ми говоримо: лікар. 
Але це поняття дуже умовне. Є те-
рапевти, хірурги, стоматологи і т.д., 
і сказати, що будь-який лікар може 
надати вам допомогу, — це помилка. 
Тому що, навіть маючи гарні базові 
знання, потрібно бути фахівцем в 
якійсь конкретній галузі. Так само і в 
суді. Наприклад, сфера залізничних 
перевезень. Для того щоб розмістити 
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всі накази і нормативні документи, які 
регулюють ці відносини, не вистачить 
усієї будівлі суду. Адже залізницею 
можна везти руду, пісок, цемент, го-
рючі матеріали, вибухові речовини, —
одне слово, різні вантажі. І кожен з них 
має свій термін зберігання, для кожно-
го передбачений певний розмір штраф-
них санкцій у разі порушення, а також 
умови перевезень. Для того щоб лю-
дина в цьому орієнтувалася, вона по-
винна постійно займатися подібними 
справами. Справи про банкрутство —
теж окрема спеціалізація.

— Справи про банкрутство у вашому 
суді розглядає окрема палата?

— Звичайно. Але потрібно враху-
вати, що судових палат у нас 3, а спе-
ціалізацій у цілому не один десяток. Є 

великі розділи, наприклад перевезень, 
неустойок, питання щодо різних фінан-
сових операцій, щодо банків. Але якщо 
взяти комунальні платежі, то там теж 
є спеціалізація у справах, пов’язаним 
з газо-, енерго- і водозабезпеченням. 

«Будь-який суддя повинен мати 
такий добробут, аби в нього не 
було головного болю, на що йому 
жити»

— Традиційна проблема судової сис-
теми — матеріальне забезпечення. На 
ваш погляд, нині судді отримують гідну 
матеріальну винагороду?

— Будь-який суддя повинен мати 
такий добробут, аби в нього не було 
головного болю з приводу того, на 
що йому жити. У будь-якій країні 
незалежність суддів та їх статус ре-
гулюються перш за все економічним 
чинником. 

Звичайно, потрібні стабільність і 
довіра, щоб суд працював чітко, ефек-
тивно, і прозоро, щоб люди довіряли 
суду. 

У ЗМІ просочується інформація 
щодо фактів корупції серед суддів. 
Так, на жаль, в Україні, як і в усьому 
світі, трапляється, що людина, яка 
має цей високий статус, виявляється 
негідною його і при цьому кидає тінь 
на всю систему. Як наслідок, чесним 
суддям, котрі працюють не за страх, а 
за совість, доводиться вислуховувати 
насмішки й різного роду підколюван-
ня на зразок: «Ну як там у вас — «коля-
дують»?». Звичайно ж, це дуже боляче 
і несправедливо.

Вважаю, що якщо ми висуваємо ви-
сокі вимоги до суддів, то хотілося б до-
вести матеріальне забезпечення судів і 
суддів до такого рівня, аби можна було 
висувати претензії з чистою совістю. 

Яка зарплата судді, чи вистачає гро-
шей, щоб нормально жити і нормально 
утримувати сім’ю? Я вважаю, що при 
формуванні заробітної плати судді 
потрібно враховувати його професій-
ні заслуги. Минулого року прийняли 
новий закон, що відміняє надбавки до 
зарплат. У результаті цього багато суд-
дів, зокрема й у нас 6 чоловік, вийшли 
у відставку. Серед них — кілька чоло-
вік у віці 55 років, чудові працівники, 
справжні професіонали. Адже в цьому 
віці суддя, як правило, набуває вели-
кого досвіду, у нього немає перегинів 
у роботі, він може знайти золоту се-
редину в процесі ухвалення рішення. 

Є ще один момент. Йдучи у відстав-
ку, судді залежно від стажу роботи по-
винні отримувати так звані відставочні 
виплати. Люди, які пішли у відставку 
минулого року, цих сум ще не отри-
мали, адже в нас просто немає грошей. 

Є й інші проблеми. У нас працював 
суддя, який став інвалідом II групи 
і не міг продовжувати працювати за 
станом здоров’я. Проблема була в тому, 
як його звільняти. У законі прямо не 
написано, що, якщо суддя стає інвалі-
дом, він не може далі працювати. Закон 
виконує, так би мовити, захисну функ-
цію, але очевидно, що судді потрібно 
було піти з роботи.

Якби він вийшов у відставку ми-
нулого року, то отримував би довічне 
утримання, як належало за старим 
законом. Але він пішов у відставку в 
лютому 2011-го. І Верховна Рада у від-
повідній постанові вказала: відправити 
у відставку у зв’язку з хворобою. До-
кументи прийшли в Пенсійний фонд, 
де сказали, що за віком йому пенсію 
нарахувати не можуть, оскільки він ще 
молодий. По інвалідності можуть, але у 
виплаті довічного утримання відмови-
ли. І ось людина вже 10 місяців удома і 
не отримує ні копійки ні як суддя, ко-
трий вийшов у відставку, ні як інвалід.

Чому хтось має право ігнорувати 
рішення парламенту?! Якщо хтось 
уважає постанову ВР незаконною — 
оскаржте її в суді, але не ігноруйте, 
залишаючи людину без коштів для 
існування! 

— Багато судів стикаються з про-
блемою відсутності нормальних умов 
роботи: не вистачає кабінетів, необ-
хідний капітальний ремонт. Як ідуть 
справи у вас?

Дійсно, велике значення має мате-
ріально-технічне забезпечення судів, 
особливо — стан приміщень, в яких 
здійснюється правосуддя. Це тема, 
про яку варто поговорити окремо. Я 
вважаю, що в суспільстві неможливо 
досягти поваги до закону, якщо місце, 
де вершиться правосуддя, дисонува-
тиме з тією метою, яка поставлена пе-

ред судом. Ми зводимо нову будівлю 
Храму правосуддя в Харкові на просп. 
Правди. І він буде показовим для 
України, не в розумінні помпезності 
та химерності, а в розумінні створен-
ня гідних, можна сказати, ідеальних 
умов для слухання справ. У нас тепер 
у суді працюють 13 колегій, і для нор-
мальної роботи необхідно 10 автоном-
них залів судових засідань. Зал може 
бути і невеликим, але обладнаним 
спеціальними засобами звукозапису. 
Ще один новаторський крок — зали 
для працівників суду, розраховані на 
15—20 чоловік і обладнані скляними 
перегородками. Це зробить прозорою 
роботу апарату суду і дозволить під-
силити контроль над додержанням 
трудової дисципліни. 

— Як просувається спорудження но-
вої будівлі?

— Думаю, що новосілля за місцем 
«постійної прописки» відсвяткуємо 
вже наступного року. Нашому суду 
було виділено напівзруйновану бу-
дівлю на півтора поверха. Її рекон-
струювали і добудували. Постаралися 
зберегти зовнішній вигляд будівлі, за 
задумом архітекторів, її витримано в 
стилі дозованого монументалізму.

— Будівля зводилася довго через брак 
коштів?

— Звичайно, темпи проведення 
будівельних робіт залежали від над-
ходження бюджетних коштів. Але я 
оптиміст, і, незважаючи на недостатнє 
і невчасне фінансування будівництва, 
ми доклали максимум зусиль, щоб 
у найближчому майбутньому нову 
будівлю суду здали в експлуатацію і 
правосуддя здійснювалося в гідних 
умовах. 

«Бояться збору тільки ті, 
хто не впевнений у своїй правоті, 
і їм не варто йти в суд»

— Набрав чинності закон «Про судо-
вий збір». Що нового він принесе в роботу 
суду?

— Ще років 10 тому я говорив, що 
ми повісили на нашу державу непо-
сильний тягар. У всьому світі судові 
мита високі. І в роки СРСР мито в 
5—10% від суми позову в майнових 
спорах було нормальним. Розміри 
мит не змінювалися з часу отримання 
Україною незалежності, тому суми мит 
вийшли мізерними: подають до суду 
позови на сотні мільйонів, а платять 
мито в 3—4 тис. грн. Інакше як зну-
щання я це не розцінюю. Якщо сторо-
на подає такий позов, вона повинна 
зважити свої шанси. А якщо належить 
сплатити 5% від суми позову, то сторо-
на, можливо, і не стане його подавати, 
адже якщо в позові відмовлять, то й 
гроші не повернуть. 

Бояться мита або судового збору 
тільки ті, хто не впевнений у своїй 
правоті, і їм не варто йти в суд. Будь-
яка підприємницька діяльність при-
пускає ризики, і в цьому немає нічого 
незвичайного. А мита навіть у новому 
законі, на мій погляд, занижені. Згідно 
з унесеною нами пропозицією мита по-
винні були становити 5%, але її не при-
йняли, тоді як 1—2% недостатньо, щоб 
компенсувати витрати на судочинство.

Мито повинні платити всі суб’єкти, 
які ведуть спір у суді, а ми живемо ще, 
як у соціалістичні часи. Кажемо: по-
даткова не повинна платити, прокурор 
не винен. Тим часом на Заході немає 
таких винятків, є поняття «сторона у 
справі». Ми теж повинні вже усвідоми-
ти, що сторони мають однакові права 
й несуть однакову відповідальність за 
свої дії (зокрема матеріальні втрати в 
разі необгрунтованого позову).

— Тобто змін недостатньо?
— У пресі неодноразово висловлю-

валася думка, що збільшення зборів 
повинне поліпшити фінансове стано-
вище судів.

Проте я вважаю, що суди не повин-
ні залежати від зборів. Адже якщо 
суди поставити в залежність від сум 
збираних коштів, то будь-який суб’єкт, 
який прийде в суд, зможе сказати: 
«Поводьтеся пристойно, оскільки ви 
на сплачений мною збір живете». Але 
ж платежі йдуть до держбюджету, і з 
держбюджету суду виділять кошти. 
А скільки надійде, я не знаю. Про ре-
зультати нововведення можна буде 
говорити через рік. Але, гадаю, думка 
про те, що настануть кардинальні змі-
ни, — неправильна.

«Сьогодні від голови в суді 
залежить дуже багато чого»

— Після судової реформи ви як голо-
ва були позбавлені низки повноважень. 
Це заважає виконувати поставлені зав-
дання?

— Ні. Законом «Про судоустрій і 
статус суддів» певні функції органі-
заційного характеру передані апарату 
суду. Але голова суду здійснює конт-

рольні функції — така світова прак-
тика на сьогодні. Я вважаю, що людина, 
яка перебуває на адміністративній поса-
ді, повинна сконцентрувати свої зусилля 
на вдосконаленні якості й ефективності 
правосуддя. І сьогодні від голови суду 
залежать і трудова дисципліна, і підго-
товка кадрів, і підвищення кваліфікації 
суддів, і вивчення судової практики, й 
інформаційно-аналітичне забезпечен-
ня судів, а також єдність, згуртованість 
колективу. Думаю, якщо голова несе від-
повідальність за роботу суду в цілому, 
то йому потрібні відповідні повнова-
ження, і вони в нього є. 

— Для позивача добитися справед-
ливого судового рішення — тільки поло-
вина справи. Важливо, щоб рішення було 
виконане. Минулого року ви говорили 

про те, що виконується трохи більше 
половини вердиктів. Зараз ситуація 
змінюється. Що потрібно зробити для 
вдосконалення відповідних механізмів?

— Беручи участь у з’їздах суддів 
України, я завжди ставлю питання про 
виконання судових рішень. Головна 
проблема полягає в тому, що в нашій 
державі тільки 54% винесених судами 
рішень виконуються, а решта 46% не 
мають такої перспективи. Коли сто-
рона у справі отримає на руки судове 
рішення, винесене іменем України, це 
ще не означає, що вона нарешті по-
верне своє майно, гроші або відновить 
свої права. Закон діятиме тільки тоді, 
коли його виконуватимуть. Потрібно 
докорінно змінювати механізм вико-
нання рішень.

— Ситуація поліпшується?
— Поки що ні.

«Найскладніші часи в нас були 
2—3 роки тому, коли багато 
приватних підприємців стали 
оголошувати себе банкрутами»

— Господарські суди тримають руку 
на пульсі економіки країни. Чи змінилася 
кількість справ після початку фінансової 
кризи, через які проблеми люди стали 
звертатися частіше?

— Розгляньмо, що таке криза і як 
це виявляється в нашій країні. Коли 
в банку беруть кредит, то зобов’язані 
його повернути. Банк не має своїх гро-
шей, це кошти людей, які відкрили там 
депозити. Тому незалежно від того, що 
багато незадоволених, що ми отримує-
мо негативні емоції та погрози, прагне-
мо підтримувати банківську систему.

Припустимо, людина взяла кредит, 
заплатила фірмі, яка споруджує буди-
нок. Фірма розорилась, у людини теж 
немає грошей, щоб продовжити будів-
ництво. Банк забирає цю споруду. Лю-
дина не згодна з таким рішенням, але 
це не проблема суду, а проблема того, 
хто не розрахував своїх сил.

Найскладніші часи в нас були 2—3 ро-
ки тому, коли багато приватних під-
приємців стали оголошувати себе 
банкрутами, щоб не платити боргів. 
Ми намагаємося відновити справедли-
вість. Приходять люди і говорять, що в 
них щось віднімають. Але ж потрібно 
повернути гроші й тим, хто поклав 
гроші в банк.

Таких справ стало менше ще й 
тому, що тепер менше дають кредитів. 
Якщо 5 років тому кредити міг узяти 
будь-який громадянин у будь-якій 
кількості, то нині кредитування обме-
жене, тому стало менше конфліктних 
ситуацій.

— Чи багато підприємств збанкруті-
ло через падіння обсягів виробництва та 
інші подібні причини?

— Достатня кількість. Одначе по-
трібно врахувати й те, з чого ми почали 
розмову. Має бути почуття честі, від-
повідальності за свої вчинки. А в нас, 
на нещастя, більшість підприємців не 
відкривають фірми на себе. Буває, при-
ходить до нас інвалід і просить визнати 
його банкрутом, а сам при цьому ледве 
пересувається. З’ясовується, що він не 

підприємець, а просто дав комусь пас-
порт, підписав якісь папери й більше 
нічого не знає. У такому разі можна 
тільки порадити: нікому не давайте 
свої документи і нічого бездумно не 
підписуйте. Якщо людині заплатили 
$200, узяли її паспорт і потім оформи-
ли за ним кредит, то це вже проблеми 
самого громадянина. 

«Затягувати на рік призначення 
суддів неприпустимо»

— Нині ВККС активно здійснює добір 
нових суддів. Як ви оцінюєте її роботу?

— Наявна практика призначення 
суддів ще не вивчена, і невідомо, добре 
буде чи погано. Проте затягувати на 
рік призначення суддів неприпусти-
мо. Якщо є 40 суддів, а не вистачає 7,
то працювати можна. Але якщо є ра-
йонні суди, де повинно бути 3 судді, 
а з них 2 не призначені, то як одному 
працювати? Якщо він захворів або 
щось сталося — здійснення правосуд-
дя зупинилося. А схема повинна бути 
такою, щоб можна було призначити 
суддю протягом 3 місяців. У цьому 
плані систему призначення суддів 
необхідно вдосконалювати. 

А хто прийде до нас за новими пра-
вилами, ми ще не бачили. Поки тільки 
чекаємо.

— Хто з працівників суду брав участь 
у конкурсі?

— Я не знаю точно, хто брав участь 
у конкурсі. Ми за цим не стежимо і 
не повинні стежити. Ось ви в мене 
працюєте, скажімо, помічником або 
секретарем. Заяву подали, наприклад, 
у вуз і чекаєте результату. Ніхто ж не 
зобов’язаний повідомляти начальника 
про те, що подав документи. Ми дізна-
ємося про це за наслідками конкурсу.

«Я займаюся справою, яка дуже 
значуща для держави»

— До 1987 року ви працювали у Фрун-
зенському райсуді, потім — на різних по-
садах, а з липня 2002 р. — в апеляційному 
господарському суді. Ви своє покликання 
працювати в судовій системі визначили 
давно?

— Деякий час я працював ко-
респондентом у газеті і після цього 
закінчив стаціонар Харківського 
юридичного інституту, на факультеті 
журналістики вчився заочно. Мені за-
пропонували йти в прокуратуру, але 
я вибрав суд. Завжди займався ціка-
вою для мене справою. Адже тільки в 
цьому випадку можна отримати гарні 
результати. 

Коли відбулася аварія на Чорно-
бильській АЕС, я був уключений до 
групи юристів, які займалися питан-
нями переселення людей у сел. Віль-
ча Вовчанського району Харківської 
області. Там будувалося селище, і чи 
то я виявив активність, чи то чимось 
іншим сподобався Олександру Ма-
сельському, але він запропонував мені 
очолити будівельне підприємство. Я 
погодився і 10 років займався будів-
ництвом. Я вдячний О.Масельському 
за такий поворот долі. Працювати 
суддею я починав у загальних судах, 
а потім мені запропонували піти в 
господарський суд, оскільки я знаю 

господарську діяльність ізсередини, 
легко в ній орієнтуюся. Вважаю, що 
займаюся справою, яку люблю і яка 
дуже значуща для держави.

— А як відпочивають судді? Як ви від-
почиваєте?

— Я відпочиваю щотижня в матері 
в Печенігах. Ми виїжджаємо туди на-
шою великою сім’єю — до річки, в ліс. 
Граємо в теніс, волейбол, займаємося 
ходьбою і бігом — активний відпочи-
нок подобається мені й моїй сім’ї.

Дружина піднімається о пів на 6-ту, 
потім піднімає мене, й о 6-ій годині ми 
вже виходимо бігати — по 5—6 км під-
тюпцем, причому в будь-яку погоду. І 
я вважаю, що біг заряджає бадьорістю 
на цілий день. 

— Що б ви хотіли побажати своїм 
колегам?

— Хочу побажати суддям стабіль-
ності й здоров’я, сімейного благопо-
луччя, оскільки без цього жодна лю-
дина не може нормально працювати. 
Я хотів би, щоб усі наші розпочаті про-
екти були доведені до кінця, а робота 
приносила тільки радість і відчуття 
духовного зростання. �

ІНФОРМАЦІЯ

Найсвіжіші новини 

судової влади — 

у нас на сайті!

www.zib.com.ua 

«Якщо ми висуваємо високі вимоги до суддів, 
то хотілося б довести матеріальне забезпечення 
судів і суддів до такого рівня, аби можна було 
висувати претензії з чистою совістю».

«Потрібні стабільність і довіра, 
щоб суд працював чітко, ефективно, 
і прозоро, щоб люди довіряли суду».

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

19 жовтня 2011 року 

Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України відповідно до пп.2 п.3 ст.74, 
п.1 ст.76 закону «Про судоустрій 
і статус суддів» повідомляє про 
підготовку матеріалів щодо 
обрання кандидатів на посади 
суддів безстроково: 

 • Темкіжева Ігоря Хажмуридовича, 
Іваненко Яни Леонідівни —
на посади суддів Вищого 
адміністративного суду України;

 • Потапової Тетяни Миколаївни —
на посаду судді Апеляційного 
суду Житомирської області,

 • Сушко Людмили Петрівни на 
посаду судді Апеляційного суду 
м.Києва,

 • Тимченко Ольги Василівни — на 
посаду судді Новотроїцького 
районного суду Херсонської 
області;

 • Осаулова Андрія Анатолійовича —
на посаду судді Шевченківського 
районного суду м.Києва;

 • Ковальчук Людмили Миколаїв-
ни — на посаду судді Києво-
Святошинського районного суду 
Київської області.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

17 жовтня 2011 року 

Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України відповідно до пп.2 п.3 ст.74, 
п.1 ст.76 закону «Про судоустрій 
і статус суддів» повідомляє про 
підготовку матеріалів щодо 
обрання кандидатів на посади 
суддів безстроково:

 • Ракаловича Віктора 
Миколайовича — на посаду судді 
Вищого адміністративного суду 
України;

 • Хобор Романи Богданівни — 
на посаду судді Львівського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Шинкарчука Ярослава 
Анатолійовича — на посаду судді 
Харківського районного суду 
Харківської області;

 • Чіркова Гліба Євгенович— на 
посаду судді Апеляційного суду 
Київської області.

ПРИЗНАЧЕННЯ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України 
 постановляє:

 • Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів: 

 • Вищого господарського суду 
України 

 • НЄСВЄТОВУ Надію Миколаївну; 
 • апеляційного суду Вінницької 

області 
 • ЗАЙЦЕВА Андрія Юрійовича, 
 • ПАНАСЮКА Олександра 

Сергійовича, 
 • СТАДНИКА Ігоря Михайловича, 
 • ШЕМЕТУ Тетяну Миколаївну; 
 • апеляційного суду Запорізької 

області 
 • ЗАБІЯКО Юлію Георгіївну, 
 • ТРОФИМОВУ Діану Анатоліївну; 
 • апеляційного суду Івано-

Франківської області 
 • ШАЛАУТУ Галину Іванівну; 
 • апеляційного суду Луганської 

області 
 • ПАЩЕНКО Ларису Вікторівну, 
 • СТАХОВУ Наталію Володимирівну; 
 • апеляційного суду Сумської 

області 
 • ЛЕВЧЕНКО Тетяну Афанасіївну; 
 • апеляційного суду Тернопільської 

області 
 • КОМЕНДАТА Романа Тарасовича; 
 • апеляційного суду Черкаської 

області 
 • БЕЗВЕРХОГО Ігоря Вікторовича, 
 • ПОПЕЛЬНЮХА Руслана 

Олексійовича; 
 • апеляційного суду Чернівецької 

області 
 • МАРЧУКА Валерія Трохимовича.  

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
3 листопада 2011 року 
№4004-VI
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

3 листопада 2011 року 

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України відповідно до 
пп.2 п.3 ст.74, п.1 ст.76 закону 
«Про судоустрій і статус суддів» 
повідомляє про підготовку 
матеріалів щодо обрання 
кандидатів на посади суддів 
безстроково: 

 • Харченко Юлії Володимирівни —
 на посаду судді Одеського 
окружного адміністративного 
суду;

 • Принцевської Наталії Миколаївни —
на посаду судді Донецького 
апеляційного господарського 
суду;

 • Пасічник Світлани Сергіївни —
на посаду судді Вищого 
адміністративного суду України;

 • Довгої Ольги Іванівни — на 
посаду судді Львівського 
апеляційного господарського 
суду;

 • Сватаненка Віктора Івановича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Одеської області;

 • Максимчина Юрія Дмитровича —
на посаду судді Івано-
Франківського міського суду 
Івано-Франківської області;

 • Гундяка Віктора Дмитровича — на 
посаду судді Івано-Франківського 
окружного адміністративного 
суду.

ВІТАЄМО!

ЄВГЕН ПЕРШИКОВ 
17 листопада, 63 роки 

Суддя Вищого господарського суду, се-
кретар другої судової палати, заслужений 
юрист України. 

СЕРГІЙ ВИНОКУРОВ 
18 листопада, 63 роки 

Заступник Голови Конституційного Суду, 
заслужений юрист України, нагородже-
ний орденом «За заслуги» III ступеня та 
орденом «За заслуги» II ступеня.

ЗАСІДАННЯ

1. Внесено зміни до Регламенту 
Вищої ради юстиції. 

2. За поданням Ради суддів загаль-
них судів ВРЮ прийняла рішення про 
призначення суддів на адміністратив-
ні посади: 

КУДРЯВЦЕВА Ігоря Володимиро-
вича — головою Алчевського міського 
суду Луганської області; 

ПРУСЬКОГО Івана Івановича — 
головою Стахановського міського 
суду Луганської області. 

3. ВРЮ відмовила Візірю Анатолію 
Михайловичу у призначенні на поса-
ду заступника голови Апеляційного 
суду Луганської області. 

4. За поданням Ради суддів госпо-
дарських судів ВРЮ прийняла рішен-
ня про призначення ВОЛКОВА Рома-
на Володимировича на посаду голови 
Господарського суду Одеської області. 

5. За поданням Ради суддів за-
гальних судів ВРЮ прийняла рішення 
про призначення АНДРЄЄВОЇ Олени 
Миколаївни на посаду голови Київ-
ського районного суду м.Донецька 
та звільнення її з посади заступника 
голови цього суду. 

6. За поданням Ради суддів за-
гальних судів ВРЮ прийняла рі-

шення про призначення СТУПІНА 
Ігоря Миколайовича на посаду го-
лови Мар’їнського районного суду 
Донецької області та звільнення 
його з посади заступника голови 
цього суду. 

7. ВРЮ прийняла рішення про 
внесення подання Президенту Укра-
їни про призначення САРАЙ Алли 
Іванівни на посаду судді Ужгород-
ського міськрайонного суду Закар-
патської області. 

8. Прийнято рішення про вне-
сення подань про звільнення суддів 
з посад за загальними обставинами: 

8.1. У зв’язку з поданням заяви 
про відставку: 

Дзюби Надії Михайлівни — судді 
Макарівського районного суду Київ-
ської області; 

Рибцової Людмили Іванівни — 
судді Артемівського районного суду 
м.Луганська; 

Соловйової Надії Миколаївни — 
судді Обухівського районного суду 
Київської області. 

9. Відхилено клопотання канди-
дата на посаду судді Шепетька Во-
лодимира Івановича про поновлення 
строку для подачі скарги на рішення 

ВККС від 29.06.2011 №2025/пп-11 про 
затвердження результатів кваліфі-
каційного іспиту цього кандидата, 
скаргу залишено без задоволення. 

10. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 26.02.2010 про внесення по-
дання про звільнення Клока Олега 
Миколайовича з посади судді Луць-
кого міськрайонного суду Волинської 
області за порушення присяги. 

11. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 26.07.2010 про внесення по-
дання про звільнення Чернявської 
Лариси Миколаївни з посади суд-
ді Приморського районного суду 
м.Одеси за порушення присяги. 

12. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ 
за зверненням народних депутатів 
5 скликання Рибакова І.О., Ландіка В.І.,
Богачу ка В.С. від 27.08.2007, на-
правленим до Вищої ради юстиції 
5.09.2007 Кабінетом Міністрів, з вис-
новком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення 
Чернявської Лариси Миколаївни з 
посади судді Приморського район-
ного суду м.Одеси за порушення 
присяги. 

13. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 4.07.2011 про внесення по-
дання про звільнення Балаца Сергія 
Валерійовича з посади судді Госпо-
дарського суду м.Києва за порушення 
присяги. 

14. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 3.01.2009 про внесення по-
дання про звільнення Носа Степана 
Петровича та Олендера Ігоря Ярос-
лавовича з посад суддів Львівського 

апеляційного адміністративного 
суду за порушення присяги. 

15. Відхилено рекомендацію Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів 
від 21.07.2011 про внесення подання 
про звільнення Аніпка Сергія Во-
лодимировича з посади судді Ірпін-
ського міського суду Київської об-
ласті за порушення присяги. 

16.  Ві д х и лено рекомен да ц і ю 
ВККС від 19.05.2011 про внесення 
подання про звільнення Хаустової 
Тетяни Анатоліївни з посади судді 
Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області за порушення 
присяги. 

17. Не прийнято до розгляду за-
яву судді Київського районного суду 
м.Одеси Реви Сергія Вікторовича про 
поновлення строку на оскарження 
рішення ВККС від 31.03.2011 про 
відкриття дисциплінарної справи 
стосовно нього та скарги на зазна-
чене рішення. Задоволено скаргу 
названого судді на рішення ВККС 
від 26.05.2011 про притягнення його 
до дисциплінарної відповідальності. 

18. Затверджено матеріали пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ 
за зверненням голови правління 
Одеської обласної спілки споживчих 
товариств Негоди І.В. від 25.10.2010, 
надісланим до Вищої ради юстиції 
Прем’єр-міністром Азаровим М.Я. 
28.10.2010, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Шенцевої Ольги Пе-
трівни з посади судді Приморського 
районного суду м.Одеси, Степано-
вої Людмили Валеріївни з посади 

судді Господарського суду Одеської 
області, Бандури Лариси Іванівни, 
Поліщук Людмили Володимирівни, 
Туренко Валентини Борисівни з по-
сад суддів Одеського апеляційного 
господарського суду за порушення 
присяги. 

19. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою Яковенка С.С., Яковенко А.В.
ві д 21.02 .2011, з висновком про 
відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Амеліна 
В’ячеслава Івановича, Черненко Віри 
Анатоліївни, Українець Людмили 
Дмитрівни з посад суддів Апеля-
ційного суду м.Києва за порушення 
присяги. 

(Постановою ВР від 19.05.2011 
№3399-VІ Амеліна В.І. та Черненко 
В.А. обрано суддями Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ). 

20. Затверджено матеріали пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ 
за зверненням Пташника В.В. від 
10.09.2010, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Вотьканича Федора 
Андрійовича з посади судді Апеля-
ційного суду Закарпатської області 
за порушення присяги. 

21. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою представника ТОВ «Фірма 
«Восток» Бігдана О.А. від 15.03.2011, 
направленою до Вищої ради юстиції 
членом ВРЮ 23.03.2011, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Василишина 

 � Вища рада юстиції 
Довідка про результати розгляду 
питань порядку денного
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ВККС

Лютневі «безстроковики»
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів, дотримуючись норм 
чинного законодавства, 
завчасно викликає на 
засідання законників, 
які після 5-річного 
«випробувального» терміну 
бажають одягти мантію 
пожиттєво. Так, зібравшись 
учергове, «кваліфікаційники» 
потішили 16 служителів Феміди 
безстроковими «перепустками». 

Відповідно до ч.1 ст.75 закону 
«Про судоустрій і статус суддів» кан-
дидат на посаду судді безстроково 
не пізніше ніж за півроку до закін-

чення строку перебування на посаді 
звертається до ВККС із заявою про 
рекомендування його на посаду за-
конника. А от комісія повинна за 2 
місяці до того, як закінчиться термін 
дії 5-річного «квитка» судді, розгля-
нути це питання.

Так, на засіданні, яке відбулося 
8 листопада, «кваліфікаційники» 
переймалися долею законників, які 
указами Президента від 6.02.2007 
були призначені на посади суддів. До 
більшості володарів мантій у комісії 
питань не було.  А от «досьє» деяких 
суддів ВККС вивчала ретельно.

Непереливки були Іллі Кравченку 
з Білозерського райсуду Херсонської 
області. Як з’ясувалося, проти нього 
порушено кримінальну справу за 
ст.368 КК. Півроку тривало досудове 

слідство, і вже 2,5 року Заводський 
райсуд м.Миколаєва розглядає цю 
справу. До речі, І.Кравченко досі від 
посади не відсторонений. Комісія 
відклала розгляд цього питання до 
з’ясування всіх обставин.

Проблеми виникли й у Василя 
Волошина із Шевченківського рай-
суду м.Києва. «Кваліфікаційник» 
Віктор Шаргало повідомив, що по-
казники роботи законника за 5 ро-
ків (кількість розглянутих справ, 
оскаржених/скасованих рішень) 
надійшли до комісії не поштою, а 
В.Волошин приніс їх сам. А це, на-
голосив В.Шаргало, суперечить уста-
новленому порядку подачі докумен-
тів. Тому голова ВККС Ігор Самсін 
звернувся до голови Шевченківсько-
го райсуду з проханням підтвердити 

«автентичність» показників роботи 
законника і надіслати їх на адресу 
комісії.

Також з’ясувалося, що в комі-
сії є ще минулорічні скарги на дії 
В.Волошина. Його неодноразово 
просили дати пояснення щодо тієї 
чи іншої справи, проте відповіді 
так і не дочекалися. Суддя пояснив, 
що не отримував листів з прохан-
ням написати пояснення, а довід-
ку про показники роботи писав не 
сам, а власноруч лише приніс ї ї до 
комісії, адже так надійніше. ВККС 
вирішила відкласти розгляд і цього 
питання.

Іншим шістнадцятьом володарям 
мантії пощастило: вони отримали 
безстрокові «перепустки». А одній 
із суддів, Юлії Жаровій, котра нині 

перебуває у відпустці по догляду за 
дитиною, порадили якнайшвидше 
виходити на роботу до Селидів-
ського міськсуду Донецької області, 
адже там, за словами члена комісії 
Галини Колеснік, немає кому працю-
вати. «Вас усі чекають», — зазначила 
Г.Колеснік. Ю.Жарова пообіцяла, 
що вийде на роботу після Ново-
го року. До речі, у згаданому суді є 
2 вакансії, проте жоден із кандидатів-
«першачків» не виявив бажання там 
працювати.

Також комісія попередила всіх 
лютневих «безстроковиків»: Вер-
ховна Рада розглядатиме питання 
їх «пожиттєвого» призначення саме 
в лютому. Адже так склалося, що 
парламент «затягує цей процес до 
останнього». �
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Йду до ВАС. 
ВККС погодила перехід «господарника» до Вищого адмінсуду 

 � Закінчення, початок на стор.1

Кваліфікаційний іспит, за резуль-
татами якого вирішувалося питання 
про надання рекомендації на переве-
дення, він склав успішно. Як відзна-
чила Ніна Фадєєва, письмова робота 
виконана надзвичайно добросовісно 
і кваліфкомісія вирішила рекоменду-
вати перевести І.Темкіжева на роботу 
до Вищого адмінсуду. Одразу ж у ЗМІ 
з’явилися припущення, що маючи 
чималий досвід керівника, він може 
скористатися шансом і запропонувати 
свою кандидатуру на посаду очільни-
ка ВАС. Як відомо, крісло голови ВАС 
звільнилося після того, як попередньо-
го очільника Олександра Пасенюка 
обрали суддею КС. 

З невеликим відривом у балах 
«кваліфікаційний» бар’єр подолали ще 
двоє законників: суддя Теребовлян-
ського райсуду Тернопільської області 
Володимир Макарик, якого комісія 
рекомендувала до Львівського апеля-
ційного адмінсуду та представниця 
Стрийського міськрайсуду Львівської 
області Романа Хобор, якій комісія 
надала «перепустку» до Львівського 
апеляційного адмінсуду. Спілкуючись 
з членами комісії, судді намагалися 
продемонструвати не лише свої зна-
ння, а й готовність працювати у вищій 
інстанції. 

Крім того, ВККС надала низку ре-
комендації щодо переведення суддів 
до іншого суду в межах однієї спеці-
алізації. Зокрема, позитивне рішення 
ВККС отримала суддя Личаківського 
райсуду м.Львова Тетяна Гірник, яку 
рекомендували перевести до Апеля-

ційного суду Львівської області. Як 
повідомила член ВККС Ніна Фадєєва, 
якість роботи судді непогана, щоправ-
да, в її провадженні є одна справа, яка 
тягнеться з 2009 року. Таке зволікання 
вона пояснила тим, що у справі чимало 

обвинувачених і зібрати усіх захис-
ників вкрай складно. За інформацією 
Н.Фадєєвої, на дії судді надходили 
скарги. Втім за результатами перевірки 
ВККС не знайшла підстав для притяг-
нення судді до дисциплінарної від-
повідальності. Водночас зараз у ВРЮ 
триває перевірка діяльності Т.Гірник 
та її колег. Також лави Апеляційного 
суду Львівської області поповнить ще 
одна законниця — ВККС підтримала 
кандидатуру Надії Шереметової (зараз 
суддя Городоцького райсуду Львів-
ської області). 

На тому ж місці 

Отримати «перепустку» на нове 
місце роботи не вдалося представнику 
Тельманівського райсуду Донецької 
області Олександру Чиньонову, який 
претендував на місце в Апеляційному 
суді Донецької області. Така ж доля 
спіткала й кандидата на посаду судді 
Гагарінського райсуду м.Севастополя 
Аркадія Майданіку, в якого 15 січня 
2012 року закінчується строк повно-
важень. Стосовно першого «кваліфіка-
ціники» вирішили, що йому поки що 
краще попрацювати в першій інстанції 
і відмовили в наданні рекомендації на 
переведення. 

До речі, це вже не вперше візити до 
ВККС закінчуються для Олександра 
Чиньонова невдачею. Члени комісії 
поцікавилися у законника, чи при-
тягували його до дисциплінарної від-
повідальності. Як з’ясувалося, навіть 
неодноразово. Покарали О.Чиньонова 
ще у 2005 році, але у 2007-му Вища рада 
юстиції скасувала рішення кваліфко-

місії. Однак на цьому скарги на його 
суддівську діяльність не закінчилися. 
12 травня цього року «кваліфікаційни-
ки» розглядали лист-нарікання на дії 
О.Чиньонова, в якому скаржниця по-
відомляла, що її справа, яка надійшла 

до суду в 2009 р., досі не розглянута. У 
листопаді 2010-го Суддя написав заяву 
про самовідвід у зв’язку з тим, що по-
терпіла у справі дзвонила йому, обви-
нувачувала в отриманні хабара, казала, 
що звертатиметься до відповідних ор-
ганів. Як уточнила член комісії Галина 

Колеснік, О.Чиньонов тримав заяву про 
самовідвід до 31 січня 2011-го. Коли того 
дня всі учасники процесу з’явилися на 
засідання, він задовольнив свою заяву, 
а справу передали іншому судді, який 
до цього часу її не розглянув. У під-

сумку О.Чиньонову оголосили догану 
за допущення тяганини. 

Що ж до іншого кандидата А.Май-
даніка, який претендував на безстро-
кове обрання, кваліфкомісія відклала 
розгляд його питання. Як повідомили 
у ВККС, на суддю надходять скарги. 
Члени комісії дорікнули, що він допус-
кає помилки навіть у своїх заявах до 
ВККС. При аналізі показників роботи 
А.Майданіка комісію не міг не насто-
рожити той факт, що серед 9 вироків, 
які він виніс, 8 скасовано. Між іншим, 
у нього поцікавилися, чи не забуває він 
одягати мантію. Це питання спричи-
нив його зовнішній вигляд, який, за 
словами Г.Колеснік, відрізняється від 
інших кандидатів, насамперед, відсут-
ністю краватки. Крім того, з’ясувалося, 
що ВРЮ здійснювала перевірку його 
діяльності. І поки що не прийняла 
рішення. Тому ВККС чекатиме, поки 
ВРЮ визначиться. �

Судді намагалися продемонструвати 
не лише свої знання, а й готовність 
працювати у вищій інстанції.

І.Темкіжев, який найкраще впорався з кваліфіспитом, 
без проблем отримав рекомендацію на переведення до ВАС. 

6 судова влада
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Вдалий початок.
ВККС уперше провела добір кандидатів за загальноприйнятою у світі системою
НАТАЛКА БЛОНСЬКА

Втілюючи в життя судову 
реформу, передбачену законом 
«Про судоустрій і статус суддів», 
ВККС прийшла до завершення 
процесу заміщення вакантних 
посад суддів за новими правилами. 

У кілька етапів

4 листопада на прес-конференції, 
що відбулася в агентстві УНІАН, голо-
ва ВККС Ігор Самсін і секретар комісії 
Анатолій Марцинкевич розказали 
про деякі проблеми, з якими їм до-
велося зіткнутися. Процедура добору 
кандидатів проходила в кілька етапів 
і була автоматизована. Її розробка 
проводилася за активного сприяння 
проекту Агентства США з міжнарод-
ного розвитку (USAID) «Україна: вер-
ховенство права». Передбачалася по-
вна конфіденційність і гарантувалося 
недопущення стороннього втручання 
в процес проходження тестування та 
складання кваліфікаційного іспиту.

Перший етап, як зазначив І.Самсін, 
полягав у прийомі документів від 
кандидатів і проходив з 28 березня до 
22 квітня. За цей період було прийнято 
документи від 3430 осіб, котрі претен-
дували на 686 вільних місць. «Сама 
статистика для нас дуже важлива. До 
цього часу ніхто толком не знав: скіль-
ки вакансій, скільки людей у резерві, 
хто, що і куди подає», — відзначив 
голова ВККС.

Після анонімного тестування 
(другий етап), яке проходило в Києві, 
Львові, Одесі та Харкові, претендентів, 
за словами І.Самсіна, залишилося 896. 
2489 осіб тесту не склали. 

Процедуру відбору завершив ква-

ліфікаційний іспит. Його провели 
19 червня в Національному універ-
ситеті «Одеська юридична академія». 
Екзамен визначив рейтинги претен-
дентів. Згідно з рішенням ВККС від 
29 червня до резерву на заміщення ва-
кантних посад суддів було зараховано 
687 кандидатів. 

«Ми вибрали кращих із кращих. Усі 
не можуть бути кращими. Хтось казав: 
так, тільки одного бала не вистачає… 
А як у спорті? Там частки секунди все 
вирішують… Раз — і ти вже не чем-
піон», — заявив І.Самсін.

Результати конкурсу підбили на 
засіданні ВККС 2 листопада. Згідно з 
ними 414 кандидатів уже стали пере-
можцями. Доля інших має вирішитися 
на черговому засіданні ВККС 14 листо-
пада. До цих кандидатів кваліфкомісія 
має ще деякі запитання…

Суддею може стати кожен

«Перше, що показав добір, — по-
відомив керманич комісії, — це опти-
мальність самої процедури. Вона викли-
кала щонайменше критики в порівнянні 
з іншими положеннями закону «Про 
судоустрій і статус суддів» з боку екс-
пертів Венеціанської комісії. Проце-
дура повністю забезпечила рівність і 
відкритість доступу до професії судді. 
Якщо ти маєш відповідні знання — мо-
жеш стати суддею». 

Однак, за словами І.Самсіна, для 
того, щоб стати справжнім суддею, од-
них тільки знань недостатньо. Мають 
бути ще й інші якості… «Я сам працю-
вав суддею в невеликому райцентрі. 
Знаю, що це таке… Тебе тут усі знають. 
Ти завжди знаходишся в полі зору. 
Тому, крім професійних, потрібно ще 
відповідати й моральним якостям», — 
зазначив голова ВККС. 

Важливими, на думку, І.Самсіна, 
є й організаторські навики. І перше, і 
друге члени ВККС матимуть змогу ви-
значити під час індивідуальних спів-
бесід, які передуватимуть поданню 
рекомендацій до ВРЮ. 

За день «кваліфікаційники» плану-
ють приймати до 50 осіб. Попередньо 
будуть іще раз детально перевірятися 
всі анкетні дані. 

«Претендентів на посади суддів ми 
просили написати в анкетах прізвища 
людей, які змогли б дати їм рекоменда-
ції. Вони написали. Тепер ми це пере-
віримо», — зазначив І.Самсін.

Голова ВККС також зауважив, що 
деякі з кандидатів «забули» написати 
у своїх анкетах, що притягалися до 
адміністративної чи кримінальної 
відповідальності. «Виникає питання: 
як вони вже на посадах суддів, буду-
чи самі недобросовісними, зможуть 
говорити людям: кажіть правду і тіль-
ки правду? Звісно, що ті кандидати, 
які були притягнуті до кримінальної 
відповідальності, суддями навряд чи 
стануть». 

Перевіряють у ВККС детально і 
скарги, що надходять на претендентів. 
«На нашому сайті є всі імена та пріз-
вища кандидатів. Там зазначені суди, 
на вакантні місця в яких ці люди пре-
тендують. Приходять скарги. Ми їх ма-
ємо дослідити. Навіть був випадок —
ми побачили в Інтернеті негативну 
інформацію на одного з кандидатів. 
Дослідили. У рекомендаціях, які ми 
надішлемо до ВРЮ, буде міститися де-
тальна інформація про того чи іншого 
суддю», — повідомив керівник комісії.

Утім, реально оцінити людей, за 
словами І.Самсіна, можна буде тільки 
через 5 років. Тоді вони прийдуть до 
ВККС, щоб обійняти суддівську посаду 
безстроково. 

Проблемою голова ВККС уважає 
те, що є суди, в яких на одну вакантну 
посаду претендує дуже багато канди-
датів, а є такі, де немає жодного пре-
тендента.

За словами І.Самсіна, «вільними 
залишилося 200 місць. В основному 
це віддалені райони. Люди не хочуть 
туди йти. Вони не розуміють, що, по-
годившись на роботу там, можна себе 
швидше реалізувати». Тим часом є по-
над 100 «резервістів».

Підбиваючи підсумки добору, 

І.Самсін наголосив: «Ми прийшли до 
висновку, що весь цикл має займати 
рік. Цього разу все відбувалося без 
спеціальної підготовки. Наступного 
року після оголошення конкурсу пре-
тенденти будуть проходити спеціаль-
ну 6-місячну підготовку. За цей час 
вони зможуть вибрати свій напрям 
(загальна юрисдикція, адміністра-
тивна…). Будуть його інтенсивно 
вивчати».

Для цього і створено Національну 
школу суддів. �

І.Самсін закликав кандидатів не чекати «кращих місць», а реалізовувати себе там, 
де є вакансії.

Андрія Романовича з посади судді 
Господарського суду Рівненської 
області, Юрчука Михайла Іванови-
ча, Бригінець Лариси Миколаївни, 
Щепанської Генії Антонівни з посад 
суддів Рівненського апеляційного 
господарського суду за порушення 
присяги. 

22. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням адвоката Левітіна О.Ю. 
від 16.11.2010, направленим до Вищої 
ради юстиції членом ВРЮ 11.01.2011, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Козака Андрія Володимировича 
з посади судді Довгинцівського ра-
йонного суду м.Кривий Ріг Дніпро-
петровської області, Семопядного 
Валерія Олексійовича, Живоглядової 
Ірини Карлівни, Алькової Світлани 
Миколаївни з посад суддів Апеляцій-
ного суду Дніпропетровської області 
за порушення присяги. 

23. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
його зверненням від 28.07.2011, з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Ме-
денцева Павла Анатолійовича з поса-
ди судді Господарського суду Одеської 
області за порушення присяги. 

24. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
заявою Семенця С.В. від 10.03.2011, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Попова Олександра Григоровича 
з посади судді Лозівського міськра-
йонного суду Харківської області за 
порушення присяги. 

25. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою директора ТОВ «Забудов-
ник» Дасіка О.Г. від 7.12.2010, надісла-
ною до Вищої ради юстиції головою 
Комітету ВР з питань правосуддя Кі-
валовим С.В. 22.12.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Шелепи 
Анатолія Анатолійовича з посади 
судді Богунського районного суду 
м.Житомира за порушення присяги. 

26. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням голови Національного 
банку Арбузова С.Г. від 10.02.2011, з 
висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Литвинової Ірини Валеріївни з 
посади судді Печерського районного 
суду м.Києва, Корчевного Геннадія 
Валерійовича, Шиманського Василя 
Йосиповича з посад суддів Апеля-
ційного суду м.Києва, Горелкіної На-
талії Андріївни з посади судді Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду ци-
вільних та кримінальних справ (за дії, 
вчинені на посаді судді апеляційного 
суду м.Києва), Дьоміної Ольги Олек-
сандрівни, Гончара Віталія Петрови-
ча, Кузнєцова Віктора Олексійовича з 
посад суддів Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних та кримі-
нальних справ за порушення присяги. 

27. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями Чижишина І.Я., з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення 
Парфенюка Василя Івановича, Теслі 
Олексія Петровича, Запорожець Ла-

риси Миколаївни, Коломієць Наталії 
Зіновіївни з посад суддів Чортків-
ського районного суду Тернопільської 
області, Грицака Романа Михайло-
вича з посади судді Тернопільського 
міськрайонного суду Тернопільської 
області, Фащевської Наталії Євгенів-
ни, Ходоровського Михайла Васильо-
вича, Кузьми Романа Миколайовича, 
Гурзеля Ігоря Васильовича, Міщія 
Олександра Ярославовича, Бершад-
ської Галини Василівни, Сташківа 
Богдана Івановича з посад суддів 
Апеляційного суду Тернопільської 
області за порушення присяги та з 
висновком про відсутність підстав 
для відкриття дисциплінарного про-
вадження стосовно судді Вищого спе-
ціалізованого суду з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ Пшонки 
Миколи Павловича (за дії, вчинені на 
посаді судді Верховного Суду), суддів 
Верховного Суду Романюка Ярослава 
Михайловича, Балюка Миколи Івано-
вича, Григор’євої Лілії Іванівни, Жай-
воронок Тетяни Євгенівни, Данчука 
Валерія Георгійовича. 

(Постановою ВР від 2 .12.2010 
№2762-VІ Данчука В.Г. звільнено з 
посади судді ВС у зв’язку з поданням 
заяви про відставку). 

28. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями голови правління ВАТ 
«Райффайзен Банк Аваль» Лавренчу-
ка В.М. від 20.10.2010, надісланими до 
Вищої ради юстиції головою Комітету 
ВР з питань правосуддя Ківаловим С.В.
5.11.2010, головою Ради суддів Ро-
манюком Я.М. 27.10.2010 та безпосе-
редньо заявником, з висновком про 

відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Дерепи Во-
лодимира Івановича, Грека Бориса 
Миколайовича, Плюшка Ігоря Анато-
лійовича з посад суддів Вищого госпо-
дарського суду за порушення присяги. 

29. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою Коваленко Н.Т. від 28.10.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Гуменюка Василя Івановича, Балюка 
Миколи Івановича, Данчука Валерія 
Георгійовича з посад суддів Верховно-
го Суду за порушення присяги. 

(Постановою ВР від 2 .12.2010 
№2762-VІ Данчука В.Г. звільнено з 
посади судді ВС у зв’язку з поданням 
заяви про відставку). 

30. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями генерального дирек-
тора ТОВ «ВКП «Зоряний» Лащука В.А. 
від 8.02.2011, направленими до Ви-
щої ради юстиції заступником глави 
Адміністрації Президента — керів-
ником головного управління з пи-
тань судової реформи та судоустрою 
Портновим А.В. 17.02.2011 і головою 
Комітету ВР з питань правосуддя 
Ківаловим С.В. 17.03.2011, та звер-
ненням генерального директора 
ТОВ «ВКП «Зоряний» Лащука В.А. 
від 22.03.2011 з висновком про від-
сутність підстав для внесення по-
дання про звільнення Балаца Сергія 
Валерійовича, Трофименко Тамари 
Юріївни, Ващенко Тетяни Микола-
ївни з посад суддів господарського 
суду м.Києва, Отрюха Бориса Вален-
тиновича, Тищенко Алли Іванівни, 

Михальської Юлії Борисівни з посад 
суддів Київського апеляційного гос-
подарського суду, Губенко Надії Ми-
хайлівни, Барицької Тетяни Луківни, 
Жукової Любові Володимирівни з 
посад суддів Вищого господарського 
суду, Барбари Валентина Петровича 
з посади судді Верховного Суду за 
порушення присяги. 

31. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням народного депутата Пінчука А.П. 
від 12.07.2011, з висновком про від-
сутність підстав для відкриття дис-
циплінарного провадження стосовно 
суддів Вищого господарського суду 
Барицької Тетяни Луківни, Губенко 
Надії Михайлівни та Мирошниченка 
Станіслава Володимировича. 

32. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням голови наглядової ради 
ПрАТ «Київський готель «Мир» 
Кулька В.С. від 10.12.2010, надісла-
ним до Вищої ради юстиції Прем’єр-
міністром Азаровим М.Я. 16.12.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Хрипуна Олега Олексійовича з 
посади судді Вищого господарського 
суд (за дії, вчинені на посаді судді 
Господарського суду м.Києва) за по-
рушення присяги. 

33. Підтримано проект закону 
«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України з питань 
діяльності Вищої ради юстиції щодо 
їх приведення у відповідність з Кон-
ституцією України» (реєстр. №8246-2). 
Доручено голові ВРЮ звернутися до 
Голови ВР з відповідним листом. �

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Тяганину відправили до ВРЮ. 
ВККС рекомендувала звільнити суддю за восьмирічну справу 
ТЕТЯНА КУЛАГІНА 

У негативних наслідках 
затягування розгляду справ 
представники третьої гілки 
влади могли переконатися під 
час чергового засідання Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів. 
11 законникам оголосили догану, 
а стосовно трьох ВККС направила 
подання до Вищої ради юстиції 
про звільнення за порушення 
присяги. 

«Масштабна» явка 

Засідання ВККС 3 листопада на-
самперед запам’яталося високою, а 
за останні кілька місяців, мабуть, ре-
кордною явкою скаржників і суддів. 
Уже зранку біля приміщення ВККС 
зібралося понад півсотні законників 
та невдоволених їх діяльністю. Через 
значну кількість відвідувачів та об-
межений простір на четвертий поверх, 
де засідають «кваліфікаційники», про-

пускали невеликими групами. У вузь-
ких коридорах, де багатьом довелося 
чекати своєї черги не одну годину, як 
завжди, відчувалося напруження та 
хвилювання. Задля економії часу чле-
ни кваліфкомісії спочатку вирішили 
працювати без обіду, щоправда, потім 
усе ж оголосили перерву. 

Чи не найбільше скаржники нарі-
кали на тяганину, допущену суддями. 
Багатьох законників комісія помилу-
вала, побачивши, що ті вживали за-
ходів, аби не допустити затягування, 
проте 11 суддям так і не вдалося пере-
конати «кваліфікаційників» у своїх 
спробах запобігти недотриманню 
строків. Крім того, комісія відкрила 
дисциплінарне провадження щодо 
трьох суддів, водночас деяким уда-
лося уникнути покарання у зв’язку із 
закінченням строку притягнення до 
дисциплінарної відповідальності. 

Правосуддя в часі 

Натомість у діях судді Апостолів-
ського райсуду Дніпропетровської 

області Алли Петренко, яка стала 
рекордсменкою з тривалого розгля-
ду справи, ВККС побачила ознаки 
пору шення присяги. Якщо інші 
законники розглядали справи в 
межах 1—2 років, то в провадженні 
А.Петренко справа перебувала 8 ро-
ків. Торік цю справу закрили, оскіль-
ки минув строк давності. 

Пояснюючи свою низьку опера-
тивність, суддя переконувала членів 
ВККС, що розгляд справи жодного 
разу не відкладався з ініціативи суду, 
а лише за клопотанням потерпілої 
сторони. Однак коли комісія поціка-
вилася, скільки часу справа була на до-
датковому розслідуванні, то відповіді 
не дочекалася: суддя не пам’ятала. У 
свою чергу член комісії Віктор Міку-
лін намагався з’ясувати, чи не забула 
А.Петренко, скільки ще цивільних чи 
адміністративних справ вона розгля-
дала довше року. Суддя запевнила, що 
таких випадків більше не було. Втім, 
інколи достатньо й одного, щоб потра-
пити до чорного списку претендентів 
на звільнення. ВККС вирішила внести 

подання до Вищої ради юстиції щодо 
звільнення А.Петренко з посади судді, 
вбачаючи в її діях ознаки порушення 
присяги. 

Завітати до ВРЮ доведеться ще 
двом законникам: Михайлу Кобалю 
із Шахтарського міськрайонного суду 
Донецької області та Ростиславу Мар-
кєлову із Червоногвардійського рай-
суду м.Макіївки. У їхніх діях ВККС 
також побачила ознаки порушення 
присяги. 

Уникнути покарання 

Залишитися без покарання пощас-
тило, зокрема, судді Святошинського 
райсуду м.Києва Тетяні Величко. Суть 
претензій до жінки мало чим відріз-
нялася від нарікань на її колег: суддю 
звинувачували в затягуванні  розгля-
ду справи, який тривав з 2008 року. Як 
пояснила Т.Величко, таке зволікання 
насамперед зумовлене обставинами, 
що не залежали від її волі. За слова-
ми жінки, справа була втрачена екс-
пертною установою, і тривалий час 

це гальмувало розгляд. Хоча суддя 
визнала, що потрібно було реагувати 
швидше. Не останнім чином на ВККС 
вплинула біографія Т.Величко та по-
передні заслуги на суддівській ниві, 
які не залишили байдужими членів 
комісії. 

Також припинили дисциплінар-
ну справу проти представника Си-
хівського райсуду м.Львова Богдана 
Мички. Йому вдалося запевнити чле-
нів комісії, що тривалий розгляд ним 
справи був зумовлений об’єктивними 
причинами. Після того як стосовно 
Б.Мички відкрили дисциплінарну 
справу, до комісії надійшли додат-
кові матеріали, які підтверджують, 
що суддя був заручником ситуації. 
Зокрема, більше півроку тривала екс-
пертиза, певний час підсудний ігно-
рував судові засідання, відмовлявся 
від захисника, що потребувало додат-
кового часу для призначення іншого, 
тощо. Зважаючи на низку причин, 
які стояли на заваді оперативному 
правосуддю, кваліфкомісія залишила 
Б.Мичку без догани. �
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КАДРИ

Рекомендації — заздалегідь
Вища кваліфікаційна комісія суддів роздала безстрокові «перепустки» 
16 законникам, термін повноважень яких закінчується в лютому 
наступного року. Трьох служителів Феміди постійно діючий орган 
благословив на роботу у відповідних судах апеляційної інстанції.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

ДАТА

Відгомін 
минулого
У день 94-ї річниці жовтневого перевороту близько 
3 тис. прихильників Комуністичної партії, всупереч 
забороні суду, провели ходу від Бессарабської площі 
до майдану Незалежності. У прес-службі КПУ 
пояснили, що акція насправді була не ходою по 
Хрещатику чи мітингом на майдані Незалежності, 
а зустріччю народних депутатів з виборцями.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

Порізатися під час проведення забороненої акції комуністи не боялися.

Під час бійки на майдані Незалежності співробітники спецпідрозділу 

«Беркут» затримали двох «свободівців» і одного комуніста. 

Усі ваші фото — 
на нашому сайті!

zib.com.ua 

Мертві ідеї мертвих лідерів. 

Кожне засідання — приємна зустріч колег.

Новому члену ВККС Володимиру ВІХРОВУ вистачило тижня, 

щоб освоїтись і розібратись із роботою.

Наталія ГУРІДОВА отримала «перепустку» 

до Київського райсуду м.Донецька.

Володимира ГРИЩУКА потішила звістка про те, 

що він продовжуватиме кар’єру в Апеляційному суді 

Львівської області.

Ірині ГИРИЛІ до вподоби господарська юрисдикція, 

тому вона має намір продовжувати працювати 

в Господарському суді Тернопільської області.

Юлія ЖАРОВА пообіцяла, що після Нового року вийде 

з відпустки по догляду за дитиною і знову вершитиме 

правосуддя в Селидівському міськсуді Донецької області.

Двері Апеляційного суду Львівської області 

відчинились і для Олександри ТРОПАК.

Кваліфікацію Юрія КУЦКІРИ з Мукачівського міськрайсуду 

Закарпатської області перевіряли, ставлячи 

запитання про підстави порушення справи за заявою 

приватного обвинувачення.
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РОЗДРІБ

«ЗіБ» —
у продажу!

Запитуйте наш тижневик  
у кіосках «Союздруку»

 Отже, якщо ви не встигаєте за своїми 
колегами першим ознайомитися зі 
свіжим номером «ЗіБ» або пропустили 
важливий матеріал у попередніх 
числах видання — звертайтеся до 
найближчого кіоску «Союздруку». 
Згідно з графіком наша газета має 
надходити в продаж уже в суботу. 

Кіоски, де реалізується
«Закон і Бізнес»:

Кіоск Адреса 

    3  майдан Незалежності.
    8  майдан Незалежності.
  19  вул. Б. Хмельницького, 44.
  21  вул. Хрещатик, 5.
  24  вул. М. Заньковецької, 2.
  25  вул. Червоноармійська, 49.
  26  вул. Червоноармійська, 48.
  29  ст. метро «Хрещатик».
  60  вул. Інститутська, 10—12.
  74  вул. Хрещатик, 10.
142  вул. Червоноармійська, 57.
145  вул. Червоноармійська, 73.
156  вул. Червоноармійська, 74/5.
404  вул. Велика Житомирська, 6.
405  вул. Володимирська, 18.
406  вул. Володимирська, 24.

РЕКЛАМА

КАДРИ 

Рекомендаційна 
«перепустка»
Чи варто переводити окремих законників до вищої інстанції, чи 
рекомендувати представників третьої гілки влади на роботу в суд 
іншої юрисдикції, а також чи заслужили судді, в котрих закінчується 
термін повноважень, на безстрокове обрання — вирішувала Вища 
кваліфікаційна комісія суддів під час чергового засідання 7 листопада. 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО 

Законопроект Сергія КІВАЛОВА про вдосконалення 

«адміністративного» законопроекту оцінили неоднозначно, 

але в результаті рекомендували прийняти більшістю голосів. 

Галину КОЛЕСНІК здивувало, що один з кандидатів на безстрокове обрання прийшов 

на засідання без краватки.   

 Державна судова адміністрація та Вища рада юстиції працюють 

у тісному контакті. Принаймні їхні керівники Руслан КИРИЛЮК 

і Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО, здається, знаходять спільну мову. 

Якість роботи окремих кандидатів змусила членів ВККС 

Миколу Мельника (зліва) та Анатолія Марцинкевича задуматися, 

чи потрібні такі судді вищій інстанції. 

Претендентка на обрання безстроково 

до Костянтинівського міськрайсуду Донецької області 

Олена Бєлостоцька розповіла, що черпає інформацію 

про судову практику з видання «Закон і Бізнес». 

Судді, які продемонстрували високий професіоналізм, без проблем отримали 

«перепустки» на безстрокове обрання. 

ВККС не стала на заваді суддям, які прагнули продовжити кар’єру 

в господарській юрисдикції. 

Були неодноразові скарги на охочих продовжити роботу 

в райсудах Одеської області, але судді запевнили, 

що надалі працюватимуть без помилок.

Кандидатка на місце в Апеляційному суді 

Львівської області вразила членів комісії 

не лише своїми знаннями, а й моральністю. 

Представниця Вищої ради юстиції Валентина 

Маліновська традиційно поінформувала про перевірки, 

що здійснюються стосовно законників. 

На засіданні парламентського комітету завжди є чим зайнятися. 

Наприклад, почитати «ЗіБ».

У КОМІТЕТАХ ВР

У фокусі — 
адмін’юстиція 
На останньому засіданні Комітету ВР з питань 
правосуддя обговорювали проблеми адмін’юстиції. 
По-перше, нардепи рекомендували прийняти в 
другому читанні проект №8736 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів (щодо вдосконалення 
окремих положень адміністративного судочинства)». 
По-друге, намагалися вирішити, що робити з 
безліччю соціальних справ, які суди не встигають 
реєструвати (сьогодні їх накопичилося понад 600 
тис.). До наступного засідання обіцяли придумати 
спосіб вирішення  цієї проблеми. 

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ
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ТЛУМАЧЕННЯ

Глобальний захист.
КС пояснив, які ухвали можна оскаржувати 

ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Конституційний Суд продовжив 
розбиратись у складностях ст.293 
Цивільного процесуального 
кодексу й визначати, які ухвали 
підлягають оскарженню окремо 
від рішення суду. 

Другий дубль

КС підтвердив свою позицію сто-
совно того, що оскарженню підляга-
ють усі ухвали суду, за винятком тих 
випадків, коли це заборонено законом. 
З проханням офіційного тлумачен-
ня положення п.28 ч.1 ст.293 ЦПК у 
взаємозв’язку з ст.129 Конституції 
звернулась одна з військових частин.

Справа в тому, що минулого року 
Апеляційний суд Миколаївської об-
ласті відмовив у прийнятті апеляцій-
ної скарги військових на ухвалу Завод-
ського районного суду м.Миколаєва 
про відмову в задоволенні заяви про 
поворот виконання. Підставою для 
відмови в прийнятті апеляційної скар-
ги стало те, що відповідно до п.28 ч.1 
ст.293 ЦПК окремо від рішення суду в 
апеляційному порядку можуть бути 
оскаржені ухвали суду першої інстан-
ції стосовно повороту виконання рі-
шення суду. Тоді як ухвала про відмову 
в задоволенні заяви про поворот вико-
нання рішення суду до цього переліку 
не включена, а тому, на думку деяких 
суддів, не може бути оскаржена.

Представники військової частини 
наголосили, що ця норма в різних су-
дах застосовується неоднозначно — у 
деяких випадках відповідні скарги все 
ж беруться до розгляду. «Частина апе-
ляційних судів приймала такі скарги 
до провадження, а частина відповіда-

ла відмовою, мовляв, така категорія 
справ не підлягає оскарженню, і повер-
тала матеріали. Тоді люди залишалися 
з тим, що їх права були незахищені, і 
не могли вимагати подальшого захисту 
своїх прав», — пояснила суть пробле-
ми суддя-доповідач у цій справі Марія 
Маркуш. 

Цікаво, що подібну справу КС уже 
розглядав. У січні минулого року було 
оприлюднене рішення №3-рп/2010, 
в якому тлумачилася та сама стаття 
ЦПК, щоправда, не п.28, а п.18 ч.1. Тоді 
єдиний орган конституційної юрис-
дикції встановив, що законодавство 
передбачає право оскаржувати окре-
мо від рішення суду в апеляційному 
порядку ухвалу суду першої інстанції 
як про видачу дубліката виконавчого 
листа, так і про відмову в цьому. Також 

у мотивувальній частині рішення КС 
наголошував: положення п.8 ч.3 ст.129 
Конституції слід розуміти так, що «в 
цивільному процесі апеляційному 
оскарженню підлягають ухвали, за 
винятком випадків, коли таке оскар-
ження заборонено законом». 

Здавалося б, після цього рішення 
питання про оскарження ухвал мали 
відпасти самі собою. Однак, як пока-
зує практика, не в усіх судах уважно 
читають мотивувальні частини рішень 
КС. Тому на вул.Жилянській виріши-
ли прийняти схоже за своєю суттю 
рішення.

Конституційні засади

У КС наголосили, що відсутність 
можливості апеляційного оскаржен-

ня ухвали суду першої інстанції про 
відмову в задоволенні заяви стосовно 
повороту виконання рішення суду в 
такому самому порядку, як і ухвали 
стосовно повороту виконання рішен-
ня суду, не узгоджується з принципом 
справедливості та визначеними в ч.3 
ст.129 Конституції основними засада-
ми судочинства, зокрема рівністю всіх 
учасників судового процесу перед за-
коном і судом. Тому КС наголосив, що 
апеляційному оскарженню окремо від 
рішення суду підлягають ухвали суду 
першої інстанції як щодо повороту ви-
конання судового рішення, так і про 
відмову в задоволенні заяви щодо по-
вороту виконання судового рішення.

М.Маркуш припускає, що КС у 
майбутньому знову доведеться роз-
глядати подібні справи. «Можливо, 
виникнуть ще питання, тому що ст.293 
ЦПК містить 33 пункти, які стосу-
ються оскарження ухвал окремо від 
рішення суду. Була спроба вирішити 
питання стосовно інших предметів 
оскарження, які містяться в статті, але 
ця спроба була для мене невдалою. Мої 
колеги визначилися, що ухвали, про 
які йдеться в статті, стосуються різних 
стадій судочинства. Тому є ряд ухвал, 
які не бажано оскаржувати окремо від 
рішення суду», — розповіла суддя-до-
повідач. 

За її словами, ст.293 ЦПК залиши-
лась як рудимент із минулого кодексу, 
і законодавцю слід було б попрацю-
вати над її редакцією, аби привести 
текст у відповідність із Конституцією, 
якою чітко визначено, що апеляційне 
оскарження не забезпечується тільки 
у випадках, установлених законом. 
Тобто встановлювати чітку заборону 
має саме закон. Поки ж цього не зроб-
лено, КС й надалі розбиратиметься в 
конкретних випадках. �

ФІНАНСУВАННЯ

Збір — судам
Судова система отримає 
додаткові кошти вже 
цього року. Верховна Рада 
прийняла закон «Про внесення 
змін до Закону України 
«Про Державний бюджет 
України на 2011 рік».

Ухвалений акт надає нові можли-
вості для фінансування судів і перед-
бачає зміни в плануванні держбюдже-
ту. Адже тепер кошти від збору, які 
раніше поповнювали державну казну, 
надходитимуть до спеціального фон-
ду держбюджету і витрачатимуться 
лише на потреби судів. Таким чином 
майже 280 млн грн., які держава цьо-
горіч отримає від збору, підуть, як 
зазначено в законі, «на забезпечення 
здійснення правосуддя». Із цих коштів 
не лише виплачуватимуть заробітну 
плату суддям та їхнім помічникам, а 
й зміцнюватимуть матеріально-тех-
нічну базу судів, включно зі створен-
ням та забезпеченням функціону-
вання Єдиної судової інформаційної 
системи, веб-порталу судової влади, 
комп’ютерних локальних мереж, су-
часних систем фіксування судового 
процесу, придбання та обслугову-
вання комп’ютерної і копіювальної 
техніки, впровадження електронного 
цифрового підпису. 

Документ підтримали комітети 
ВР з питань бюджету і питань право-
суддя та головне науково-експертне 
у правління, а 4 жовтня 266 пар-
ламентарів проголосували за його 
прийняття. 

Цей закон є черговим кроком у 
регулюванні питання фінансування 
судової системи після того, як 1 лис-
топада набув чинності закон «Про 
судовий збір».

Можна сподіватися, що фінансові 
дотації вплинуть на справедливість 
і законність українських судів, адже, 
як запевняє голова ВККС Ігор Самсін 
(читайте в попередньому числі «ЗіБ»), 
«важливою гарантією незалежності 
суддів є відповідний рівень винагоро-
ди, соціального захисту та матеріаль-
ного забезпечення». �

ПОВНОВАЖЕННЯ

ВРЮ по 
Конституції
Верховна Рада привела 
діяльність Вищої ради юстиції 
у відповідність із рішенням 
Конституційного Суду. Нардепи 
встановили, які справи члени 
колегіального органу зможуть 
витребувати, а з якими — 
лише ознайомлюватись і, за 
необхідності, копіювати.

Новації містяться в законі «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо приведення окре-
мих положень чинного законодавства 
у відповідність до Рішення Конститу-
ційного Суду України №2-рп/2011 від 
11.03.2011 р.)»

Відповідно цього акта ВРЮ та її 
члени для здійснення своїх повнова-
жень можуть витребувати та одержа-
ти необхідну інформацію від органів 
державної влади та місцевого само-
врядування, керівників підприємств, 
установ і організацій, громадян чи 
їхніх об’єднань.

У законі прописано, що, викону-
ючи доручення голови колегіального 
органу, член останнього може витре-
бувати вже розглянуті справи (їх копії) 
та ознайомлюватися зі справами, роз-
гляд яких не закінчено, отримувати 
пояснення від суддів чи прокурорів, 
робити відповідні запити, копії, вивча-
ти особові справи суддів і прокурорів. 
Якщо справу повернуто на новий роз-
гляд або передано іншому судді, ВРЮ 
може витребувати копію її матеріалів 
у частині, що розглядалася суддею, 
стосовно якого відбувається перевірка.

Крім цього, відповідно до закону 
органи державної влади і місцевого 
самоврядування, керівники підпри-
ємств, установ, організацій незалежно 
від форми власності та підпорядкуван-
ня, яким направлено письмовий запит 
від ВРЮ, зобов’язані протягом 10 днів 
з дня отримання такого запиту нада-
ти необхідну інформацію або судову 
справу чи її копію. �

ВИМОГИ

Українізація міліції
Верховна Рада встановила 
додаткові вимоги до охочих 
працювати в міліції. Крім іншого, 
необхідно мати повну середню 
освіту і знати державну мову.

Такі нововведення прописані в за-
коні «Про внесення змін до статті 17 
Закону України «Про міліцію», який 
прийняли народні депутати.

Цей документ уводить ряд до-
даткових вимог до претендентів на 
посаду в органах міліції. Зокрема, 
встановлюється, що приймають 
лише громадян України, які дося-
гли 18-річного віку, мають повну 
загальну середню освіту, володіють 
державною мовою та якостями, пе-
редбаченими колишньою редакцією 
закону про міліцію.

Раніше в законодавстві вказува-
лося лише те, що на роботу в міліцію 
можуть бути прийняті громадяни, 
здатні за своїми особистими, ділови-
ми і моральними якостями, освітнім 
рівнем, фізичною підготовкою і ста-
ном здоров’я виконувати покладені на 
правоохоронців обов’язки.

Крім того, нардепи підкреслили, що 
призовники не підлягають прийняттю 

на службу в міліцію, крім осіб, котрі 
вступили у вищі навчальні заклади 
Міністерства внутрішніх справ.

Також у прийнятому документі 
чіткіше прописані умови щодо забо-
рони роботи в міліції осіб, які раніше 
притягувалися до кримінальної від-
повідальності.

Якщо до внесення цих змін закон 
установлював, що в міліцію не при-
ймають громадян, раніше засуджених 
за скоєння злочину (крім виправданих 
судом), то новий акт заборонив при-
ймати на роботу в міліцію осіб, які 
були засуджені за скоєння злочину, 
якщо вирок суду вступив у силу. Та-
кож у міліції не зможуть працювати 
громадяни, відносно яких було ви-
несено рішення про закриття кримі-
нальної справи за нереабілітуючими 
підставами.

Водночас із редакції законопроекту 
до другого читання була виключена 
норма, прийнята в першому читанні, 
якою пропонувалося зобов’язати ви-
пускників вищих навчальних закладів 
МВС, що здобули освіту за кошти дер-
жавного бюджету, відпрацьовувати 
в підрозділах міліції за отриманими 
направленнями. �

САНКЦІЇ

Небезпечна 
археологія
У Верховній Раді пропонують 
штрафувати, а то й відправляти 
за грати тих, хто самовільно 
використовує металошукачі. 
Завдяки цьому в парламенті 
сподіваються уберегти від 
розграбувань археологічну 
спадщину. 

Народний депутат Вадим Колес-
ніченко звернув увагу на те, що з 
прийняттям 17 лютого 2011 р. зако-
ну «Про регулювання містобудівної 
діяльності» було ліквідовано низку 
законодавчих положень, котрі регу-
лювали порядок проведення наукової 
археологічної експертизи.

Парламентар переконаний, що 
такий крок суперечив законодавству 
в сфері охорони культурної спадщи-
ни та міжнародним нормам, зокрема 
Європейській конвенції про охорону 
археологічної спадщини.

У той же час, попри неоднозначні 
нововведення, ряд статей, які регулю-
ють порядок проведення археологічної 
експертизи при землевідводах і вста-
новлюють відповідальність за знищен-

ня пам’яток археології при будівництві 
залишилася в законодавстві.

«У результаті склалася ситуація, за 
якої питання проведення археологічної 
експертизи врегульоване нечітко, що 
призводить до неоднозначного тракту-
вання законодавчих положень та є пря-
мою дорогою до корупційних дій при 
землевідводах та руйнування археоло-
гічної спадщини», — наголосив нардеп.

Запропонований парламентарем за-
конопроект «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів (щодо охорони 
культурної спадщини)» (№9425) перед-
бачає визначення єдиних законодавчих 
положень про порядок проведення архе-
ологічних досліджень, зокрема, наукової 
археологічної експертизи. 

Крім цього, В.Колесніченко пропо-
нує прописати в ст.298 Кримінального 
кодексу покарання за використання 
металошукачів та детекторів неодно-
рідності грунту без передбаченого за-
коном дозволу. Такі дії каратимуться 
штрафом до 1000 неоподаткованих мі-
німумів доходів громадян (17000 грн.) 
з конфіскацією обладнання або по-
збавленням волі на строк до 5 років. �

ЗДОРОВ’Я

Психологія 
ув’язнення
Кабмін пропонує внести зміни 
до Кримінально-процесуального 
кодексу, запровадивши інститут 
психіатричної допомоги для 
обвинувачених, що тримаються 
під вартою та мають психічні 
розлади. 

Відповідний проект закону, розроб-
лений Мін’юстом, схвалив Уряд. Як 
повідомив міністр юстиції Олександр 
Лавринович, необхідність розробки 
проекту була викликана тим, що поло-
ження чинного національного законо-
давства не відповідають вимогам ст.49 
Конституції та ст.3 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод.

За словами міністра, через недоліки 
національного законодавства особи, які 
мають психічні розлади і тримаються 
під вартою під час досудового слідства, 
не отримують адекватної психіатричної 
допомоги. Таким чином, незабезпечен-
ня осіб, які повністю перебувають під 
контролем держави, медичною допо-
могою призводять до порушення ст.3 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод.

Унаслідок цього у 2007 р. Європей-
ський суд з прав людини виніс рішен-
ня у справі «Кучерук проти України», 
яким визнав порушення нашою дер-
жавою ст.3 конвенції у зв’язку з нена-
данням адекватної медичної допомоги 
психічно хворому заявнику, котрого 
тримали під вартою в слідчому ізо-
ляторі.

Проектом Кабмін пропонує внести 
зміни до Кримінально-процесуально-
го кодексу та ввести інститут психіа-
тричної допомоги для обвинувачених, 
які тримаються під вартою та мають 
психічні розлади. Також пропонується 
внести зміни до законів «Про попере-
днє ув’язнення» та «Про психіатричну 
допомогу», які необхідні для ефективної 
реалізації положень розробленого про-
екту закону.

Прийняття цих новацій, споді-
вається міністр, дозволить усунути 
недоліки законодавства та привести 
його у відповідність із Конституці-
єю, а також припинити порушення 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, спричинені 
цими недоліками. �

На думку М.Маркуш, КС ще доведеться обдумати можливість оскарження інших ухвал.

Внаслідок змін українцям стане легше знайти спільну мову з правоохоронцями.

10 законодавча влада



ФІНАНСИ

Іпотека 
без гарантій
Асоціація «Український 
Кредитно-Банківський Союз» 
переконана, що заборона 
примусового звернення 
стягнення на єдине житло 
боржника сповільнить розвиток 
іпотечного кредитування та 
поставить під загрозу вклади 
громадян.

УКБС звернувся до Комітету ВР з 
питань правосуддя щодо необхідності 
відхилення законопроекту «Про вне-
сення змін до закону України «Про ви-
конавче провадження» (№9124). УКБС 
уважає, що ця законодавча ініціатива 
ставить під загрозу стабільність бан-
ківської системи, виконання банками 
зобов’язань перед вкладниками та 
розвиток іпотечного кредитування в 
майбутньому.

Новації проекту суперечать Кон-
ституції та чинному законодавству, 
яким чітко визначено право кредито-
ра на звернення стягнення на житло 
боржника у випадку невиконання ним 
договірних зобов’язань. Обмежень на 
реалізацію цього права кредитора за-
коном не встановлено. 

УКБС зауважив, що прийняття 
проекту може призвести до згортання 
програм з купівлі в кредит нерухомос-
ті, яку неможливо буде враховувати як 
реальну заставу.

Крім того, проектом не встановле-
на навіть мінімальна площа єдиного 
житла боржника, на яке не може бути 
звернено стягнення. Отже, це може 
бути нерухомість будь-якого метражу: 
від однокімнатної квартири площею 
20 м2 до великого котеджу.

Ще одним недоліком є те, що за 
умови прийняття передбачених у 
проекті змін кредитор односторон-
ньо позбавляється права забезпечен-
ня повернення боргу. Таким чином 
послаблюється захищеність креди-
тора у відносинах з боржником і об-
межуються закріплені в законодав-
стві права кредиторів на захист своїх 
цивільних прав у випадку порушень.

Також УКБС зазначив, що при-
йняття проекту спричинить різке 
зростання обсягу «проблемної» за-
боргованості в портфелях банків. Це 
становить загрозу для вкладників, 
коштами яких користуються несум-
лінні боржники. Неприпустимо ви-
рішувати проблеми одних громадян 
(котрі отримали кредити), за рахунок 
інших — тих, хто повірив у надійність 
і гарантованість вкладів, наголошують 
в УКБС. �

ЕКОНОМІКА

МВФ узяв паузу.
Для отримання нових кредитів Україні доведеться провести реформи
БОРИС РУДЬ, 
«Подробиці»

Місія Міжнародного 
валютного фонду закінчила 
роботу в Україні. Влада 
рапортує про досягнуті успіхи, 
але в МВФ говорять про 
припинення співпраці 
з Києвом. Щоб вона 
продовжувалася, необхідно 
приймати законодавчі зміни. 
Звичайно ж, непопулярні.

Прогрес без наслідків

Місія МВФ перебувала в Україні 
з 25 жовтня до 3 листопада. Після за-
вершення роботи у фонді заявили, що 
беруть паузу в співпраці з Україною. 
«Було забезпечено прогрес в обгово-
ренні заходів економічної політики, 
необхідних для завершення другого 
перегляду програми в рамках угоди 
про стенд-бай. Ми вирішили взяти 
паузу, щоб дати можливість викона-
ти певну додаткову роботу стосовно 
опрацювання технічних питань», — 
заявив постійний представник фонду 
в Україні Макс Альєр. Що ж потрібно 
доробити, аби прогрес став ще «про-
гресивішим»?

Як повідомили виданню «Ком-
мерсант-Украина», причиною того, 
що програма в рамках угоди про 
стенд-бай так і не була переглянута, 
є кілька. Як завжди, фонд наступає на 
болючий мозоль української влади — 
мова йде про ціну на газ. Так, МВФ 
наполягав на одномоментному під-
вищенні тарифів на газ для населення 
на 30%, а для теплокомуненерго — на 
60%. У цьому випадку українці зму-
шені будуть платити більше не лише 
за спожите блакитне паливо, а й за 
опалювання.

В умовах наростання протестних 
настроїв такі нововведення будуть 
сприйняті суспільством украй нега-
тивно і можуть стати фатальними для 
влади. Остання зараз усіляко намага-
ється відтягнути підвищення тарифів, 
сподіваючись на те, що з головним по-
стачальником газу — Росією — вдасть-
ся домовитися. 

Скористатися можна різними 
методами. Так, Україна може забло-

кувати вступ РФ до Світової органі-
зації торгівлі. «Що стосується СОТ, 
то у 2008 році Прем’єр-міністр Юлія 
Тимошенко підписала лист про згоду 
на вступ Росії до організації. Але ми 
цим питанням займаємося і такий 
важіль використаємо в переговор-
ному процесі з Росією щодо змін 
умов контракту на постачання газу 
в Україну», — повідомив Перший 
віце-прем’єр міністр Андрій Клюєв. 
МВФ потрібно потерпіти, поки Київ 
доб’ється бажаної знижки. 

«Ми домовилися про те, що після 
завершення переговорів з Росією, зо-
крема про ціну на газ та інші умови, ми 
починаємо тісну роботу з місією МВФ 
щодо реформування програми співп-
раці з коректування, точніше, програ-
ми співпраці на 2012 рік», — розповів 
голова Кабміну Микола Азаров.

Багаті заплатять?

Другим «спірним» питанням є 
збільшення резервного фонду держав-
ного бюджету з 3 млрд до 5 млрд грн., 

а також розширення прогресивної 
шкали оподаткування фізичних осіб. 
МВФ вимагає підвищити ставку при-
буткового податку для громадян, мі-
сячні доходи котрих у 15 разів переви-
щують прожитковий мінімум.

Крім того, в Міністерстві фінансів 
ще з вересня 2011 року розглядають 
можливість уведення 20%-го подат-
ку для тих громадян, дохід котрих 
становить понад 100 мінімальних 
зарплат на місяць. Але навіть це не 
допоможе збільшити резервний фонд 
держбюджету. Українська влада і 
сама не проти мати велику «подуш-
ку безпеки», але засобів на це просто 
немає. 

Можна, звичайно, в черговий раз 
зменшити витрати. Але, судячи з 
того, як це робить українська вла-
да, результат буде нульовим. Так, 
5 листопада Прем’єр заявив: «Наше 
телебачення стоїть на порозі впро-
вадження інноваційного цифро-
вого телемовлення, і ми в бюджеті 
наст у пного рок у зак ла ли пона д 
350 млн грн. для того, щоб наші 

люди мали можливість дивитися 
цифрове телебачення». Не дуже ро-
зумні витрати для країни, яка пере-
буває в непростому економічному 
становищі. Та й навряд чи в новому 
бюджеті Президент, Уряд і парла-
мент забудуть про себе. Але навіть 
якщо раптом і відбудеться неймо-
вірне, то нескінченно скорочувати 
витрати не вийде: доведеться під-
вищувати податки. А це потягне за 
собою нові протести. 

Слід звернути увагу і на той факт, 
що навіть у разі виконання Україною 
всіх вимог (а це абсолютно фантастич-
ний варіант), МВФ може і не надати 
кредит. І справа тут не в нашій країні, 
а в самому фонді.

Хто останній по кредит?

МВФ, черговий кредитний транш 
від якого так прагне отримати Украї-
на, нині не в найкращому стані. Фонд 
поволі, але впевнено позбавляється 
засобів для надання кредитів усім 
охочим. Так, на саміті «великої двад-
цятки», що відбувся 4—5 листопада 
в Каннах, країни-учасниці ухвалили 
рішення збільшити фінансування 
МВФ. «На саміті досягнуто взаємо-
розуміння про необхідність надання 
фонду додаткових фінансових ре-
сурсів. Найближчим часом міністри 
фінансів «двадцятки» продовжать 
вивчення різних моделей для реалі-
зації цього завдання. Зокрема, може 
йтися про створення спеціального 
трастового фонду (назвемо його так) 
для посилення можливостей МВФ. 
Таким чином, мова йде не тільки 
про підтримку економік зони євро, 
а й про глобальну фінансову стабіль-
ність», — заявив голова Європейської 
ради Герман ван Ромпей. 

Крім того, представники країн 
«великої двадцятки» домовилися 
про рекапіталізацію 29 великих 
банків світу для того, щоб надалі 
уникнути необхідності виділяти 
їм державну фінансову допомогу. 
«Учасники саміту заявили, що зро-
блять усе від них залежне, аби в 
МВФ було достатньо ресурсів у разі 
кризи», — резюмувала директор 
фонду Кристин Лагард.

Слід зазначити, що подібне рі-
шенн я було прийн яте вс у переч 

бажанню Сполучених Штатів Аме-
рики, які виступали проти надання 
можливості всім країнам робити 
добровільні внески до фонду. Але 
в країн Європи просто не було ви-
бору: у вересні агентство Reuters 
оприлюднило дослідження фонду, 
згідно з яким глобальне погіршення 
фінансової ситуації на чверть збіль-
шило потребу держав у кредитній 
допомозі. 

Як уважають в МВФ, у найгір-
шому випадку світу знадобиться 
$640 млрд на кредити. Водночас 
фонд міг би надати тільки $390 млрд. 
Збільшення капіталів можна було 
досягти шляхом отримання коштів 
від такої держави, як Китай, або в 
крайньому випадку США. Але тоді 
це означало б зменшення ролі євро-
пейських держав в ухваленні рішень 
МВФ, кількість голосів у якому за-
лежить від обсягу внесків. США, що, 
у свою чергу, переживають чергову 
економічну кризу, збільшивши не-
давно верхню межу держборгу, не мо-
жуть нескінченно підвищувати вне-
ски до МВФ. Після саміту в Каннах 
можна говорити про те, що політика 
фонду буде більш проєвропейською.

Поки що МВФ просто не до Украї-
ни. Безумовно, наша країна має право 
на першочергове отримання кредиту: 
все-таки в України з МВФ діє угода, і 
вона повинна бути пріоритетною в по-
рівнянні з новими заявками. Правда, 
є одне «але». Для отримання кредиту 
наша країна повинна точно і неухиль-
но дотримуватися всіх умов. А це 
немало, і, судячи з усього, це справа 
навіть не завтрашнього дня. До того ж 
слід ураховувати, що перевіряльники 
з МВФ будуть занадто прискіпливі до 
деталей. Тепер уже спірні питання не 
можна буде просто «погоджувати». На 
поступки фонд не піде. Це означає, що 
Києву тепер доведеться дуже серйозно 
поставитися до економічних реформ і 
дотримання вимог МВФ. 

Чи зрозуміла влада, що означає 
затягування переговорного процесу 
з кредитором, дізнаємося після об-
народування проекту державного 
бюджету. Якщо витрати на органи 
влади збережуться на високому рів-
ні,  черговий транш від МВФ наша 
країна отримуватиме дуже довго й 
боляче. �

БІЗНЕС

Штраф за МАФ.
ВР вдарити по кишенях підприємців, які незаконно займають землю
Верховна Рада звернула увагу 
на велику кількість кіосків на 
вулицях міст України. При цьому 
позбавитися них досить складно 
навіть за рішенням суду. Для 
того щоб підприємці швидше 
прибирали МАФи з незаконно 
зайнятої землі, нардепи хочуть 
«стимулювати» їх штрафами.

За словами «регіонала» Андрія Пін-
чука, однією з найбільш актуальних 
проблем у містах є велика кількість 
випадків самовільного зайняття зе-
мельних ділянок та незаконного бу-
дівництва на них малих архітектурних 
форм. За даними прокуратури, тіль-
ки в Києві налічується понад 15 тис. 
тимчасових споруд, установлених без 
права на це, або ж за підробленими 
дозвільними документами. 

Водночас, за словами нардепа, навіть 
за умови винесення судового рішення 
про звільнення самовільно зайнятої 
земельної ділянки власники МАФів 
не квапляться його виконувати. У ч.2 
ст.212 Земельного кодексу встановлено, 
що знесення споруд здійснюється за ра-
хунок тих осіб, які самовільно зайняли 
ділянки. Разом з тим законодавством 
не передбачено достатніх санкцій за 
ухилення від знесення неправомірно 
зведених будівель.

Так само з норм ЗК не зрозуміло, 
що необхідно робити з тимчасовими 
спорудами, каркасами, будівельними 
матеріалами, які перешкоджають при-
веденню земельних ділянок у придат-
ний для використання стан.

А.Пінчук наголошує, що фактично 
не діє й ст.54 Кодексу про адміністра-
тивні правопорушення, яка передбачає 
відповідальність за порушення стро-
ків повернення тимчасово зайнятих 
земель або невиконання обов’язків 
щодо приведення їх у стан, придатний 
для використання за призначенням. 
Її застосування ускладнене тим, що 
вона стосується земель, зайнятих не 
самовільно, а тимчасово на законних 

підставах. Крім цього, розмір штрафу, 
передбачений ст.54 КпАП, на сьогодні 
дуже малий — лише 10—20 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів грома-
дян (170—340 грн.). Тому навіть один 
день роботи вуличного кіоска дозво-
ляє отримати прибуток, який переви-
щує суму штрафу в кілька разів. 

Незаконне встановлення МАФів, 
переконаний нардеп, являє собою 
значну суспільну небезпеку. Йдеться 

про порушення архітектурних, проти-
пожежних та інших норм. Крім цього, 
значну частину МАФів розміщено в 
санітарних зонах, поблизу інженер-
них мереж та комунікацій або безпо-
середньо над ними, у зелених зонах 
міст тощо. 

Існують випадки розміщення МАФів 
під шляхопроводами, у підземних пе-
реходах та в інших місцях, де розта-
шування таких споруд унеможливлює 
евакуацію людей у разі виникнення 
небезпеки.

Поданий А.Пінчуком законо-
проект «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо 
посилення відповідальності за непри-
ведення самовільно зайнятих земель у 
стан, придатний для використання за 
призначенням)» (№9430) передбачає 
доповнення КпАП статтею, яка б пе-
редбачала штраф за порушення стро-
ків повернення самовільно зайнятих 
земель або невиконання обов’язків 
щодо приведення їх у стан, придатний 
для використання за призначенням. 
Порушникам тоді доведеться плати-
ти від 300 до 500 неоподатковуваних 
мінімумів (5100—8500 грн.).

Також проект передбачає внесення 
змін до ЗК, відповідно до яких кон-
кретизується поняття обов’язків щодо 
приведення самовільно зайнятих зе-
мельних ділянок у стан, придатний 
для використання за призначенням. 
Також змінами визначається строк 
для проведення цієї роботи — 2 місяці 
з дня набуття законної сили рішенням 
суду. �

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Покарання за задоволення
Кабмін переконаний, що штрафи 
за проституцію слід істотно 
збільшити, при цьому розглядати 
справи про накладення санкцій 
повинні самі міліціонери. 

Законопроект «Про внесення змін 
до Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення щодо посилення 

відповідальності за заняття прости-
туцією і підвідомчості відповідних 
справ» (№9406) подав до парламенту 
Кабмін.

Уряд пропонує підвищити штра-
фи за проституцію до 10—50 нео-
податковуваних мінімумів доходів 
громадян (170—850 грн.). Якщо пору-
шення повториться протягом року, то 

штраф становитиме від 20 до 100 не-
оподатковуваних мінімумів (340—
1700 грн.). 

При цьому в Кабміні пропонують, 
щоб відповідні справи розглядала 
міліція, а не адміністративні комі-
сії при виконавчих органах міських 
рад, як прописано в чинному зако-
нодавстві.

На сьогодні за заняття проститу-
цією передбачена відповідальність у 
вигляді попередження або штрафу, 
в розмірі від 5 до 10 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян 
(85—170 грн). За повторне порушення 
протягом року — 8—15 неоподат-
ковуваних мінімумів, тобто 136—
255 грн. �

У парламенті надіються, що загроза санкцій сприятиме швидшому виконанню судових рішень.
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ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

Борг свободи не позбавляє.
Тимчасове обмеження у виїзді за кордон 
у зв’язку з порушенням цивільної справи 
не може застосовуватися 
як спосіб забезпечення позову

розглянувши в судовому засіданні ци-
вільну справу за заявою Відкритого ак-
ціонерного товариства «ВТБ Банк» про 
тимчасове обмеження в праві виїзду за 
межі України у справі за позовом ВАТ 
«ВТБ Банк» до Особи 3, Особи 4, Осо-
би 5 про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, за касаційною 
скаргою Особи 3, Особи 4, Особи 5 на 
ухвалу Придніпровського районного 
суду м.Черкас від 21.05.2010 та ухвалу 
Апеляційного суду Черкаської області 
від 10.08.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У березні 2010 року Відкрите акціо-
нерне товариство «ВТБ Банк» (далі — 
ВАТ «ВТБ Банк») звернулося до суду з 
позовом до Особи 3, Особи 4, Особи 5 
про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. 

1.04.2010 ВАТ «ВТБ Банк» зверну-
лося із заявою про тимчасове обме-
ження Особи 3, Особи 4, Особи 5 у праві 
виїзду за кордон до виконання ними 
зобов’язань перед ВАТ «ВТБ Банк».

Ухвалою Придніпровського ра-
йонного суду м.Черкас від 21.05.2010, 
залишеною без змін ухвалою Апеля-
ційного суду Черкаської області від 
10.08.2010, заяву ВАТ «ВТБ Банк» 
задоволено. 

У поданій до Верховного Суду каса-
ційній скарзі Особа 3, Особа 4, Особа 5 
просять скасувати зазначені ухвали 
та відмовити в задоволенні заяви, 
посилаючись на неправильне засто-
сування судами норм матеріального 
права й порушення норм процесуаль-
ного права. 

Відповідно до п.2 розд.ХІІІ «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VІ «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) 
на рішення загальних судів у кримі-
нальних і цивільних справах, подані 
до Верховного Суду до 15.10.2010 і при-
значені (прийняті) ним до касаційного 
розгляду, розглядаються Верховним 
Судом в порядку, який діяв до набран-
ня чинності цим законом. 

У зв’язку із цим справа підлягає 
розгляду в порядку, передбаченому 
Цивільним процесуальним кодексом 
від 18.03.2004 в редакції, чинній до 
введення в дію закону від 7.07.2010. 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Установлено, що 17.03.2010 ВАТ 
«ВТБ Банк» звернулося до суду з 
позовом до Особи 3, Особи 4, Особи 5 
про стягнення заборгованості за укла-
деним 14.02.2008 між ВАТ «ВТБ Банк» 
і Особою 3 кредитним договором, за-
безпеченим договорами поруки від 

14.02.2008, укладеними ВАТ «ВТБ 
Банк» з Особою 4 і Особою 5.

У процесі розгляду справи 1.04.2010 
ВАТ «ВТБ Банк» звернулося із заявою 
про тимчасове обмеження відповіда-
чів у праві виїзду за межі України на 
підставі ст.6 закону «Про порядок ви-
їзду з України і в’їзду в Україну грома-
дян України» та ст.217 ЦПК. 

Задовольняючи позов ВАТ «ВТБ 
Банк», суд першої інстанції, з яким 
погодився апеляційний суд, виходив 
із того, що невжиття заходів забез-
печення позову шляхом тимчасового 
обмеження виїзду відповідачів за межі 
України може утруднити або зробити 
неможливим виконання рішення суду.

Підставою для застосування вка-
заних заходів суд зазначив ч.3 ст.151, 
п.2 ч.1 ст.152 ЦПК та стст.1, 6 закону 
«Про порядок виїзду з України і в’їзду 
в Україну громадян України».

Однак із зазначеними висновками 
не можна погодитись із таких підстав.

Закон «Про судоустрій і статус 
суддів» визначає правові засади ор-
ганізації судової влади та здійснення 
правосуддя в Україні з метою захисту 
прав, свобод та законних інтересів 
людини і громадянина, прав та за-
конних інтересів юридичних осіб, ін-
тересів держави згідно з принципом 
верховенства права, закріпленим ст.8 
Конституції. 

Відповідно до стст.1, 2 цього закону 
судова влада в Україні здійснюється 
незалежними та безсторонніми су-
дами, утвореними згідно із законом, 
і реалізується шляхом здійснення 
суддями правосуддя в рамках відпо-
відних судових процедур та в межах 
наданих повноважень. 

Стаття 7 цього закону гарантує 
кожному захист його прав, свобод та 
законних інтересів незалежним і без-
стороннім судом, утвореним відповід-
но до закону. 

Право кожного на справедливий 
розгляд його справи судом, встанов-
леним законом, при вирішенні спору 
щодо його прав та обов’язків цивіль-
ного характеру передбачено і п.1 ст.6 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, яка підлягає 
застосуванню відповідно до ст.9 Кон-
ституції та стст.2, 8 ЦПК. 

У розумінні п.1 ст.6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод термін «суд, встановлений за-
коном» поширюється не лише на пра-
вову основу створення чи законності 
існування суду, але й на положення 
щодо його компетенції та повноважень 
і на дотримання таким судом певних 
норм, які регулюють його діяльність 
(рішення Європейського суду з прав 
людини у справах: «Сокуренко і Стри-
гун проти України» від 20.07.2006 та 
«Лавентс проти Латвії» від 7.11.2002). 

Повноваження судів першої та 
апеляційної інстанцій при вирішенні 
цивільних справ визначені Цивільним 
процесуальним кодексом, у тому числі 
повноваження щодо вжиття заходів 
забезпечення позову. 

Відповідно до ч.1 ст.151 ЦПК суд за 
заявою осіб, які беруть участь у справі, 
може вжити передбачені цим кодексом 
заходи забезпечення позову.

Перелік заходів забезпечення по-
зову визначено в ст.152 ЦПК. 

Серед видів такого забезпечення 
ст.152 ЦПК не передбачає вжиття су-
дом тимчасового обмеження особи у 
виїзді за межі України. 

Відповідно до ст.33 Конституції 
право кожного вільно залишати те-
риторію України може бути обмежене 
лише законом. 

Підстави для тимчасових обме-
жень у праві виїзду громадян України 
за кордон передбачені законом «Про 
порядок виїзду з України і в’їзду в 
Україну громадян України». 

Стаття 6 цього закону передбачає, 
що при наявності зазначених у цій 
нормі підстав для тимчасових обме-
жень у праві виїзду громадян України 
за кордон, громадянину може бути 
тимчасово відмовлено у видачі паспор-
та чи вилучено або затримано паспорт. 

Таким чином, ураховуючи, що в 
Цивільному процесуальному кодексі 
відсутня правова норма, яка б надавала 
суду повноваження в порядку, передба-
ченому стст.151—153 ЦПК, застосувати 
такий захід забезпечення позову як 
тимчасове обмеження у виїзді за межі 
України у зв’язку з порушенням у суді 
цивільної справи, слід дійти висновку 
про те, що суди застосували зазначений 
спосіб забезпечення позову з порушен-

ням норм Цивільного процесуального 
кодексу виходячи за межі своїх проце-
суальних повноважень. 

Порушення судами зазначених 
вимог є порушенням принципу вер-
ховенства права, проголошеного Кон-
ституцією, та вимог ст.6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод щодо вирішення справи судом, 
встановленим законом, оскільки ухва-
ла про забезпечення позову прийнята 
судом поза межами його компетенції, 
тому в розумінні цих норм не можна 
визнати, що ухвала постановлена «су-
дом, встановленим законом». 

Відтак, ураховуючи те, що основ-
ним принципом судочинства, закріп-
леним Конституцією, є законність 
і що відповідно до ст.2 закону «Про 
судоустрій України» суд, здійснюючи 
правосуддя, на засадах верховенства 
права забезпечує захист гарантованих 
Конституцією та законами України 
прав і свобод людини і громадянина, 
прав і законних інтересів суспільства 
і держави, при постановленні зазначе-
них ухвал суди діяли всупереч нормам 
процесуального законодавства та поза 
межами своїх процесуальних повно-
важень, колегія суддів вважає, що від-
сутність законодавчого закріплення 
можливості касаційного оскарження 
таких ухвал не є перешкодою для їх пе-
регляду в касаційному порядку, тому 
що заборона такого перегляду стосу-
ється ухвал, постановлених судом у 
межах своїх повноважень. 

Таким чином, оскільки ухвали 
щодо застосування способу забез-
печення позову постановлені по-
передніми судовими інстанціями з 
перевищенням передбачених законом 
процесуальних повноважень, вони 
підлягають скасуванню. 

Керуючись стст.336, 342 ЦПК, ко-
легія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 3, Особи 4, 
Особи 5 задовольнити частково. 

Ухвалу Придніпровського район-
ного суду м.Черкас від 21.05.2010 та 
ухвалу Апеляційного суду Черкаської 
області від 10.08.2010 скасувати. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

1 червня 2011 року   м.Київ   

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 
головуючого — ЯРЕМИ А.Г., 
суддів: ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., РОМАНЮКА Я.М., ГУМЕНЮКА В.І., СЕНІНА Ю.Л.,

КОЛІЗІЯ 

Подвійне оприлюднення.
Відлік строку на заявлення грошових 
вимог кредиторів починається 
з дня опублікування оголошення 
в офіційному друкованому органі

У зв’язку з прийняттям Верховною 
Радою закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо врегулювання відносин між кре-
диторами та споживачами фінансових 
послуг» (набрав чинності 16.10.2011), 
яким внесено зміни до закону «Про від-
новлення платоспроможності борж -

ника або визнання його банкрутом» 
вважаємо за необхідне звернути увагу 
на таке. 

1. Запровадивши офіційне опри-
люднення на веб-сайті судової влади 
України тексту ухвали про порушення 
провадження у справі про банкрут-
ство, закон одночасно залишив без 

змін положення закону про банкрут-
ство, пов’язані з публікацією відповід-
ної інформації в офіційному друкова-
ному органі (газеті «Голос України» або 
«Урядовий кур’єр»). 

Тому до вирішення на законо-
давчому рівні питання стосовно 
врегулювання суперечностей щодо 
порядку офіційного оприлюднення 
оголошення про порушення справи 
про банкрутство, а також оголошен-
ня про визнання боржника, який 
ліквідується, банкрутом господар-
ським судам у розгляді справ про 
банкрутство необхідно виходити з 
пріоритету опублікування оголо-
шення в офіційному друкованому 
органі (газеті «Голос України» або 
«Урядовий кур’єр»). Водночас слід 
враховувати, що відповідно до по-
ложень закону «Про доступ до судо-
вих рішень» всі судові рішення, в т.ч. 
ухвали про порушення провадження 
у справі про банкрутство, підлягають 
оприлюдненню на офіційному веб-
порталі судової влади. Однак відлік 
строку на заявлення грошових вимог 
кредиторів до боржника починаєть-
ся з дня опублікування відповідного 
оголошення в офіційному друкова-
ному органі. 

Системний аналіз положень ст.11 
та ч.3 ст.23 закону про банкрутство дає 
підстави для висновку, що публікація 
в офіційному друкованому органі ого-
лошення про порушення справи про 
банкрутство та оголошення про ви-
знання боржника, який ліквідується, 
банкрутом повинна здійснюватися у 
п’ятиденний срок. 

2. Зміни до ч.2 ст.51 закону про 
банкрутство передбачають, що замість 
постанови про визнання боржника 
банкрутом, який ліквідується, офіцій-
но оприлюднюватиметься ухвала про 
визнання боржника банкрутом, що 
суперечить положенням ч.1 ст.22 та ін-
шим статтям закону про банкрутство. 

До врегулювання на законодавчо-
му рівні цих суперечностей необхідно 
керуватися положеннями ч.1 ст.22 за-
кону про банкрутство, згідно з якими 
за наслідками визнання боржника 
банкрутом та відкриття ліквідаційної 
процедури господарським судом при-
ймається постанова. 

3. У розгляді справ про банкрут-
ство фізичних осіб-підприємців сто-
совно зобов’язань боржника — фізич-
ної особи — підприємця, що виникли 
безпосередньо у фізичної особи на під-
ставах, не пов’язаних із здійсненням 

таким боржником підприємницької 
діяльності, а також майна, що пере-
буває у заставі з підстав, не пов’язаних 
із здійсненням такою особою підпри-
ємницької діяльності, господарським 
судам необхідно враховувати, що 
відповідно до п.2 розд.II «Прикінцеві 
положення» закону дія останнього не 
поширюється на кредитні договори, 
укладені до набрання ним чинності. 

4. Залишилося невирішеним пи-
тання сплати судового збору у справах 
про банкрутство, оскільки законом 
«Про судовий збір» не встановлено 
розміру судового збору за подання 
заяви про порушення справи про 
банк рутство та заяв кредиторів з гро-
шовими вимогами до боржника. Тому 
в господарських судів відсутні правові 
підстави застосовувати приписи ч.13 
ст.7 та абз.4 ч.1 ст.9 закону про банк-
рутство в разі несплати кредиторами 
судового збору. 

<…> 6. Про викладене повідомля-
ється в порядку інформації та для 
врахування у розгляді справ. �

Голова 
Вищого господарського 

суду України 
В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України
Інформаційний лист

26 жовтня 2011 року                №01-06/1481/11

Про закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання відносин між кредиторами 
та споживачами фінансових послуг»

БАНКРУТСТВО

Повноваження до запитання.
Ухвали стосовно надання кандидатур 
арбітражних керуючих тимчасово 
надсилаються до територіальних 
органів Державного департаменту 
з питань банкрутства

У зв’язку з виникненням у су-
довій практиці питань щодо ви-

значення державного органу, який 
здійснює функції з надання кан-

дидат у р арбіт  ра жни х керу ючи х 
(розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів), повідом-
ляємо таке.

Відповідно до пункту 1 постанови 
Кабінету Міністрів від 28.03.2011 №346 
«Про ліквідацію урядових органів» 
прийнято рішення про ліквідацію, 
зокрема, Державного департаменту 
з питань банкрутства. При цьому 
встановлено, що урядові органи, які 
ліквідуються згідно з цією постано-
вою, продовжують виконувати свої 
повноваження до передачі таких 
повноважень відповідним міністер-
ствам, іншим центральним органам 
виконавчої влади.

Указом Президента від 6.04.2011 
№395 затверджено Положення про 
Міністерство юстиції України, від-
повідно до якого Міністерство юс-
тиції визначено головним органом 
у системі органів виконавчої влади 
з формування та забезпечення реа-
лізації державної політики з питань 
банкрутства, і на нього покладено 

повнова ження з надання госпо-
дарським судам пропозицій щодо 
кандидатур арбітражних керуючих 
(розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів) для держав-
них підприємств або підприємств, 
у статутному капіталі яких частка 
державної власності перевищує 25% 
і щодо яких порушена справа про 
банкрутство та в інших передбаче-
них законом випадках (пп.32 п.4 по-
ложення).

Водночас постановою КМ від 
25.05.2011 №639 «Про затвердження 
переліків платних адміністративних 
послуг, які надаються Міністерством 
юстиції, Державною реєстраційною 
службою та структурними підрозді-
лами територіальних органів Мініс-
терства юстиції, що забезпечують 
реалізацію повноважень Державної 
реєстраційної служби» Державний 
департамент з питань банкрутства 
зобов’язано забезпечити належне 
виконання повноважень державно-
го органу з питань банкрутства до 

завершення виконання заходів, що 
забезпечать можливість здійснення 
таких повноважень Міністерством 
юстиції.

Таким чином, до завершення реа-
лізації заходів, необхідних для почат-
ку виконання Міністерством юстиції 
функції із забезпечення реа лізації 
повноважень державного органу з 
питань банкрутства, ухвали господар-
ських судів у справах про банкрутство 
стосовно надання кандидатур арбі-
тражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквіда-
торів) для зазначених підприємств 
боржників та окремі ухвали суду 
слід надсилати до територіальних 
органів Державного департаменту з 
питань банкрутства (див. також лист 
названого департаменту від 1.07.2011 
№216-30-24/2239). �

Голова 
Вищого господарського 

суду України 
В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України
Інформаційний лист

1 серпня 2011 року                       №01-06/1037

Щодо визначення державного органу, який здійснює функції з надання 
кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів)

12 судова практика



ІПОТЕКА

Кредит споживання.
Стягнення може бути накладене лише 
на особисте майно позичальника 
й на виділену йому в натурі частку 
у спільній власності

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Публіч-
ного акціонерного товариства «Банк 
«Форум», Особи 7, Особи 8, третя особа — 
приватний нотаріус Київського місь-
кого нотаріального округу Особа 9, про 
визнання договору іпотеки недійсним, 
за касаційною скаргою Публічного ак-
ціонерного товариства «Банк «Форум», 
поданою представником — Особою 10, 
на рішення Солом’янського районного 
суду м.Києва від 2.07.2010 та ухвалу ко-
легії суддів судової палати в цивільних 
справах Апеляційного суду м.Києва 
від 2.12.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У травні 2010 року Особа 6 зверну-
лася в порядку стст.203, 215, 236, 368, 
369 Цивільного кодексу до суду з позо-
вом про визнання недійсним договору 
іпотеки від 17.07.2008, укладеного між 
АКБ «Форум», Особа 7 та Особа 8. В 
обгрунтування своїх вимог зазнача-
ла, що 17.07.2008 між АКБ «Форум» і 
Особою 7 був укладений кредитний 
договір №* на суму $5500000 строком 
до 16.08.2013. Для забезпечення вико-
нання умов кредитного договору в цей 
же день АКБ «Форум», Особа 7 та Осо-
ба 8 уклали між собою договір іпотеки 
№**, предметом якого були житловий 
будинок та земельна ділянка, що зна-
ходяться за Адресою 1. 

Крім того, Особа 6 вказувала, що з 
січня 1993 року вона та Особа 7 про-
живають однією сім’єю без реєстрації 
шлюбу і цей факт підтверджується 
рішенням Святошинського районного 
суду м.Києва від 15.06.2009. 

Згідно з рішенням Солом’янського 
районного суду м.Києва від 14.12.2009 
1/2 частину житлового будинку та 
земельної ділянки, що знаходяться 
за Адресою 1, було визнано спільною 
сумісною власністю Особи 7 і Особи 6.

Оскільки 1/2 частина предмету іпо-
теки належить їй та її чоловікові, Осо ба 7, 
на праві спільної сумісної власності, 
інша 1/2 частина заставленого майна 
належить на праві власності Особі 8 
і під час укладення договору іпотеки 
в порушення вимог ст.65 Сімейного 
кодексу і ст.203 ЦК не була отримана 

її письмова згода як співвласника за-
ставленого майна, позивачка просила 
визнати цей договір недійсним. 

Рішенням Солом’янського ра-
йонного суду м.Києва від 2.07.2010, 
залишеним без змін ухвалою колегії 
суддів судової палати у цивільних 
справах Апеляційного суду м.Києва 
від 2.12.2010, позов задоволено. Визна-
но недійсним договір іпотеки, укла-
дений 17.07.2008 між АКБ «Форум», 
Особою 7 та Особою 8 за реєстровим 
№**. Стягнуто в рівних частинах з від-
повідачів на користь позивачки поне-
сені нею судові витрати. 

У касаційній скарзі ПАТ «Банк 
Форум» порушує питання про ска-
сування зазначених судових рішень 
та передачу справи на новий розгляд 
до суду першої інстанції, мотивуючи 
свою вимогу порушенням судами норм 
процесуального права та неправиль-
ним застосуванням норм матеріаль-
ного права. 

Касаційна скарга підлягає частко-
вому задоволенню з таких підстав. 

Відповідно до ст.213 ЦПК рішення 
суду повинно бути законним і обгрун-
тованим. Законним є рішення, яким 
суд, виконавши всі вимоги цивільного 
судочинства, вирішив справу згідно із 
законом. Обгрунтованим є рішення, 
ухвалене на основі повно і всебічно 
з'ясованих обставин, на які сторони 
посилаються як на підставу своїх ви-
мог і заперечень, підтверджених тими 
доказами, які були досліджені в судо-
вому засіданні. 

Задовольняючи позовні вимоги, 
суд першої інстанції, з висновком яко-
го погодився й суд апеляційної інстан-
ції, виходив із того, що договір іпотеки 
стосується цінного майна, виходить 
за межі дрібного побутового, його ви-
конання суперечить інтересам сім’ї і 
він був укладений Особою 7 без відома 
та письмової нотаріальної засвідченої 
згоди позивачки, що суперечить ви-
могам ст.65 СК і ч.2 ст.203 ЦК. 

Проте з такими висновками судів 
погодитися не можна. 

Відповідно до чч.1, 2 ст.509 ЦК зо-
бов’язанням є правовідношення, в якому 
одна сторона (боржник) зобов’язана 
вчинити на користь другої сторони 

(кредитора) певну дію (передати май-
но, виконати роботу, надати послугу, 
сплатити гроші тощо) або утримати-
ся від певної дії, а кредитор має право 
вимагати від боржника виконання 
його обов’язку. Зобов’язання вини-
кають з підстав, встановлених ст.11 
цього кодексу. 

Однією з підстав виникнення 
зобов’язання є договір або інший пра-
вочин (п.1 ч.2 ст.11 ЦК). 

Підставою недійсності правочину 
є недодержання в момент вчинення 
правочину стороною (сторонами) ви-
мог, які встановлені чч.1—3, 5 і 6 ст.203 
ЦК (ч.1 ст.215 ЦК). 

Згідно з правилами ст.572 ЦК в силу 
застави кредитор (заставодержатель) 
має право у разі невиконання борж-
ником (заставодавцем) зобов’язання, 
забезпеченого заставою, одержати задо-
волення за рахунок заставленого майна 
переважно перед іншими кредиторами 
цього боржника, якщо інше не встанов-
лено законом (право застави). 

Окремим видом застави є іпотека. 
Іпотекою є застава нерухомого майна, 
що залишається у володінні заставо-
давця або третьої особи (ч.1 ст.575 ЦК). 

Статтею 1 закону «Про іпотеку» 
визначено, що іпотека — це вид за-
безпечення виконання зобов’язання 
нерухомим майном, що залишається у 
володінні й користуванні іпотекодавця, 
згідно з яким іпотекодержатель має 

право в разі невиконання боржником 
забезпеченого іпотекою зобов’язання 
одержати задоволення своїх вимог за 
рахунок предмета іпотеки переваж-
но перед іншими кредиторами цього 
боржника у порядку, встановленому 
цим законом. 

Судом встановлено, що 17.07.2008 
між АКБ «Форум» і Особою 7 був укла-
дений кредитний договір №0030/08/00 
на суму $5500000 строком до 16.07.2013. 
Для забезпечення виконання умов 
кредитного договору в цей же день 
АКБ «Форум», Особа 7 та Особа 8 укла-
ли між собою договір іпотеки (застави 
нерухомого майна) №**, предметом 
якого були житловий будинок та зе-
мельна ділянка площею 0,0598 га, ка-
дастровий №***, з цільовим призначен-
ням — для обслуговування житлового 
будинку та господарських будівель, що 
знаходяться за Адресою 1. 

Крім того, суд указав, що рішен-
ням Святошинського районного суду 
м.Києва від 15.06.2009 встановлено 
факт проживання Особи 6 і Особи 7 
однією сім’єю без реєстрації шлюбу 
з січня 1993 року, а згідно з рішен-
ням Солом’янського районного суду 
м.Києва від 14.12.2009 за Особою 6 і 
Особою 7 визнано право спільної су-
місної власності на 1/2 частину жит-
лового будинку та земельної ділянки, 
що розташовані за Адресою 1. 

Тобто на момент укладення кредит-
ного та іпотечного договорів боржник 
(заставодавець) Особа 7 і позивачка 
Особа 6 не перебували в шлюбі й не 
були подружжям. 

Шлюбом є сімейний союз жінки та 
чоловіка, зареєстрований у державно-
му органі реєстрації актів цивільного 
стану. Проживання однією сім’єю 
жінки та чоловіка без шлюбу не є під-
ставою для виникнення у них прав та 
обов’язків подружжя (чч.1, 2 ст.21 СК). 

При укладенні договорів одним із 
подружжя вважається, що він діє за 
згодою другого з подружжя. Дружи-
на, чоловік має право на звернення до 
суду з позовом про визнання договору 
недійсним як такого, що укладений 
другим із подружжя без її, його згоди, 
якщо цей договір виходить за межі 
дрібного побутового (ч.2 ст.65 СК). 

Відповідно до ч.1 ст.73 СК за 
зобов’язанням одного з подружжя 
стягнення може бути накладено лише 
на його особисте майно і на частку в 
праві спільної сумісної власності по-
дружжя, яка виділена йому в натурі. 

На майно, яке є спільною суміс-
ною власністю подружжя, стягнення 
може бути накладено лише в тому разі, 
якщо судом встановлено, що договір 
був укладений одним із подружжя в 
інтересах сім’ї і те, що було одержано 
за договором, використовується на її 
потреби (ч.2 ст.73 СК). 

Згідно з правилами ст.74 СК, якщо 
жінка та чоловік проживають однією 
сім’єю, але не перебувають у шлюбі 
між собою або в будь-якому іншому 
шлюбі, майно, набуте ними за час 
спільного проживання, належить їм 
на праві спільної сумісної власності, 
якщо інше не встановлено письмо-
вим договором між ними. На майно, 
що є об’єктом права спільної сумісної 
власності жінки та чоловіка, які не 
перебувають у шлюбі між собою або в 
будь-якому іншому шлюбі, поширю-
ються положення гл.8 цього Кодексу 
(стст.60—73 СК). 

Оскільки 1/2 частина заставленого 
майна належить Особі 7 і Особі 6 на 
праві спільної сумісної власності, що 
встановлено судовим рішенням, і не є 
ні особистим майном одного з них, ні 
виділеною в натурі часткою зі спільної 
сумісної власності подружжя (в дано-
му випадку членів сім’ї), інша пись-
мова домовленість між ними щодо ви-
значення правого статусу цього майна 
відсутня, тому до правовідносин, що 
виникли між сторонами, необхідно 
застосовувати положення ч.2 ст.73 СК. 

Таким чином, позивачка Особа 6, 
яка є членом сім’ї позичальника та 
іпотекодавця Особи 7, а не його дру-
жиною, могла пред’являти вимоги про 
визнання як кредитного договору, так 
і договору іпотеки недійсним у разі 

його укладення в інтересах сім’ї та 
використання одержаного за догово-
ром на потреби сім’ї, але без її на те 
письмової згоди. 

Разом із тим факту укладення Осо-
бою 7 як кредитного договору, так і до-
говору іпотеки в інтересах сім’ї судом не 
встановлено. Зі змісту вказаних право-
чинів вбачається, що кредитний договір 
між банком і Особою 7 укладений для за-
доволення споживчих цілей останнього, 
а укладений між АКБ «Форум» (іпотеко-
держателем), Особою 7 (іпотекодавцем) 
та Особою 8 (майновим поручителем) 
договір іпотеки забезпечує виконання 
Особою 7 зобов’язань, що випливають з 
укладеного з АКБ «Форум» кредитного 
договору. 

Отже, за укладеним Особою 7 до-
говором іпотеки стягнення може бути 
накладено лише на його особисте май-
но і на виділену йому в натурі частку у 
майні, яка належить йому та позивачці 
на праві спільної власності. На інше 
належне йому з позивачкою майно 
стягнення за договором іпотеки не 
може бути накладено. 

Суди на зазначене вище положення 
закону та обставини справи уваги не 
звернули та дійшли помилкового ви-
сновку, що за укладеним Особою 7 до-
говором іпотеки стягнення може бути 
накладено на майно, яке належить 
йому з позивачкою на праві спільної 
сумісної власності, а тому для укладен-

ня цього договору на підставі ч.2 ст.65 
СК необхідна була згода позивачки, а 
відсутність такої згоди є підставою для 
визнання договору іпотеки недійсним. 

Оскільки суди неправильно витлу-
мачили норми матеріального права й 
застосували закон, який не поширюєть-
ся на встановлені правовідносини, то 
відповідно до ст.341 ЦПК постановлені 
судові рішення підлягають скасуванню з 
ухваленням нового рішення про відмову 
в задоволенні позовних вимог. 

Керуючись п.5 ч.1 ст.336, ст.341, ч.2 
ст.344 ЦПК, колегія суддів Судової пала-
ти у цивільних справах Верховного Суду

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу Публічного акці-
онерного товариства «Банк «Форум» 
задовольнити частково. 

Рішення Солом’янського район-
ного суду м.Києва від 2.07.2010 та 
ухвалу колегії суддів судової палати у 
цивільних справах Апеляційного суду 
м.Києва від 2.12.2010 скасувати. 

У позові Особи 6 до Публічного ак-
ціонерного товариства «Банк «Форум», 
Особа 7, Особа 8, третя особа — при-
ватний нотаріус Київського міського 
нотаріального округу Особа 9, про ви-
знання договору іпотеки недійсним 
відмовити. 

Рішення оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Рішення

29 червня 2011 року   м.Київ  

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
у складі: 
головуючого — ДЬОМІНОЇ О.О., 
суддів: ГВОЗДИКА П.О., ЗАВГОРОДНЬОЇ І.М., КОЛОДІЙЧУКА В.М., ШТЕЛИК С.П., 

Цивільна дружина може пред’являти вимоги 
про визнання як кредитного договору, так і договору 
іпотеки недійсним лише у разі його укладення 
в інтересах сім’ї, але без її на те письмової згоди.

ПРОЦЕДУРА

Оскарження по інстанціях.
Будь-які ухвали повинні переглядатися 
в касаційному порядку, 
якщо вони перешкоджають 
подальшому провадженню у справі

У зв’язку з виникненням у судовій 
практиці питань, пов’язаних із правом 
на апеляційне або касаційне оскар-
ження судових рішень, ухвалених за 
результатами розгляду звернень орга-
нів державної податкової служби, по-
даних згідно зі ст.1833 Кодексу адміні-
стративного судочинства, на підставі 
п.4 ч.1 ст.32 закону «Про судоустрій 
і статус суддів», Вищий адміністра-
тивний суд вважає за необхідне по-
відомити таке.

Провадження у справах, що здій-
снюється на підставі подань подат-
кових органів, поданих на підставі 
ст.1833 Кодексу адміністративного 
судочинства, є окремим видом су-
дового провадження, відмінним від 
загального (позовного). При цьому 
загальні норми КАС, що регулюють 
процедуру позовного провадження, 
до провадження на підставі подання 
податкового органу, підлягають за-

стосуванню в частині, що не супере-
чить спеціальним нормам ст.1833 
цього кодексу.

Зазначене стосується також права 
на апеляційне та/або касаційне оскар-
ження судових рішень, ухвалених за 
результатами розгляду подання орга-
нів державної податкової служби, по-
даного на підставі ст.1833 КАС.

Відповідно, за винятком випадків, 
коли ст.1833 КАС встановлено інше, 
право учасників справи на апеляційне 
або касаційне оскарження ухвалених 
на підставі цієї норми судових рішень 
визначається за загальними правила-
ми КАС.

З урахуванням викладеного при 
вирішенні питання щодо можливо-
сті апеляційного та/або касаційного 
оскарження судових рішень, ухвале-
них у порядку статті 1833 КАС, суди 
повинні виходити з такого.

Відповідно до ч.2 ст.185 КАС ухва-

ли суду першої інстанції можуть бути 
оскаржені в апеляційному порядку 
окремо від постанови суду повністю 
або частково у випадках, встановле-
них цим кодексом. Заперечення на 
інші ухвали можуть бути викладені в 
апеляційній скарзі на постанову суду 
першої інстанції.

Таким чином, за загальним пра-
вилом ухвали суду першої інстанції 
підлягають апеляційному оскарженню 
лише в разі, якщо така процесуальна 
можливість прямо передбачена КАС.

Статтею 1833 КАС встановлено, 
що апеляційному перегляду підля-
гає ухвала про відмову у прийнятті 
подання податкового органу. Така 
ухвала може бути оскаржена протягом 
24 годин з моменту її винесення згідно 
з ч.6 ст.1833 КАС.

Крім ухвал, безпосередньо перед-
бачених ст.1833 КАС, у процесі роз-
гляду подання податкового органу 
можуть бути постановлені також інші 
ухвали, зокрема ухвала про залишення 
подання без розгляду, про закриття 
провадження у справі (докладніше 
відповідні питання розглянуті в п.7 
листа ВАС від 2.02.2011 №149/11/13-11 
та п.5 листа ВАС від 22 .04.2011 
№571/11/13-11).

Питання про можливість апеля-
ційного перегляду вказаних ухвал 
повинне вирішуватися з урахуванням 
загальних норм КАС, які регулюють 
право на оскарження відповідних су-
дових рішень.

Так, ухвала про залишення подан-
ня без розгляду може бути оскаржена 
відповідно до ч.2 ст.155 КАС.

Право на оскарження ухвали про 
закриття провадження у справі перед-
бачено ч.3 ст.157 КАС.

Право на оскарження ухвали про 
залишення подання без руху або про 
повернення подання встановлено ч.5 
ст.108 КАС.

Ураховуючи викладене, апеляцій-
ні суди не повинні відмовляти у від-
критті апеляційного провадження у 
разі оскарження ухвал про закриття 
провадження у справі за поданням 
податкового органу, залишення по-
дання без розгляду або без руху чи про 
повернення такого подання.

Постанова суду першої інстанції, 
прийнята за результатами розгляду 
подання по суті, підлягає апеляційно-
му оскарженню в загальному порядку 
відповідно до ч.9 ст.1833 КАС.

Щодо касаційного перегляду судо-
вих рішень, ухвалених за результатами 
розгляду подання податкового органу, 
судам варто враховувати таке.

Частиною 9 ст.1833 КАС передбачено, 
що постанова суду апеляційної інстан-
ції може бути оскаржена в касаційному 
порядку за загальною процедурою. За-
значена норма не регулює оскарження 
ухвал суду апеляційної інстанції, по-
становлених за результатами розгляду 
подання податкового органу.

Водночас згідно з ч.2 ст.211 КАС 
ухвали суду першої інстанції після їх 
перегляду в апеляційному порядку, а 
також ухвали суду апеляційної інстанції 
можуть бути оскаржені в касаційному 
порядку, якщо вони перешкоджають 
подальшому провадженню у справі.

Наведене правило є загальною нор-
мою КАС і кореспондується з припи-
сами п.8 ч.2 ст.129 Конституції, якими 
гарантовано право на забезпечення 
апеляційного та касаційного оскар-
ження рішення суду, крім випадків, 
встановлених законом.

Виходячи з викладеного, касацій-
ному оскарженню підлягають усі 
ухвали суду першої інстанції, пе-
реглянуті в апеляційному порядку, 
а також ухвали суду апеляційної 
інстанції, крім тих, щодо яких Ко-
дексом а дміністративного с удо-
чинства встановлено неможливість 
касаційного перегляду. Наприклад, 
є остаточними і не підлягають ка-
саційному оскарженню ухвали суду 
апеляційної інстанції щодо перегляду 
постанови, прийнятої у скороченому 
провадженні.

Водночас ст.1833 КАС не встанов-
лює випадків, коли ухвала суду першої 
інстанції, переглянута в апеляційному 
порядку, або ухвала суду апеляційної 
інстанції є остаточною і не підлягає 
касаційному оскарженню.

Таким чином, з урахуванням ч.2 
ст.211 КАС будь-які ухвали суду апеля-
ційної інстанції, а також ухвали суду 
першої інстанції після їх апеляційного 
перегляду повинні переглядатися в ка-
саційному порядку в тому разі, якщо 
вони перешкоджають подальшому 
провадженню у справі.

Відповідно апеляційні адміністра-
тивні суди не повинні зазначати про 
те, що постановлені ними ухвали, які 
перешкоджають подальшому прова-
дженню у справі, є остаточними і не 
підлягають оскарженню.

Цей лист пропонуємо довести до ві-
дома суддів окружних та апеляційних 
адміністративних судів для врахуван-
ня при здійсненні правосуддя. �

 � Вищий адміністративний 
суд України
Інформаційний лист

27 жовтня 2011 року               №1901/11/13-11

Головам апеляційних адміністративних судів

Голова 
Вищого адміністративного суду 
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КОРИСЛИВІ МОТИВИ

Підполковник 
вимагав мобілку
Прокуратура Сумської області 
порушила кримінальну справу 
стосовно начальника відділу 
нагляду і безпеки Шосткинської 
виправної колонії №66 С. за 
фактом одержання хабара в 
особливо великому розмірі (ч.3 
ст.368 Кримінального кодексу). 

«Дослідча перевірка встановила, 
що посадовець, працюючи на відпо-
відальній посаді, маючи спеціальне 
звання підполковника внутрішньої 
служби, порушив присягу і вимагав 
хабарі в ув’язнених та їхніх родичів, 
тим самим уступивши в позаслужбові 
стосунки із засудженим», — розповів 
«ЗіБ» Геннадій Черпаков, прокурор 
Сумської області з нагляду за додер-
жанням законів при виконанні судо-
вих рішень у кримінальних справах. 
У ролі хабара виступив мобільний 
телефон марки Sony Еriсsson вартістю 
4 тис. грн. Підполковник вимагав його 

за незастосування заходів впливу та 
створення сприятливих умов для від-
буття покарання.

Передачу матеріального «заохо-
чення» цій службовій особі було ор-
ганізовано через іншого ув’язненого, 
який не знав про злочинні наміри, а 
лише виконував указівки правопо-
рушника. Потім С., аби приховати 
сліди своєї протиправної діяльності, 
вивіз «подарований» телефон за межі 
колонії та заховав його в безлюдній 
місцевості — неподалік від дачного 
поселення в районі с.Гамаліївка, щоб 
надалі використовувати у власних 
цілях. 

Після повернення до виправної 
колонії в той же день він був затрима-
ний співробітниками СБУ в Сумській 
області. Під час допиту С. зізнався у 
вчиненні протиправних діянь, указав 
місце, де ним було заховано предмет 
хабара, а також добровільно написав 
явку з повинною. �

КРИМІНАЛ

Антикваріат 
поза законом
Головне управління боротьби 
з корупцією та організованою 
злочинністю СБУ припинило 
спробу незаконного переміщення 
через митний кордон України 
колекційних полкових знаків 
XIX—XX ст.

26 предметів фалеристики було 
виявлено під час поглибленого мит-
ного догляду в затриманого співро-
бітниками спецслужби громадянина 
Російської Федерації, який прямував 
до Мос кви залізничним транспортом. 
Золоті та срібні полкові знаки часів 
царської Росії, жетони, знаки про за-
кінчення навчальних закладів, при-
дбані на щомісячному зльоті колекці-
онерів старовини в Києві, зловмисник 
приховав у особистих речах.

За висновками спеціалістів Харків-
ського науково-дослідного інституту 
судових експертиз, усі вилучені пред-
мети становлять історичну та куль-
турну цінність. На чорному ринку їх 
приблизна вартість — майже $30 тис.

Наразі стосовно особи, причетної 
до скоєння вказаного злочину, слід-
чим відділом УСБУ в Сумській облас-
ті порушено кримінальну справу за 
ознаками злочину, передбаченого ч.1 
ст.201 КК. �

НА ГАРЯЧОМУ

Хабар 
майбутньому 
судді 
Співробітники СБУ викрили 
корупційну схему, яку створили 
й запровадили в дію начальник 
відділу державної виконавчої 
служби одного з районів 
Вінницького міського управління 
юстиції у змові з директором 
приватного підприємства, що 
реалізовувало майно в ході 
виконавчих проваджень. До речі, 
перший чекав на призначення 
його на посаду судді. 

Зокрема, вони запропонували меш-
канцю Вінниці, чия квартира була в 
банківській заставі й підлягала реалі-
зації за борги, продати йому ж квар-
тиру з торгів, але з уцінкою до 50% від 
її початкової вартості за умови сплати 
хабара в розмірі $5 тис.

3 листопада правоохоронці затри-
мали зловмисників на гарячому — під 
час одержання хабара на одній з міс-
цевих АЗС.

До речі, посадовець державної 
виконавчої служби щойно склав ква-
ліфікаційні іспити для призначення 
на посаду судді й чекав відповідного 
указу.

Того ж дня за матеріалами СБУ 
органами проку рату ри стосовно 
вказаних двох осіб порушено кримі-
нальну справу за ознаками злочину, 
передбаченого ч.3 ст.368 КК («Одер-
жання хабара»). Наразі начальнику 
відділу державної виконавчої служби 
рішенням суду обрано запобіжний за-
хід у вигляді підписки про невиїзд, а 
директора приватного підприємства 
тримають під вартою. �

ЗАХОДИ

Звіт щодо 
корупції
Не пізніше 15 квітня 2012 
року Міністерство юстиції 
оприлюднить перший звіт про 
результати проведення заходів 
щодо запобігання і протидії 
корупції в країні. Про це 
повідомив міністр Олександр 
Лавринович.

За його словами, відповідний по-
рядок підготовки та оприлюднення 
антикорупційного звіту був розро-
блений Міністерством юстиції та 
затверджений Кабінетом Міністрів. 
Порядок розроблено на виконання 
закону «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

При цьому, за словами міністра 
юстиції, відповідно до вимог закону 
у звіті мають бути відображені, зо-
крема, статистичні дані про кількість 
осіб, щодо яких винесено постанови 
про притягнення як обвинувачених 
та складено протоколи про вчинен-
ня адміністративних корупційних 
правопорушень; про кількість осіб, 
щодо яких набрав законної сили об-
винувальний вирок суду та на яких 
накладено адміністративне стягнен-
ня за корупційне правопорушен-
ня; відомості про розмір завданих 
корупційними правопорушеннями 
збитків, стан та обсяги їх відшко-
дування; узагальнені результати 
антикорупційної експертизи про-
ектів нормативно-правових актів; 
результати соціологічних досліджень 
тощо. �

ПОДІЯ

Зникнення 
податківця
У Херсонській області 
пропав начальник відділу 
боротьби з корупцією при 
податковій адміністрації 
Сергій Красновський. У міліції 
підтверджують, що його 
оголошено в розшук 
як зниклого безвісти.

Як повідомляє газета «Голос Укра-
їни», С.Красновський ще 31 жовтня 
на своєму гумовому моторному човні 
відправився рибалити на річку Конку. 
Човен, на якому податківець мав би 
рибалити, згодом знайшли біля стан-
ції човнів «Азимут» с.Кардашинка 
Голопристанського району області. За 
інформацією видання, двигун човна 
був у робочому стані, на борту зна-
йшли нерозпаковані снасті та пляшку 
коньяку, а ось власника не було, і ніхто 
з місцевих його не бачив.

Рятувальники МНС при огляді ак-
ваторії тіла не виявили.

Як пише газета, було встановлено, що 
в день виїзду на риболовлю податківець 
кілька разів спілкувався по мобільному 
телефону зі своїми колегами. «Востаннє 
його розмова урвалася на півслові, ніби 
хтось висмикнув апарат з руки співбе-
сідника. З того часу начальник відділу 
ні з ким на зв’язок не виходив», — від-
значає видання.

Представники податкових органів 
не виключають, що С.Красновський, 
виявивши факти зловживань, почав їх 
розслідувати. Це, на їх думку, і стало 
причиною його зникнення. Начальник 
Голопристанського райвідділу міліції 
Херсонської області Володимир Мар-
тиненко підтвердив, що начальника 
відділу боротьби з корупцією оголо-
шено в розшук як безвісти зниклого.

Версію про вбивство, замасковане під 
нещасний випадок, правоохоронні органи 
поки що основною не вважають. Немає 
переконливої інформації про можли-
вий мотив злочину. �

КАДРИ

«Фіскальний» міліціонер.
МВС очолив екс-голова ДПАУ
Цього тижня Віктор Янукович 
представив колективу МВС 
нового міністра — Віталія 
Захарченка, котрий раніше 
керував Державною податковою 
адміністрацією. На посаду 
головного фіскала країни 
заступив колишній заступник 
Віталія Юрійовича — 
Олександр Клименко. 
А екс-міністра внутрішніх 
справ Анатолія Могильова 
повернули в Крим, але з 
підвищенням — він очолив 
Раду міністрів АРК. 

Для стороннього спостерігача 
ці кадрові ротації могли видатися 
несподіваними. Ще за день до при-
значення нового міністра більшість 
працівників МВС нічого не знали 
про прийдешні зміни. Водночас де-
які експерти невдовзі після смерті 
Василя Джарти передбачали, що 
саме А.Могильова можуть переки-
нути в добре знайомий йому Крим. 
В.Захарченко — не надто публічна 
фігура, його ім’я стали згадувати в 
ЗМІ відносно недавно — після при-
значення головою ДПАУ. До речі, на 
цій посаді він не встиг пропрацювати 
й року. 

Що ж відомо про нового керів-
ника МВС? В.Захарченку 48 років, 
кадровий міліціонер, у 1986 році за-
кінчив Ризьку спеціальну середню 
школу міліції МВС СРСР, у 1991-му — 
Ризьку філію Мінської вищої школи 
МВС СРСР, у 1998 році — магістрат 

Національної академії внутрішніх 
справ України, у 2010-му — Пол-
тавський університет економіки 
і торгівлі (міжгалузевий інститут 
підвищення кваліфікації та перепід-
готовки фахівців). Отримані спеціаль-
ності — правознавство, управління 
у сфері правопорядку, облік і аудит. 
Кандидат наук з державного управ-
ління. Трудову діяльність почав у 
липні 1981-го, з 1984 по 2008 рік пра-
цював у органах внутрішніх справ 
на оперативних і керівних посадах. 
У 2008-му перейшов працювати в 
ДПАУ, і вже в липні 2010 року став 

першим заступником голови Дер-
жавної податкової адміністрації, а в 
грудні того ж року очолив фіскальне 
відомство, яке після реформи стало 
називатися Державною податковою 
службою. Родом Віталій Юрійович з 
Донецької області і, за інформацією 
деяких ЗМІ, товаришує зі старшим 
сином В.Януковича Олександром. 

За традицією нового міністра ко-
лективу представив Президент, який, 
як годиться, віддав належне заслугам 
попередника і похвалив наступника. 
В.Янукович особливо відзначив, що 
В.Захарченко має досвід роботи в ор-

ганах внутрішніх справ, а враховуючи 
пріоритетні напрями діяльності відом-
ства, новому керівникові стане в при-
годі досвід роботи на посаді очільника 
Державної податкової адміністрації. 
Президент сказав і про пріоритети в 
роботі міліції: основним завданням 
правоохоронних органів залишається 
протидія економічній злочинності, 
оскільки це безпосередньо пов’язане 
з виконанням положень державного 
бюджету і соціальних зобов’язань дер-
жави. Це, зокрема, стосується і питан-
ня декриміналізації окремих статей 
Кримінального кодексу, що передба-
чають відповідальність за злочини в 
економічній сфері.

«Наше завдання, щоб злочинець, 
який грабує народ, знав, що йому до-
ведеться повернути вкрадене. Причо-
му з великими штрафними санкція-
ми», — підкреслив В.Янукович.

Крім того, Президент висловив 
надію, що новий міністр продовжить 
курс на реформи, в результаті яких 
МВС перетвориться в правоохорон-
не відомство європейського зразка. 
В.Захарченко запевнив, що не підведе. 

До речі, новий міністр уже встиг 
зустрітися з журналістами й пообі-
цяти, що кадрових «чисток» в МВС 
не буде. «Я взагалі підходжу до зміни 
кадрів не дуже скороспішно. Я звик до 
того, щоб вивчити професійні якості 
людей, подивитися, що корисного вони 
зробили, наскільки вони корисні для 
системи органів МВС. Після цього 
ухвалюватимемо рішення», — заявив 
В.Захарченко. �

В.Янукович дав настанови новому міністру. В.Захарченко пообіцяв не підвести.

РЕЗОНАНС

Харі набридли профспілки.
Обвинувачений у посадових злочинах голова ФПУ грюкнув дверима
АЛІНА АЛЕКСАНДРОВА

Голова Федерації профспілок 
Василь Хара подав у відставку. 
Причому перед тим, як піти 
грюкнув дверима, обізвавши 
керівників профорганізацій 
«хронічними неробами, 
професійними зрадниками і 
провокаторами». Тим часом 
експерти вважають, що причиною 
відходу В.Хари з посади є втрата 
довіри колективу. Не варто 
забувати і про кримінальні 
справи, порушені проти нього 
Генеральною прокуратурою. 

Останнім часом Федерація проф-
спілок асоціювалася не з боротьбою 
за права працівників, а насамперед 
зі скандалами і зловживаннями. Не-
красиво пішов з посади і голова ФПУ 
В.Хара. У заяві про відставку він на-
писав, що «не вважає можливим на-
далі керувати організацією, в котрій 
більшість керівників членських ор-
ганізацій середньої та вищої ланок є 
хронічними неробами, професійними 
зрадниками та провокаторами». 

«Маючи лише корисливі інтереси, 
вони постійно пристосовуються до 
будь-якої влади, до будь-якого праце-
давця, давно зрадивши інтереси чле-
нів своїх профспілок, — підкреслив 
В.Хара. — Я як ніхто розумію, в якому 
жалюгідному стані перебуває ФПУ, 
і ніколи б не залишив своєї посади, 

коли б не чергова зрада переважної 
більшості голів профспілок, які вико-
нують волю нинішніх міністрів і Адмі-
ністрації Президента, котрі поставили 
завдання усунути мене з посади». 

Разом з тим саме В.Харі донедавна 
дорікали за надмірну відданість владі 
і саме його ГПУ підозрює в «корисли-
вих мотивах». Тільки в липні — серп-
ні цього року Генеральна прокурату-
ра порушила 35 кримінальних справ 
за фактами незаконного відчуження 
санаторіїв, якими відала ФПУ. Під 
час численних перевірок з’ясувалося, 
що діяльність керівництва федерації 
в останні роки була вельми далекою 
від виконання прямих обов’язків. 
За словами заступника Генпроку-
рора Віктора Занфірова, за 20 років 
ФПУ продала більше 200 санаторіїв 
і курортів на загальну суму понад 
6 млрд грн.

Правда, сам В.Хара при цьому за-
явив, що ГПУ виконує замовлення 
близьких до влади олігархів для того, 
аби відібрати власність федерації, а 
саме — санаторно-курортні комп-
лекси. Крім того, є справа, ініційо-
вана столичною прокуратурою, де 
фігурують посадові особи ФПУ. В її 
рамках слідчим відділом податкової 
міліції ДПС в м.Києві проводилися 
слідчі дії за фактами розкрадання 
коштів, зловживання службовим 
становищем, службової фальсифіка-
ції та умисного ухилення від сплати 
податків службовими особами ФПУ. 
26 серпня в рамках розслідування 
кримінальної справи, яка перебуває 
в провадженні податкової міліції 
м.Києва, правоохоронці провели 
обшук і вилучили документи, що 
стосуються фінансово-господарської 
діяльності федерації.

Сумнів викликала й інвестиційна 
угода, на підставі якої адміністратив-
ний корпус ФПУ в центрі столиці — на 
майдані Незалежності, 2 — планува-
ли передати під контроль іноземної 
компанії. Крім того, в прокуратурі 
пригадали В.Харі й санаторій «Святі 
гори», частину якого він у 2004 році, 
коли був керівником Донецької обл-
профради, продав за копійки своїй 
дочці. У квітні 2008-го цей санаторій 
відмовився від землі рекреаційного 
призначення площею 2,5 га і в грудні 
2010 року дочка В.Хари отримала цю 
земельну ділянку в оренду на 25 років. 
Прокуратура Донецької області за цим 

фактом відкрила кримінальну справу 
за ст.197 КК («Порушення обов’язків 
щодо охорони майна»). 

Дивно, але В.Хара до останнього 
не визнавав не тільки своєї провини, 
а й навіть обгрунтованості ведення 
стосовно нього слідчих дій. А коли 
заперечувати очевидне стало немож-
ливо, почав звинувачувати колишніх 
соратників з Партії регіонів. Поведін-
ка екс-голови ФПУ викликала подив 
практично в усіх — починаючи з опо-
зиції та закінчуючи Адміністрацією 
Президента. 

Очевидно, Василь Георгійович 
урешті-решт зрозумів, що один він 
у полі не воїн. Для багатьох відхід 
В.Хари з посади став ще одним до-
казом його винуватості. На думку ди-
ректора Київського центру політичних 
досліджень і конфліктології Михайла 
Погребинського, це відставка «у зв’язку 
з втратою довіри»: «Навіть якщо там 
немає ніякого складу злочину з його 
боку, то довіри він, мабуть, не заслу-
говує, якщо оприлюднена інформація 
відповідає дійсності. А інформації 
дуже багато». При цьому політолог 
відзначив: те, що відбувається, не 
пов’язане з боротьбою всередині ПР: 
«Людина отримала посаду, працюючи 
багато років у цій сфері, у результаті 
втратила довіру і пішла. Чи означає 
це, що він там представляв якесь із 
впливових угруповань? Наскільки 
мені відомо, не представляв». Мабуть, 
є якийсь полюбовний договір про те, 
що він піде. �

14 іменем закону



ГРЕЦІЯ

«Політичний небіжчик».
Прем’єр піде у відставку через бажання порадитися з народом
ЮРІЙ ШАХОВ, Лента.ру

Прем’єр Греції Георгіос Папандреу 
погодився піти у відставку, щоб 
дати можливість сформувати 
новий коаліційний уряд. 
Відставка спричинена, крім 
іншого, жорсткою реакцією 
грецької опозиції та лідерів 
Євросоюзу на намір Г.Папандреу 
винести на референдум питання 
про вжиття заходів, спрямованих 
на скорочення бюджетних витрат. 

Події в Греції весь останній час 
розвиваються настільки стрімко, що 
нагадують перипетії античної драми. 
21 жовтня уряд у зв’язку з навислою над 
країною борговою кризою затвердив 
пакет заходів, спрямованих на жорстку 
економію бюджетних витрат. Він перед-
бачає, поміж іншим, звільнення частини 
держслужбовців, скорочення пенсій і 
введення додаткових податків. 

27 жовтня на саміті в Брюсселі ліде-
ри ЄС, як і планувалося, погоджували 
з приватними інвесторами списання 
половини боргу Греції та виділення 
€100 млрд фінансової допомоги. В 

Європі вперше за довгий час передих-
нули спокійно. 

Однак 31 жовтня Г.Папандреу 
несподівано зробив крок назад, за-
явивши, що рішення про введення 
антикризових заходів повинен ухва-
лити на референдумі народ Греції. 
Керівництво Євросоюзу відреагувало 
бурхливо. Рішення прем’єра назва-
ли «невдалим» і «непродуманим», а 
Афінам пригрозили припиненням 
фінансової допомоги. Грецька опо-
зиція також різко розкритикувала 
пропозицію про референдум і заявила 
про необхідність проведення в країні 
дострокових виборів. 

Тим часом ідею про проведення ре-
ферендуму підтримав уряд Греції. Цього 
ж дня відбулася зустріч Г.Папандреу з 
лідерами Євросоюзу, які дали зрозуміти, 
що мають намір повністю припинити 
фінансову допомогу Афінам до тих пір, 
поки не стане зрозумілим, яким чином 
Кабмін має намір контролювати вико-
нання бюджету. 

Наступного дня Г.Папандреу пере-
думав. На екстреному засіданні уряду 
було оголошено, що референдум «ні-
коли не був самоціллю» і в його про-
веденні немає жодної необхідності, 

якщо «буде досягнуто консенсусу між 
двома найбільшими партіями». По-
над те, цього ж дня прем’єр натякнув: 
заради досягнення такого консенсусу 
готовий піти у відставку. 

Опозиція прихильно відреагувала 
на заяву про відставку, а парламент-
ська більшість проголосувала за ви-
словлення довіри уряду. Після цього 
відбулися переговори між прем’єром 

і лідером «нових демократів» Анто-
нісом Самарасом, у ході яких стало 
зрозуміло, що новий Кабмін усе-таки 
буде сформовано й очолить його не 
Г.Папандреу. 

Найупертіші прихильники теорії 
змови, як завжди, розгледіли в діях 
грецької влади бажання обмеженої 
групи осіб нажитися на стрімкому 
падінні котирування акцій. Якщо гля-
нути на ситуацію по-іншому, можна 
сказати, що прем’єр спробував вико-
ристати єдиний шанс, щоб гідним чи-
ном вийти з, м’яко кажучи, непростого 
становища, в якому опинилася Греція, 
і всупереч усьому добитися схвален-
ня антикризових заходів населенням. 
Утім, спроба зіграти ва-банк, очевидно, 
від самого початку була приречена на 
невдачу. 

Таким чином, грецька драма за-
кінчилася для головного героя від-
повідно до законів жанру. ЗМІ вже 
назвали Г.Папандреу «політичним 
небіжчиком», який утратив довіру 
однієї частині суспільства через свої 
«непередбачувані й безвідповідальні» 
рішення, й повагу іншої через те, що 
позадкував після принизливої «про-
чуханки» з боку лідерів Євросоюзу. �
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НІМЕЧЧИНА

Екс-шпигунам 
в архіві 
не місце 
Німецький Бундесрат ухвалив 
новий закон, який дозволить 
звільняти з роботи колишніх 
агентів Міністерства державної 
безпеки НДР, також відомого 
як штазі, з архіву BStU, що 
займається розслідуванням 
злочинів східнонімецької розвідки. 

По новими правилами, аж до 2019 р. у 
державних установах проводитиметь-
ся перевірка співробітників на наяв-
ність зв’язків зі штазі. Якби закон не 
був прийнятий, подібні перевірки при-
пинилися б уже у 2011-му, пише Stern. 

Крім того, коло посад, кандидатів 
на отримання яких таким чином пере-
вірятимуть, розшириться. Тим часом 
жертви агентів штазі та родичі таких 
жертв дістануть спрощений доступ до 
архіву особистих справ. �

РОСІЯ

Проступок проступку не рівня.
Дисциплінарну відповідальність суддів РФ конкретизують у законі

НАТАЛІЯ ШИНЯЄВА, Право.ру

З ухваленням в Україні закону 
«Про судоустрій і статус суддів» 
змінилася процедура притягнення 
суддів до дисциплінарної 
відповідальності. Після року з 
того часу, коли новий закон став 
чинним, в Україні говорять про 
те, що ця процедура має деякі 
недоліки. У Росії ж боротьба 
зі схожими законодавчими 
проблемами вже почалася. 

Позиція КС і опозиція Ради суддів

Так, російське Міністерство юс-
тиції розробило проект поправок до 
закону про статус суддів, що конкре-
тизують підстави для притягнення 
суддів до дисциплінарної відповідаль-
ності. Перелік стягнень розширюється, 
законопроект пропонує розрізняти 
«звичайні» та грубі проступки. Пози-
цію Ради суддів, що пропонувала за-
лишити все, як є, не підтримав жоден 
з вищих судів.

Розглянемо все по порядку. Так, у 
липні цього року Конституційний Суд 
дав відповідь на питання про те, чи 
можна звільняти суддів за помилки, 
допущені ними в ході судочинства. 
Він указав, що суддю не можна при-
тягати «до дисциплінарної відпові-
дальності за судову помилку, якщо він 
діяв у рамках суддівського розсуду і 
не допустив грубого порушення при 

застосуванні норм матеріального або 
процесуального права» (рішення КС 
РФ від 20.07.2011). Суд також нагадав 
законодавцю, що було б непогано уточ-
нити склад дисциплінарної провини і 
підстави притягнення суддів до дис-
циплінарної відповідальності, оскільки 
чинне законодавство «не дає вичерпної 
характеристики поведінки, яку можна 
було б уважати несумісною зі званням 
судді або не відповідною його статусу». 
При цьому Михайло Клеандров, один 
із суддів КС, що виступав доповідачем у 
справі про суддівську відповідальність, 
виклав окрему думку щодо рішення КС. 
«Закріплене в чинному законодавстві 
поняття «дисциплінарна провина 
судді» є неясним, нечітким, невизна-
ченим і багатозначним. При цьому 
його невизначеність настільки висока, 
що робить законоположення, якими 
воно проголошене, невідповідними 
конституції», — написав він.

Після того як КС сформулював 
свою позицію щодо цього питання, 
уряд РФ на початку серпня, ухвалив 
рішення про розробку проекту зако-
ну, що уточнює всі нюанси залучення 
суддів до дисциплінарної відповідаль-
ності. Приблизно в цей же час стало 
відомо про те, що проти ухвалення 
таких новел висловилася Рада суддів. 
Право.ру інформувало про те, що він 
прийняв документ, де було сказано: 
«сучасне правове регулювання притяг-
нення суддів до дисциплінарної відпо-
відальності є достатнім, у зв’язку з чим 
відсутня необхідність ухвалення спе-

ціального закону в цій галузі», а також 
натякнув, що детальніше законодавче 
регулювання питання суддівської від-
повідальності загрожуватиме незалеж-
ності суддів. Рада суддів уважає, що до-
статньо постанови пленуму Верховного 
суду від 31.05.2007 «Про практику роз-
гляду судами справ щодо оскарження 
рішень кваліфікаційних колегій суддів 
про притягнення суддів судів загальної 
юрисдикції до дисциплінарної відпові-
дальності» і рішення КС. Обіцяно також 
було внести необхідні зміни до нового 
кодексу суддівської етики, який повинен 
з’явитись у 2012 р.

«Дисциплінарний» законопроект 
від Мін’юсту

Однак позиція Ради суддів не змі-
нила наміру уряду. У розпорядженні 
Право.ру є підготовлений Мін’юстом 
законопроект про поправки до закону 
Про статус суддів у РФ, що стосуються 
дисциплінарної відповідальності, а 
також пояснювальна записка до нього. 
У цих документах указано, що за роз-
робку відповідного законопроекту ви-
ступили Конституційний, Верховний 
і Вищий арбітражний суди, а також 
Вища кваліфколегія суддів.

Проектом передбачено по-новому 
прописати ст.12.1 закону («Дисциплі-
нарна відповідальність суддів»). Зо-
крема, Мін’юст пропонує чотири види 
дисциплінарного стягнення для судді: 
попередження, догана, пониження 
кваліфікаційного класу і достроко-

ве припинення повноважень (зараз їх 
два — попередження і дострокове при-
пинення повноважень). При цьому 
передбачається, що дострокове при-
пинення повноважень або відставка 
допускається тільки в разі здійснення 
суддею грубого дисциплінарного про-
ступку або неодноразового (два і біль-
ше протягом року) здійснення «зви-
чайного» дисциплінарного проступку.

У частині визначення самого по-
няття «дисциплінарний проступок» 
законопроект посилається на ви-
щезгадану постанову пленуму ВС від 
31.05.2007. Цей документ розуміє під 
ним порушення норм кодексу суддів-
ської етики, норм моралі, обов’язків 
при здійсненні правосуддя та правил 
поведінки. Що стосується грубих дис-
циплінарних проступків, за які суддю 
можна буде вигнати із суддівської 
корпорації, то до них передбачаєть-
ся віднести: діяльність, несумісну із 
званням судді; винесення незаконного 
судового акта, якщо його незаконність 
підтверджується вищою судовою ін-
станцією; систематичне порушення 
процесуальних строків унаслідок 
недбалості або професійної неком-
петентності; надання завідомо недо-
стовірних даних про своє фінансове 
становище.

Може, й українські суб’єкти за-
конодавчої ініціативи візьмуть на 
озброєння досвід російських колег і 
запропонують зміни до чинної проце-
дури дисциплінарної відповідальності 
суддів? �

ІСПАНІЯ

Ватажка притягнули за ЕТА
Іспанська Феміда під головуванням 
судді Ангели Мурільйо засудила 
до 105 років тюремного 
ув’язнення колишнього ватажка 
сепаратистського угруповання ЕТА 
Франсиско - Хав’єра - Гарсію Гастелу, 
відомого також як Чапоте.

Його визнали винним у вбивстві 
представника соціалістичної партії 
Фернандо Буеси та його охоронця у 
2000 році, а також у завданні шкоди 
здоров’ю, заподіянні матеріальних 
збитків і підробці документів. Відпо-
відно до вироку суду терорист також 
зобов’язаний виплатити родичам уби-
того політика компенсацію в розмірі 
€500000. Таку ж суму він зобов’язаний 
сплатити й сім’ї загиблого охоронця.

Цей вирок став першим стосовно 
членів ЕТА, винесеним після відмови 
угруповання від бойових дій.

Ф.Буеса був членом Баскської со-
ціалістичної партії. Він і його охоро-

нець загинули 22 лютого 2000 року в 
Більбао — столиці іспанського регіону 
Країна Басків — в результаті вибуху 
замінованого автомобіля. Тим же 
вибухом було поранено двох людей. 

Через кілька днів ЕТА взяла на себе 
відповідальність за теракт.

Чапоте в той час був одним з ва-
тажків терористичного угруповання. 
Встановлено, що саме він віддавав на-
кази трьом бойовикам, уже засудженим 
за підготовку й здійснення теракту, в 
результаті якого загинув політик. Ра-
ніше терористу вже виносили вирок — 
50 років ув’язнення за викрадення і 
вбивство в 1997 році політика Мігеля - 
Анхеля - Бланко Гаррідо.

Офіційною датою заснування ЕТА 
(баскською мовою — «Батьківщина і 
свобода») вважається 31 липня 1959 року, 
коли група молодих людей, що відокре-
милися від Баскської націоналістичної 
партії, вирішили вести боротьбу за не-
залежність Країни Басків за допомогою 
зброї. Організація була створена як рух 
опору диктатурі генерала Франсиско 
Франко, який проводив жорстку полі-
тику проти баскської меншини в Іспанії, 
зокрема забороняючи її мову.

Вперше офіційно ЕТА заявила про 
себе 7 червня 1968 року терактом, у 
результаті якого загинув поліцей-
ський Хосе Пардінес. На рахунку ЕТА 
згідно з останніми даними 858 жертв. 
Найкривавіший теракт (21 загиблий) 
ЕТА скоїла в 1987 році, висадивши 
в повітря начинену вибухівкою ма-
шину на парковці супермаркету в 
Барселоні.

Останній теракт із смертельними на-
слідками терористи вчинили 30 липня 
2009 року на Майорці, внаслідок чого 
загинуло двоє поліцейських. У березні 
2010 року в результаті перестрілки під 
Парижем баскські терористи застре-
лили французького жандарма.

20 жовтня 2011 року ЕТА оголосила 
про остаточну відмову від бойових дій. 
У повідомленні угруповання мови-
лося, що ЕТА закликає уряди Іспанії 
та Франції почати прямий діалог з її 
представниками, «метою якого буде 
вирішення конфлікту». �

КУБА

Острів іде 
на продаж
Уряд Куби схвалив закон, 
що дозволяє громадянам 
і тим, хто постійно проживає 
в країні, купувати і продавати 
нерухомість, а президент 
Рауль Кастро його підписав. 
Новий порядок уступив 
у дію з 10 листопада.

Після кубинської революції 1959 
року жителям Острова Свободи 
було заборонено купувати і прода-
вати нерухомість, нею можна було 
лише обмінюватися. Заповідати ї ї 
родичам також було заборонено, а у 
випадку виїзду за межі соціалістичної 
Куби власник нерухомості втрачав усі 
права на неї. 

Новий закон — частина пакета ре-
форм, спрямованих на відродження 
кубинської економіки і покликаних 
зменшити дефіцит житла.

Втім, деякі обмеження все-таки за-
лишаться. Відповідно до нових законів 
кубинці зможуть мати у власності 
тільки одне житло як постійне місце 
проживання і ще одне — за містом, 
у зонах відпочинку. Оформлення 
операцій, пов’язаних з передачею 
права власності на об’єкт нерухомос-
ті, повин не здійснюватися з посеред-
ництвом центрального банку країни. 
При цьому стягуватиметься податок 
у розмірі 8%.

Дозвіл операцій з житлом є части-
ною великого пакета соціально-еко-
номічних перетворень, що проводить 
уряд Р.Кастро для «актуалізації» ку-
бинської соціалістичної моделі. Як 
повідомляв «ЗіБ», наприкінці вересня 
цього року, влада острова легалізувала 
купівлю-продаж автомобілів. �

Іспанський суд вирішив: Чапоте довіку 
волі не бачити.

Грецька драма закінчилася для Г.Папандреу відставкою.
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СУСПІЛЬСТВО

«Браковане» громадянство.
Фіктивним шлюбам оголосили війну в багатьох країнах 
Доволі надійним способом 
стати громадянином 
іншої країни, якщо не брати 
до уваги морально-етичний 
аспект, донедавна вважалось 
укладення фіктивного шлюбу. 
Подібні послуги пропонувало 
багато шлюбних агентств 
у всьому світі. Їх вартість — 
від $15 тис. до $30 тис. 
«Гонорар» тимчасовому 
партнеру становить 
$10—20 тис.

Посилені заходи

Проте незабаром, як стверджують 
експерти, кількість таких шлюбів 
може суттєво зменшитися. Багато 
країн вирішили вжити відповідних 
заходів. Так, у Бельгії за фіктивний 
шлюб тепер позбавлятимуть грома-
дянства. Перший прецедент уже є: 
буквально днями влада країни по-
збавила громадянства чоловіка, що 
уклав фіктивний шлюб з бельгійкою 
з метою отримання права на постійне 
проживання в країні. 

Перший заступник прокурора 
Антверпена Шанталь Мерлен у своєму 
коментарі ЗМІ із цього приводу сказав: 
«Це перший і надзвичайно важливий 
для бельгійського правосуддя пре-
цедент. Відтепер кожен доведений 
факт укладення фіктивного шлюбу 
супроводжуватиметься позбавленням 
громадянства, набутого шляхом укла-
дення шлюбу».

Ві д м іт и мо,  що зг і д но  і з  з а-
кон о м  у  б а г ат ь ох  к р а ї н а х  Єв -
р о п и  д л я  о т р и м а н н я  г р о -
м а д я нс т в а  по т рібно  не  т і л ьк и 
прожити з «другою половиною» від 
3 до 5 років, але ще й вести спіль-
не господарство. Причом у факт 
спільного проживання мають пе-
ревіряти. 

Проте насправді дотепер, як відзна-
чають ЗМІ, бельгійські суди нечасто 
розглядали справи про укладення 
фіктивного шлюбу. 

Прокурор міг порушити кримі-
нальну справу із цього приводу у 
випадку, якщо при укладенні шлюбу 
або після цього були зафіксовані інші 

правопорушення, такі як побої, по-
грози і використання підроблених 
документів.

У разі укладення фіктивного шлю-
бу раніше влада країни могла лише 
оштрафувати подружжя й визна-
ти шлюб недійсним. Громадянство 
Бельгії при цьому зберігалося. Проте 
сьогодні відомо дуже багато випад-
ків, коли «фіктивний» партнер з тих 
чи інших причин після розлучення 
звертався до суду і доводив, що шлюб 
був несправжнім.

За багатьма європейськими за-
конами, якщо влада зможе довести 
фіктивність шлюбу, то представника 
іншої країни очікує суд і депортація. 
У США й Канаді представники мі-
граційної поліції мають право пере-
вірити, чи ділять чоловік і дружина 
подружнє ложе. Нанести візит вони 
можуть і вночі. Для чоловіка й жін-
ки, говорять професійні свахи, буде 
краще, якщо їх зустрінуть у піжамах 
чи нічних сорочках. Адже якщо по-
ліцейський напише в рапорті, що 
подружні обов’язки виконуються не 
в повному обсязі, то з отриманням 
громадянства тут можуть виникнути 
проблеми. 

Не вінчайте — і не судимі будете...

Закони Великої Британії дозво-
ляють позбавлення сертифіката про 
громадянство, якщо згодом буде вияв-
лено, що останній отриманий у резуль-
таті обману, використання помилкової 
інформації або приховування якихось 
фактів. Британський паспорт також 
буде анульований, якщо з’ясується, що 
він був отриманий у результаті неза-
конного видавання себе за іншу особу.

Буквально влітку у Великій Британії 
був засуджений священик, котрий він-
чав людей, що брали фіктивний шлюб. 
На слід шлюбних аферистів поліцію 
вивели жителі британського містечка 
Сант-Леонард, що в графстві Сусекс.

60-річний священик на суді зізна-
вся, що вінчав навіть уночі. Майже 
всі його молодята бачили один одно-
го тільки раз у житті — коло вівтаря. 

Всього таким чином було по-
вінчано 360 пар. Зараз усі винні від-
бувають 4-річний строк ув’язнення. 
Британське агентство прикордонного 
контролю заявило: ця шлюбна афе-
ра — наймасштабніша з усіх, з якими 
поліцейським коли-небудь доводилося 
стикатись. �

ПОСМІХНИСЬ!

Загадки життя

Відколи живу, не можу зрозуміти 
двох речей: звідки з’являється пил і 
куди зникають гроші.

Любителям реклами

«Він створює дуже багато шуму?
Він займає дуже багато місця?
Ви не знаєте, куди його подіти?
Віддайте його в армію!»

Не в назві справа

— Як корабель назвеш, так він 
і попливе.

— От не скажіть, у крейсера «Ав-
рора» була дуже красива назва — і 
куди припливли?

Найкращий доказ

Довести даішникові, що він не-
правий, не так уже й складно. Якщо 
ви маєте із собою гроші.

Протизаплідні засоби

Найкращим протизаплідним 
засобом 2011 року визнана іпотека, 
на другому місці міцно закріпилася 
нова іномарка, взята в кредит.

АФОРИЗМ

Якби природа мала 
стільки ж законів, 
як держава, сам Господь 
не зміг би керувати нею.

Карл-Людвіг БЕРНЕ
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ТРАНСПОРТ

Уразливий 
туризм
Австралійська авіакомпанія 
роздасть тисячі безкоштовних 
квитків на свої рейси пасажирам, 
які постраждали через відміну 
польотів у минулі вихідні 
внаслідок конфлікту між 
компанією і профспілками.

Минулої суботи було скасовано 
всі рейси авіакомпанії в аеропортах 
22 країн. Суперечка між менеджерами 
авіакомпанії та трьома профспілка-
ми змінила плани приблизно 70 тис. 
пасажирів.

Авіаквитки на рейси економ-класу 
в межах Австралії та Нової Зеландії 
будуть доступні для клієнтів компанії, 
виліт котрих було відмінено в резуль-
таті страйків. Термін дії цих квитків — 
2 роки.

«Акція з безкоштовними квит-
ками — одна з кількох ініціатив, за-
планованих нашою компанією на цей 
період стабільності, за допомогою яких 
ми хочемо вибачитися перед нашими 
клієнтами», — заявив генеральний 
директор Qantas Алан Джойс.

Авіакомпанія повернулася до 
нормального графіка після того, як 
незалежний трибунал з вирішення 
трудових спорів у Австралії постано-
вив, що члени профспілок не можуть 
проводити страйку. Профспілки 
сподівалися, що трибунал зобов’яже 
їх тимчасово припинити акцію про-
тесту (на 120 днів) для того, щоб у цей 
час продовжити переговори, проте 
судді заявили, що при винесенні рі-
шення взяли до відома уразливість 
туріндустрії.

Невдовзі після припинення авіа-
сполучення керівництво компанії ого-
лосило, що відшкодує вартість квитків 
усім клієнтам, котрі постраждали від 
порушення графіка. Тепер менеджери 
авіаліній обіцяють не забути й про за-
рубіжних клієнтів. �

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

Культура обіймів
Школяра зі штату Флорида (США) 
залишили після уроків за те, що 
він обійняв свою подругу під час 
перерви. Така міра покарання 
передбачена правилами однієї із 
середніх шкіл Палм-бея, що суворо 
забороняють учням цілуватись, 
обніматись і триматися за руки. 

При цьому не робиться жодної 
відмінності між дружніми обійма-
ми та домаганнями. Як повідомляє 
myFOXorlando.com, за поцілунок учнів 
відстороняють від занять на один день, 
а за обійми можуть залишати після 
уроків у кабінеті директора. Саме цей 
захід покарання й обрали для Ніка, 
який попався на очі керівництву в не-
відповідний момент. 

За словами 14-річного Ніка Мар-
тинеса, він лише пригорнув свою по-
другу, не думаючи, що робить щось 
погане, і не підозрюючи про наявність 
покарання за це. «Багато друзів об-
німаються, просто саме я попався на 
очі», — сказав хлопець. 

Мати Ніка вже заявила, що має 
намір добиватися внесення змін до 

шкільних правил. «Перш за все ми 
латиноамериканська сім’я, й обійми — 
частина нашої культури», — заявила 
вона. 

Водночас адміністрація школи 

стверджує, що не збирається зміню-
вати політику навчального закладу. 
Південно-західна середня школа 
Палм-бея — єдина в районі, де обійми 
заборонені статутом. �

ПОПРАВКИ

10 хвилин 
гавкоту
Надто тривале і дратівливе 
гавкання собак загрожує їх 
власникам штрафами.

Після розгляду скарги жителя Лос-
Анджелеса Гері Леонарда, котрому 
пронизливий гавкіт маленького су-
сідського собачки остаточно вимотав 
нерви, міський суд, ухваливши рішен-
ня шляхом таємного голосування, 
зобов’язав муніципалітет унести до 
місцевих законів про утримання тва-
рин поправки, що накладають штраф 
на господарів надто галасливих до-
машніх улюбленців. 

Тепер собаки можуть гавкати собі 
на втіху тільки перші 10 хв. або... не 
більше 30 хв. протягом кожних 3 год. 

Якщо занадто комунікабельного 
пса не вдасться «вмовити» замовкнути, 
то на перший раз його власникові до-
ведеться сплатити штраф $250, тоді як 
повторне порушення собакою дозволе-
них норм обійдеться в $500, третє — 
в $1000.

Визначати тривалість гавкання 
будуть співробітники міських служб 
контролю. �

ЗНАМЕНИТОСТІ

Не знайшлося 
місця 
Ліндсей Лохан, 
котру було засуджено 
до позбавлення волі 
на 30 днів, провела 
в тюрмі лише 4,5 год.

Відсидіти 25-річна актриса мала 
була згідно з вироком Окружного 
суду Лос-Анджелеса від 3 листо-
пада, оскільки порушила порядок 
відбуття умовного покарання. Слу-
жителі Феміди зобов’язали Л.Лохан 
добровільно з’явитися у в’язницю до 
9 листопада.

Як повідомляє Th e Sun, у актриси 
на цей день була запланована фото-
сесія для журналу Playboy, за яку вона 
мала отримати $1 млн гонорару. Тому 
Л.Лохан прибула у в’язницю тільки о 
21.00.

Проте близько 1.30 актрису випус-
тили на волю. Причина — переповне-
ність темниці. 

Про те, що пенітенціарна установа 
переповнена, було відомо заздалегідь. 
Тому із самого початку передбачало-
ся, що Л.Лохан навряд чи пробуде у 
в’язниці більше одного-двох днів. 

Найближчим часом актриса повин-
на приступити до виконання громад-
ських робіт, до яких її також засудили. 
Питання лише в тому, чи знайдеться 
робота для Л.Лохан. �

ОБМЕЖЕННЯ 

Роботи більше
не буде
На кількість учасників міжнародної 
студентської програми культурного 
обміну «Працюй і подорожуй у 
США» Держдепартамент уводить 
жорсткі обмеження. 

У відомстві стверджують, що це все 
пов’язано з численними скаргами, які 
надходять безпосередньо від учасників 
програми. Дуже часто студенти скар-
жаться на те, що спонсори не виконують 
своїх зобов’язань стосовно забезпечення 
їх відповідною роботою. Нерідко така 
робота виявляється низькооплачуваною. 

Відносно американських компаній, 
що здійснюють набір студентів через 
посередників у країнах, звідки прибу-
вають учні, відтепер також уводяться 
суворі обмеження. Держдепартамент 
наклав мораторій і на вступ нових 
організацій до лав спонсорів. Слід 
зазначити, що сьогодні офіційними 
спонсорами програми є 53 компанії. 

Згідно зі статистикою «Працюй і 
подорожуй у США» є однією з найпо-
пулярніших міжнародних програм 
студентського обміну. Її правила дозво-
ляють іноземним студентам невипус-
кних курсів в’їхати під час літніх канікул 
(з травня по вересень) у США для роботи 
і подорожей на термін до 4 місяців. Мо-
лоді люди зайняті в основному в сфері 
обслуговування (ресторани, готелі, пар-
ки розваги, магазини тощо). Мінімальна 
зарплата без вирахування податків тут 
становить у середньому $7,25/год. (варі-
юється в кожному з штатів). 

В останні роки кількість охочих 
узяти участь у програмі значно зросла. 
Так, у 1996 році її учасниками стали 
20 тис. студентів, а у 2008-му — 150 тис. 
Усього за останнє десятиліття програ-
мою скористалося понад 1 млн людей. 

Як зазначає Держдепартамент, у 
майбутньому кількість учасників по-
винна зберігатися на рівні 2011 року. �

ЗАХОДИ

Кропилом 
по каналізації
Власті польського м.Лодзі 
придумала новий спосіб боротьби 
з викрадачами металу. Щоб 
уберегти кришки каналізаційних 
люків від злодіїв, їх освятили.

Така ідея з’явилася після того, як 
на місце вкрадених була куплена нова 
партія кришок у кількості 4 тис. штук. 

П іс л я з а к і н чен н я це р емон і ї 
освячення, яку проводили місце-
ві священики, начальник міської 
каналізаційної служби Влоджміж 
Толмашевський сказав: «Покрови-
телькою м.Лодзі є свята Фаустина. 
Вона ходила по місту, допомагаючи 
бідним і знедоленим. Після освячен-
ня кришок люків ми принесли благо-
словення на вулицю, де поширюємо 
її доброту».

Тим часом згідно з повідомлення-
ми польських ЗМІ більшість місце-
вих жителів не підтримує ініціативи 

адміністрації міста. Люди вважають, 
що гроші, витрачені на благословення 
каналізаційних люків, викинуті на ві-
тер, і припускають, що вже протягом 
одного місяця в місті не залишиться 
жодної освяченої кришки. Дехто на-
віть гадає, що полювати за освяченими 
кришками люків злодії будуть актив-
ніше, ніж за неосвяченими.

Слід зазначити, що каналізаційні 
кришки часто стають об’єктами кра-
діжок по всьому світу. Їх не тільки 
здають на брухт. Є багато людей, які, 
незважаючи на значну вагу цих кри-
шок, все ж примудряються їх колек-
ціонувати. 

У різних країнах та містах каналі-
заційні люки часто мають неоднакову 
форму: круглу, квадратну і навіть три-
кутну. Іноді їх прикрашають своєрід-
ні малюнки. Особливу популярність 
серед колекціонерів мають розписані 
кришки з люків Лондона та Японії. �

Тепер люди рідше потраплятимуть в ситуації, подібні до тієї, 

в якій опинилися герої фільму «Освідчення». 

Л.Лохан в очікуванні покарання.

Не слід давати волю почуттям.
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ПРОЦЕС

На засадах рівності та справедливості.
Апеляційному оскарженню окремо 
від рішення суду підлягають ухвали 
як щодо повороту виконання рішення, 
так і про відмову в цьому

розглянув на пленарному засіданні спра-
ву за конституційним зверненням вій-
ськової частини А-1080 щодо офіційного 
тлумачення положення пункту 28 части-
ни першої статті 293 Цивільного процесу-
ального кодексу України у взаємозв’язку 
з положеннями пунктів 2, 8 частини 
третьої статті 129 Конституції України.

Приводом для розгляду справи 
згідно зі статтями 42, 43 Закону Укра-
їни «Про Конституційний Суд Укра-
їни» стало конституційне звернення 
військової частини А-1080.

Підставою для розгляду справи 
відповідно до статті 94 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
наявність неоднозначного застосуван-
ня судами України положення пункту 28 
частини першої статті 293 Цивільного 
процесуального кодексу України.

Заслухавши суддю-доповідача 
Маркуш М.А. та дослідивши матеріали 
справи, Конституційний Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Суб’єкт права на конституцій-
не звернення — військова частина 
А-1080 — звернувся до Конституцій-
ного Суду України з клопотанням дати 
офіційне тлумачення положення пунк-
ту 28 частини першої статті 293 Цивіль-
ного процесуального кодексу України 
(далі — Кодекс) у взаємозв’язку з поло-
женнями пунктів 2, 8 частини третьої 
статті 129 Конституції України стосовно 
можливості апеляційного оскарження 
ухвал суду першої інстанції про відмову 
в задоволенні заяви щодо повороту ви-
конання рішення суду. 

Необхідність в офіційному тлумаченні 
автор клопотання обгрунтовує неодно-
значним застосуванням наведеного по-
ложення Кодексу судами загальної юрис-
дикції, оскільки в одних випадках суди 
розглядають апеляційні скарги на ухвали 
судів першої інстанції про відмову в задо-
воленні заяви щодо повороту виконання 
рішення суду, а в інших — відмовляють 
у прийнятті до розгляду таких скарг, що 
призвело до порушення конституційного 
права військової частини А-1080 на апеля-
ційне оскарження ухвали суду про від-
мову в задоволенні заяви щодо повороту 
виконання рішення суду. На підтверджен-
ня фактів неоднозначного застосування 
судами загальної юрисдикції положення 
пункту 28 частини першої статті 293 Ко-
дексу до конституційного звернення до-
лучено копії відповідних судових рішень.

2. Свої позиції стосовно предмета 
конституційного звернення висловили 
науковці Львівського національного 
університету імені Івана Франка, На-
ціонального університету «Одеська 
юридична академія».

3. Конституційний Суд України, 
розглядаючи справу щодо офіційно-
го тлумачення положення пункту 28 
частини першої статті 293 Кодексу у 
взаємозв’язку з положеннями пунк-
тів 2, 8 частини третьої статті 129 
Конституції України в аспекті питань, 
порушених у конституційному звер-
ненні, виходить з такого.

3.1. Україна є правовою державою, 
в якій визнається і діє принцип верхо-
венства права (стаття 1, частина перша 
статті 8 Конституції України). Права і 
свободи людини та їх гарантії визна-

чають зміст і спрямованість діяльності 
держави; утвердження і забезпечен-
ня прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави (частина друга 
статті 3 Основного Закону України). 
Звернення до суду для захисту кон-
ституційних прав і свобод людини і 
громадянина безпосередньо на підста-
ві Конституції України гарантується 
(частина третя статті 8 Конституції 
України). 

Згідно з Основним Законом Украї-
ни права і свободи людини і громадя-
нина захищаються судом; кожному га-
рантується право на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого са-
моврядування, посадових і службових 
осіб (частини перша, друга статті 55). 

3.2. Конституція України закріпила 
основні засади судочинства (частина 
третя статті 129). Ці засади є конститу-
ційними гарантіями права на судовий 
захист, зокрема шляхом забезпечення 
перевірки судових рішень в апеля-
ційному та касаційному порядках, 
крім випадків, встановлених законом 
(пункт 8 частини третьої статті 129 
Конституції України). 

Конституційні гарантії захисту 
прав і свобод людини і громадянина 
в апеляційній та касаційній інстанці-
ях конкретизовані в главах 1, 2 розді-
лу V Кодексу, де врегульовано порядок 
і підстави для апеляційного та каса-
ційного оскарження рішень і ухвал 
суду в цивільному судочинстві. 

У статті 293 Кодексу визначено 
перелік ухвал суду першої інстанції, 
які можуть бути оскаржені в апеля-
ційному порядку окремо від рішення 
суду, зокрема ухвал щодо повороту 
виконання рішення суду.

Особливістю ухвал суду щодо по-
вороту виконання рішення є те, що 
вони приймаються на стадіях вико-
нання судового рішення і оскаржити 
їх одночасно з рішенням суду немож-
ливо. Згідно зі статтею 380 Кодексу пи-
тання про поворот виконання вирішує 
також суд апеляційної чи касаційної 
інстанції, якщо, скасувавши рішення, 

він закриває провадження у справі, 
залишає позов без розгляду, відмовляє 
в позові повністю або задовольняє по-
зовні вимоги в меншому розмірі. 

Поворот виконання рішення — це 
цивільна процесуальна гарантія за-
хисту майнових прав особи, яка по-
лягає у поверненні сторін виконавчого 
провадження в попереднє становище 
через скасування правової підстави 
для виконання рішення та повернен-
ня стягувачем відповідачу (боржнику) 
всього одержаного за скасованим (змі-

неним) рішенням. Інститут повороту 
виконання рішення спрямований на 
поновлення прав особи, порушених 
виконанням скасованого (зміненого) 
рішення, та є способом захисту цих 
прав у разі отримання стягувачем за 
виконаним та у подальшому скасо-
ваним (зміненим) судовим рішенням 
неналежного, безпідставно стягненого 
майна (або виконаних дій), оскільки 
правова підстава для набуття майна 
(виконання дій) відпала. Як наголо-
шено в Рішенні Конституційного 
Суду України від 30 січня 2003 року 
№3-рп/2003, «правосуддя, за своєю 
суттю, визнається таким лише за 
умови, що воно відповідає вимогам 
справедливості і забезпечує ефективне 
поновлення в правах» (абзац десятий 
пункту 9 мотивувальної частини). 

3.3. Однією з основних засад судо-
чинства в Україні є забезпечення апе-
ляційного та касаційного оскарження 
рішення суду, крім випадків, уста-
новлених законом (пункт 8 частини 
третьої статті 129 Основного Закону 
України).

Питання апеляційного та каса-
ційного оскарження судових рішень 
вже були предметом розгляду Кон-
ституційного Суду України. Зокрема, 
він визнав, що можливість (право) 
оскарження судових рішень у судах 
апеляційної та касаційної інстанцій 
є складовою права особи на судовий 
захист. Перегляд судових рішень в 
апеляційному та касаційному порядку 
гарантує відновлення порушених прав 
і охоронюваних законом інтересів 
людини і громадянина (абзац третій 
підпункту 3.1 пункту 3 мотивуваль-
ної частини Рішення від 11 грудня 
2007 року №11-рп/2007).

Відповідно до правової позиції 
Конституційного Суду України «поло-
ження пункту 8 частини третьої стат-
ті 129 Конституції України стосовно 
забезпечення апеляційного оскаржен-
ня рішення суду, крім випадків, визна-
чених законом, слід розуміти так, що 
у цивільному процесі апеляційному 
оскарженню підлягають ухвали, за ви-

нятком випадків, коли таке оскаржен-
ня заборонено законом» (абзац сьомий 
підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної 
частини Рішення від 27 січня 2010 року 
№3-рп/2010). 

Відсутність можливості апеляцій-
ного оскарження ухвали суду першої 
інстанції про відмову в задоволенні 
заяви щодо повороту виконання рі-
шення суду в такому самому порядку, 
як і ухвали щодо повороту виконання 
рішення суду, не узгоджується з прин-
ципом справедливості та визначеними 

в частині третій статті 129 Конституції 
України основними засадами судочин-
ства, зокрема рівністю усіх учасників 
судового процесу перед законом і су-
дом; забезпеченням апеляційного та 
касаційного оскарження рішення суду, 
крім випадків, встановлених законом 
(пункти 2, 8). 

Виходячи з наведеного Консти-
туційний Суд України вважає, що 
ухвала суду щодо повороту виконан-
ня рішення стосується прав та інте-
ресів однієї зі сторін, які відповідно 
до конституційної вимоги рівності 
перед законом і судом повинні мати 
рівні процесуальні можливості на 
поновлення своїх прав, порушених 
виконанням такого рішення, шляхом 
оскарження в апеляційному порядку 
ухвали суду першої інстанції як щодо 
повороту виконання рішення суду, 
так і про відмову в задоволенні заяви 
щодо повороту виконання рішення 
суду. Такий висновок узгоджується з 
правовою позицією Конституційного 
Суду України, висловленою в Рішенні 
від 25 грудня 1997 року №9-зп, за якою 
суд не може відмовити у правосудді, 
якщо мають місце ущемлення прав і 
свобод громадян, інакше це буде по-
рушенням права на судовий захист, 
яке згідно зі статтею 64 Конституції 
України не може бути обмежене (пунк-
ти 1, 2 резолютивної частини).

Враховуючи викладене та керую-
чись статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 51, 62, 66, 67, 69, 95 
Закону України «Про Конституційний 
Суд України», Конституційний Суд 
України

ВИРІШИВ:

1. В аспекті конституційного звер-
нення положення пункту 28 час-
тини першої статті 293 Цивільного 
процесуального кодексу України у 
взаємозв’язку з положеннями пунк-
тів 2, 8 частини третьої статті 129 Кон-
ституції України слід розуміти так, що 
апеляційному оскарженню окремо від 
рішення суду підлягають ухвали суду 

першої інстанції як щодо повороту ви-
конання судового рішення, так і про 
відмову в задоволенні заяви щодо по-
вороту виконання судового рішення.

2. Рішення Конституційного Суду 
України є обов’язковим до виконання 
на території України, остаточним і не 
може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду 
України підлягає опублікуванню у 
«Віснику Конституційного Суду Укра-
їни» та в інших офіційних виданнях 
України. �

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним зверненням військової частини А-1080 щодо 
офіційного тлумачення положення пункту 28 частини першої статті 293 
Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку 
з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України

2 листопада 2011 року   м.Київ    Справа №1-25/2011
                      №13-рп/2011

Конституційний Суд України у складі суддів: ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — 
головуючого, БРИНЦЕВА Василя Дмитровича, ВДОВІЧЕНКА Сергія Леонідовича, 
ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича, ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича, 
ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича, КАМПА Володимира Михайловича, КОЛОСА 
Михайла Івановича, ЛИЛАКА Дмитра Дмитровича, МАРКУШ Марії Андріївни — 
доповідача, ОВЧАРЕНКА В’ячеслава Андрійовича, СТЕЦЮКА Петра Богдановича, 
СТРИЖАКА Андрія Андрійовича, ШИШКІНА Віктора Івановича — 

«У цивільному процесі апеляційному оскарженню 
підлягають всі ухвали, за винятком випадків, 
коли таке оскарження заборонено законом».

ПЕРЕШКОДИ

Проти сусідів суд не помічник.
Надання згоди власниками суміжних 
помешкань на перепланування 
квартири під магазин є їхнім правом, 
а не обов’язком

розглянувши в судовому засіданні спра-
ву за позовом Особи 5, Особи 6, Особи 7 
до Особи 8, Особи 9, Особи 10, Особи 11, 
Особи 12, Особи 13, виконавчого коміте-
ту Полтавської міської ради, управління 
з питань містобудування та архітектури 
виконавчого комітету Полтавської місь-
кої ради, госпрозрахункової житлово-
експлуатаційної дільниці №8 м.Полтави 
про усунення перешкод у користуванні 
власністю, 

ВСТАНОВИЛА: 

У грудні 2008 року Особа 5, Особа 6, 
Особа 7 звернулись до суду з позовом 
до Особи 8, Особи 9, Особи 10, Осо-
би 11, Особи 12, Особи 13, виконавчого 
комітету Полтавської міської ради, 
управління з питань містобудування 
та архітектури виконавчого комітету 
Полтавської міської ради, госпрозра-
хункової житлово-експлуатаційної 
дільниці №8 м.Полтави про усунення 
перешкод у користуванні власністю. 

Зазначали, що їм на праві власності 
належить квартира за Адресою 1. 

З метою перепланування вказаної 
квартири під магазин вони отримали 
дозвіл державного пожежного нагляду 
м.Полтави управління з питань на-

глядово-профілактичної діяльності 
ГУ МНС в Полтавській області, Пол-
тавської міської санітарно-епідеміоло-
гічної станції, однак надання дозволу 
управління з питань містобудування 
та архітектури виконавчого комітету не-
можливе без погодження з власниками 
суміжних квартир: Особи 8, Особи 9, 
Особи 10, Особи 11, Особи 12, Особи 13.

Проте відповідачі проти перепла-
нування вказаної квартири під мага-
зин заперечують. 

Посилаючись на те, що відмова 
Особи 8, Особи 9, Особи 10, Особи 11, 
Особи 12, Особи 13 у наданні згоди на 
перепланування квартири за Адре-
сою 1 порушує право власника на віль-
не користування й розпорядження 
своєю власністю, просили усунути їм 
перешкоди в користуванні власністю 
і визнати таку відмову незаконною. 

Рішенням Ленінського районного суду 
м.Полтави від 25.03.2009, залишеним без 
змін ухвалою Апеляційного суду Полтав-
ської області від 9.07.2009, позовні вимоги 
задоволено: визнано відмову Особи 8, Осо-
би 9, Особи 10, Особи 11, Особи 12, Особи 13 
у наданні згоди на перепланування квар-
тири за Адресою 1 незаконною. 

У касаційних скаргах Особа 10, 
Особа 8, Особа 9 просять скасувати 

ухвалені у справі судові рішення й 
передати справу на новий розгляд до 
суду першої інстанції, посилаючись 
на неправильне застосування судами 
норм матеріального права й порушен-
ня норм процесуального права. 

Касаційні скарги підлягають част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Задовольняючи позовні вимоги 
Особи 5, Особи 6, Особи 7, суд першої 
інстанції, з висновками якого погодив-
ся й апеляційний суд, виходив із того, 
що згідно з висновками компетентних 
органів проект перепланування квар-
тири не порушує нічиїх прав, відпові-
дає державним будівельним нормам, 
а тому відмова відповідачів у наданні 
згоди на перепланування квартири є 
незаконною, порушує права позива-
чів на користування власністю на свій 
розсуд і такі перешкоди у користуванні 
власністю підлягають усуненню. 

Проте з такими висновками судів 
погодитись не можна. 

Судом установлено, що квартира за 
Адресою 1 на праві власності належить 
Особі 5, Особі 6, Особі 7. 

Власниками суміжних квартир є 
Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, 
Особа 12, Особа 13.

Власниками квартири за Адресою 1 
розроблений проект перепланування 
вказаної квартири під магазин не-
продовольчих товарів, який погодже-
ний державним пожежним наглядом 
м.Полтави управління з питань на-
глядово-профілактичної діяльності 
ГУ МНС в Полтавській області та 
Полтавською міською санітарно-епі-
деміологічною станцією. 

Однак власники суміжних квартир 
не бажають надати згоду на таке пере-
планування. 

Згідно зі ст.391 ЦК власник має 
право вимагати усунення перешкод у 
здійсненні ним права користування та 
розпорядження своїм майном. 

Відповідно до стст.6, 8 ЖК жилі бу-
динки і жилі приміщення призначаються 
для постійного проживання громадян, а 
також для використання у встановленому 
порядку як службових жилих приміщень 
і гуртожитків. Надання приміщень у жи-

лих будинках для потреб промислового 
характеру забороняється. 

Переведення придатних для про-
живання жилих будинків і жилих 
приміщень у будинках державного і 
громадського житлового фонду в не-
жилі, як правило, не допускається. 

Згідно зі ст.379 ЦК житлом фізичної 
особи є житловий будинок, квартира, 
інше приміщення, призначені та надані 
для постійного проживання в них. 

Житло є специфічним об’єктом 
права власності, тому свобода вико-
ристання житла його власниками об-
межується нормами, спрямованими 
на схоронність жилих приміщень та 
непорушення прав інших осіб, зокре-
ма інших мешканців жилого будинку. 

Відповідно до ч.5 ст.319 ЦК власник 
не може використовувати право влас-
ності на шкоду правам, свободам та 
гідності громадян, інтересам суспіль-
ства, погіршувати екологічну ситуацію 
та природні якості землі. 

Разом із тим згідно із чч.1, 2 ст.13 
ЦК цивільні права особа здійснює в 
межах, наданих їй договором або ак-
тами цивільного законодавства. 

При здійсненні своїх прав особа 
зобов’язана утримуватися від дій, які 
могли б порушити права інших осіб, 
завдати шкоди довкіллю або культур-
ній спадщині. 

Відповідно до ч.2 ст.14 ЦК особа не 
може бути примушена до дій, вчинен-
ня яких не є обов’язком для неї. 

Суд першої інстанції в порушення 
вимог стст.213, 214 ЦПК зазначені по-
ложення закону залишив поза увагою; 
не взяв до відома, що надання згоди 
власниками суміжних квартир на 
перепланування квартири за Адре-
сою 1 під магазин є їхнім правом, а не 
обов’язком, і що особа не може бути 
примушена до дій, вчинення яких не 
є обов’язком для неї, та, не врахував-
ши, що обмеження свободи власника 
житла на його використання нормами, 
спрямованими на схоронність жилих 
приміщень та непорушення прав ін-
ших осіб, зокрема власників суміжних 
жилих приміщень, не є створенням 
власнику житла перешкод у здійснен-

ні ним права користування та розпо-
рядження своїм майном у розумінні 
ст.391 ЦК, дійшов помилкового висно-
вку про те, що відмова Особи 8, Осо-
би 9, Особи 10, Особи 11, Особи 12, Осо-
би 13 у наданні згоди на переплану-
вання квартири за Адресою 1 є неза-
конною, оскільки створює власникам 
вказаної квартири перешкоди у здій-
сненні ними права користування та 
розпорядження своїм майном. 

Апеляційний суд у порушення 
стст.303, 315 ЦПК на зазначені поло-
ження закону уваги не звернув; у до-
статньому обсязі не перевірив доводів 
апеляційної скарги; в ухвалі не зазна-
чив конкретних обставин і фактів, що 
спростовують такі доводи, й залишив 
рішення суду першої інстанції без змін. 

Таким чином, оскільки фактичні 
обставини справи судами встановлено 
повно, але неправильно застосовано 
матеріальний закон, який регулює 
спірні правовідносини, рішення судів 
першої та апеляційної інстанцій від-
повідно до вимог ст.341 ЦПК підляга-
ють скасуванню з ухваленням нового 
рішення про відмову в задоволенні 
позовних вимог. 

Керуючись стст.336, 341, 344 ЦПК, 
колегія суддів Верховного Суду 

ВИРІШИЛА: 

Касаційні скарги Особи 10, Особи 8, 
Особи 9 задовольнити частково. 

Рішення Ленінського районного 
суду м.Полтави від 25.03.2009 та ухвалу 
Апеляційного суду Полтавської облас-
ті від 9.07.2009 скасувати. 

У задоволенні позовних вимог Осо-
би 5, Особи 6, Особи 7 до Особи 8, Осо-
би 9, Особи 10, Особи 11, Особи 12, Осо-
би 13, виконавчого комітету Полтав-
ської міської ради, управління з пи-
тань містобудування та архітектури 
виконавчого комітету Полтавської 
міської ради, госпрозрахункової 
житлово-експлуатаційної дільниці 
№8 м.Полтави про усунення пере-
шкод в користуванні власністю від-
мовити. 

Рішення оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Рішення

8 червня 2011 року   м.Київ   

Колегія суддів Верховного Суду України у складі: 
головуючого — ЯРЕМИ А.Г., 
суддів: БАЛЮКА М.І., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л.,
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Найменування місцевого суду к-ть 
вакансій

Прізвище, ім’я, 
по батькові кандидата

к-ть 
балів

Автономна республіка Крим
Бахчисарайський районний суд 1 Нікіщенко Марина Ігорівна 78
Білогірський районний суд 1 Гребеннікова Наталя Олександрівна 72
Господарський суд АР Крим 1 Пукас Антон Юрійович 91
Джанкойський міськрайонний суд 2 Юдакова Ганна Шотівна 69
Керченський міський суд 1 Чеснокова Юлія Миколаївна 72
Київський районний суд 
м.Сімферополя

1 Охота Яніна Валеріївна 73

Кіровський районний суд 1 Данилова Олена Володимирівна 71
Євпаторійський міський суд 1 Вільховий Ігор Миколайович 91
Красноперекопський міськрайонний суд 2 Шевченко Ольга Володимирівна 66
Ленінський районний суд 1 Казацький Володимир 

Володимирович
66

Окружний адміністративний суд 5 Суворова Світлана Володимирівна 89
Пакет Тетяна Валеріївна 86
Дудін Сергій Олександрович 85
Калініченко Ганна Борисівна 84
Аблякимов Ернес Енверович 83

Сакський міськрайонний суд 1 Афанасьєв Михайло Сергійович 76
Сімферопольський районний суд 5 Пакула Мар'яна Романівна 79

Шаратов Юрій Анатолійович 79
Кулішов Андрій Сергійович 76
Хіневич Алла Миколаївна 76
Паніна Павліна Євгенівна 75

Ялтинський міський суд 1 Марчук Олег Леонідович 87
Волинська область

Волинський окружний 
адміністративний суд

1 Смокович Віра Іванівна 93

Господарський суд Волинської області 2 Гарбар Ігор Олексійович 92
Вороняк Андрій Сергійович 91

Камінь-Каширський районний суд 1 Антонюк Олеся Володимирівна 69
Ковельський міськрайонний суд 1 Денисюк Тетяна Валеріївна 80
Локачинський районний суд 1 Кідиба Тетяна Олександрівна 71
Любешівський районний суд 1 Глинянчук Віталій Дмитрович 66
Турійський районний суд 1 Тітівалов Роман Костянтинович 69

Вінницька область
Бершадський районний суд 1 Хмель Руслан Валентинович 85
Вінницький районний суд 1 Карпінська Юлія Федорівна 79
Жмеринський міськрайонний суд 1 Саландяк Ольга Ярославівна 77
Крижопільський районний суд 1 Рудь Олександр Григорович 66
Ленінський районний суд м.Вінниці 3 Бернада Євген Валерійович 91

Іщук Тетяна Павлівна 90
Гайду Ганна Володимирівна 80

Могилів-Подільський міськрайонний суд 3 Савкова Інна Миколаївна 75
Горобчук Віталій Юрійович 68

Мурованокуриловецький районний суд 1 Коломійцева Віра Іванівна 66
Тростянецький районний суд 1 Костюк Галина Миколаївна 73
Хмільницький міськрайонний суд 2 Гончарук-Аліфанова Ольга Юріївна 79
Шаргородський районний суд 2 Гаврищук Андрій Володимирович 76

Строгий Ігор Леонідович 76
Ямпільський районний суд 1 Гаврилюк Тетяна Володимирівна 79

Дніпропетровська область
Амур-Нижньодніпровський районний суд 
м.Дніпропетровська

1 Савченко Євген Миколайович 89

Господарський суд Дніпропетровської 
області

10 Бондарчук Віта Вікторівна 94
Ярошенко Вікторія Ігорівна 88
Казарцева Валерія Вадимівна 87
Кобилянський Костянтин
Миколайович

87

Ємельянова Ольга Олександрівна 86
Соловйова Анастасія Євгенівна 86
Мартинюк Сергій Віталійович 84
Колісник Іван Іванович 81
Мілєва Ірина Вікторівна 81
Крижний Олександр Миколайович 81

Дніпропетровський окружний 
адміністративний суд

3 Степаненко Вячеслав Віталійович 86
Турова Олена Михайлівна 81
Ляшко Олег Борисович 74

Дніпропетровський районний суд 1 Борисов Сергій Анатолійович 71
Довгинцівський районний суд 
м.Кривий Ріг 

1 Рибаєв Олег Аркадійович 86

Жовтневий районний суд 
м.Дніпропетровська

1 Демидова Світлана Олександрівна 90

Індустріальний районний суд 
м.Дніпропетровська

4 Шклярук Денис Сергійович 76
Савон Віталій Володимирович 75
Бєсєда Ганна Вікторівна 74
Колесніченко Олександра Вікторівна 74

Красногвардійський районний суд 
м.Дніпропетровська

1 Мащук Віталій Юрійович 82

Ленінський районний суд 
м.Дніпропетровська

1 Таус Максим Марович 84

Новомосковський міськрайонний суд 2 Березюк Вікторія Володимирівна 74
Дубовенко Ірина Геннадіївна 70

Павлоградський міськрайонний суд 5 Перекопський Микола Миколайович 77
Кононенко Тетяна Олександрівна 71
Мицак Мар'ян Степанович 70
Врона Анна Олегівна 67

Донецька область
Амвросіївський районний суд 1 Пічкур Сергій Дмитрович 67
Артемівський міськрайонний суд 7 Ониско Руслан Вікторович 78

Шевченко Лілія Володимирівна 77
Чудовський Денис Олегович 75
Решетняк Ігор Володимирович 74

Будьоннівський районний суд м.Донецька 2 Богун Оксана Олегівна 91
Ворошиловський районний суд м.Донецька 2 Лагода Катерина Олександрівна 84

Харакоз Костянтин Сергійович 66
Гірницький районний суд м.Макіївки 3 Колієв Сергій Анатолійович 80

Чекайлова Ольга Сергіївна 71
Господарський суд 
Донецької області

16 Осадча Аліна Миколаївна 93
Кучерява Оксана Олександрівна 92
Захарченко Ганна Валеріївна 90
Шилова Олена Миколаївна 89
Говорун Олександр Володимирович 87
Огороднік Діна Миколаївна 86
Сажнева Марія Володимирівна 86
Стукаленко Катерина Іллівна 86
Архипенко Олександр Михайлович 85
Гурова Анастасія Ігорівна 85
Уханьова Ольга Олегівна 85
Філімонова Олена Юріївна 85
Карабань Яна Анатоліївна 84
Колесник Роман Миколайович 84
Бокова Юлія Валеріївна 82

Добропільський міськрайоний суд 2 Мамалуй Марина Вікторівна 68
Докучаєвський міський суд 1 Єпішин Юрій Миколайович 67
Донецький окружний адміністративний суд 6 Волгіна Наталя Петрівна 85

Троянова Олена Вікторівна 85
Дворников Максим Сергійович 83
Кравченко Тетяна Олександрівна 82
Куденков Кирило Олегович 82
Спасова Наталя Володимирівна 80

Єнакіївський міський суд 3 Мелещенко Людмила Василіївна 69
Жданівський міський суд 1 Попович Ігор Анатолійович 72
Жовтневий районний суд м.Маріуполя 1 Ікорська Єлізавета Сергіївна 70
Іллічівський районний суд м.Маріуполя 1 Хараджа Ольга Олександрівна 73
Калінінський районний суд м.Горлівки 2 Мітьков Михайло Вячеславович 76
Київський районний суд м.Донецька 3 Ополинська Інна Георгіївна 89

Лях Михайло Юрійович 78
Костянтинівський міськрайонний суд 3 Леміщенко Ольга Олегівна 66
Краснолиманський міський суд 2 Мірошниченко Олександр 

Володимирович
73

Орджонікідзевський районний суд 
м.Маріуполя 

4 Козлов Дмитро Олександрович 83
Копилова Лариса Вікторівна 78
Адамова Тетяна Сергіївна 66

Петровський районний суд м.Донецька 3 Науменко Ганна Володимирівна 73
Пролетарський районний суд м.Донецька 4 Мачуський Олег Миколайович 68

Майданніков Олексій Іванович 67
Слов’янський міськрайонний суд 3 Чемодурова Наталія Олександрівна 84

Ільяшевич Ольга Віталіївна 70
Якуша Наталія Вікторівна 69

Совєтський районний суд м.Макіївки 1 Мельник Юрій Анатолійович 74
Старобешівський районний суд 1 Дехта Ростислав Володимирович 67
Харцизький міський суд 3 Сидорова Марина Володимирівна 74
Центрально-Міський районний суд 
м.Горлівки 

2 Марченко Наталія Юріївна 82
Лук'янова Олена Вікторівна 73

Центрально-Міський районний суд 
м.Макіївки 

1 Кузнецов Роман Олександрович 78

Ясинуватський міськрайонний суд 4 Ус Олена Володимирівна 74
Рибальченко Людмила 
Миколаївна

68

Житомирська область
Баранівський районний суд 1 Ковалик Юрій Анатолійович 70
Бердичівський міськрайонний суд 4 Щербак Денис Сергійович 85

Хуторна Інна Юріївна 81
Дубцов Олександр Валерійович 78
Корбут Володимир Володимирович 72

Богунський районний суд 
м.Житомира

1 Комісарчук Оксана Василівна 70

Житомирський окружний 
адміністративний суд

2 Данилишин Віктор Михайлович 91
Шулежко Віктор Петрович 91

Корольовський районний суд м.Житомира 3 Маслак Віта Петрівна 76
Адамович Олександр Йосипович 71
Анциборенко Ніна Миколаївна 71

Коростенський міськрайонний суд 1 Моголівець Ігор Андрійович 68
Малинський районний суд 1 Івашкевич Оксана Георгіївна 69
Новоград-Волинський міськрайонний суд 1 Романюк Юлія Геннадіївна 72

Закарпатська область
Виноградівський районний суд 1 Оприск Зорян Леонович 73
Мукачівський міськрайонний суд 1 Кость Віталій Володимирович 75
Свалявський районний суд 1 Василиха Жанна Володимирівна 82
Тячівський районний суд 1 Ніточко Віталій Васильович 66

Запорізька область
Вільнянський районний суд 1 Галянчук Наталія Миколаївна 82
Господарський суд Запорізької області 2 Давиденко Ірина Вікторівна 81

Науменко Артур Олегович 80
Заводський районний суд м.Запоріжжя 1 Ретинська Юлія Ігорівна 82
Запорізький окружний 
адміністративний суд

3 Дуляницька Світлана Мефодіївна 78
Мінаєва Катерина Володимирівна 76
Горобцова Ярослава 
Володимирівна

73

Запорізький районний суд 1 Мінгазов Роман Віамінович 80
Комунарський районний суд м.Запоріжжя 1 Тучков Сергій Сергійович 83
Куйбишевський районний суд 1 Солодовніков Роман Сергійович 66
Мелітопольський міськрайонний суд 2 Пономаренко Людмила Ервантівна 89

Фєдєчкіна Аліна Валеріївна 85
Михайлівський районний суд 1 Шамота Лілія Валеріївна 83
Орджонікідзевський районний суд 
м.Запоріжжя

3 Гашук Катерина Володимирівна 90
Кравченко Лідія Юріївна 87
Апаллонова Юлія Володимирівна 79

Токмацький районний суд 2 Гавілей Марина Миколаївна 69
Хортицький районний суд м.Запоріжжя 2 Бредун Дмитро Сергійович 82

Котляр Антон Миколайович 80
Івано-Франківська область

Галицький районний суд 1 Гаполяк Тарас Володимирович 74
Івано-Франківський міський суд 5 Хоростіль Роман 

Володимирович
85

Яремій Галина Володимирівна 83
Попович Володимир Стефанович 80
Бабій Ольга Михайлівна 78

Калуський міськрайонний суд 1 Онушканич Володимир 
Васильович

76

Коломийський міськрайонний суд 2 Васильковський Віктор 
Володимирович

91

Калинюк Олександр Петрович 71
Тлумацький районний суд 1 Луковкіна Уляна Юріївна 73

Кіровоградська область
Господарський суд Кіровоградської області 2 Цобенко Руслан Олександрович 84

Глушков Максим Сергійович 72
Кіровоградський окружний 
адміністративний суд

2 Жук Руслан В'ячеславович 79
Момонт Галина Митрофанівна 79

Кіровоградський районний суд 2 Квітка Олександр Олексійович 82
Гершкул Ігор Миколайович 72

Кіровський районний суд 
м.Кіровограда

3 Кулінка Людмила Дмитрівна 77

Компаніївський районний суд 1 Ревякіна Оксана Володимирівна 77
Київська область

Бориспільський міськрайонний cуд 2 Ткаченко Дмитро Володимирович 92
Васильківський міськрайонний суд 2 Жук Микола Вікторович 81

Медведєв Костянтин Вікторович 81
Вишгородський районний суд 1 Літвінов Віталій Євгенович 92
Іванківський районний суд 2 Ткаченко Юрій В'ячеславович 79

Гончарук Олексій Петрович 70
Ірпінський міський суд 3 Кухленко Дмитро Сергійович 87

Мікулін Андрій Вікторович 85
Києво-Святошинський районний суд 1 Гришко Олександр Миколайович 89
Макарівський районний суд 1 Косенко Альона Василівна 88
Миронівський районний суд 1 Каліновська Альона Вікторівна 66
Обухівський районний суд 1 Мора Олег Миколайович 86
Переяслав-Хмельницький 
міськрайонний суд 

3 Опанасюк Ігор Олександрович 84
Залеська Антоніна Олександрівна 78

Фастівський міськрайонний суд 3 Бончев Ігор Володимирович 79
Бутенко Вадим Олексійович 79
Зебелян Наталія Вікторівна 72

Яготинський районний суд 1 Бурзель Юлія Валентинівна 69
Луганська область

Артемівський районний суд м.Луганська 2 Зорік Микола Володимирович 87
Река Анна Сергіївна 82

Брянківський міський суд 1 Шурпа Валерій Володимирович 70
Господарський суд Луганської області 3 Голенко Ірина Петрівна 95

Секірський Андрій Валерійович 93
Вінніков Сергій Валерійович 91

Кам`янобрідський районний суд 
м.Луганська

1 Темнікова Альона Олександрівна 78

Краснодонський міськрайонний суд 3 Шамардіна Марина Олександрівна 77
Рімашевська Олена Вячеславівна 66

Ленінський районний суд м.Луганська 3 Коліуш Олег Леонідович 87
Вінтоняк Наталія Дмитрівна 84

 � Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення 

2 листопада 2011 року    м.Київ 

ВККС назвала переможців конкурсу 
на зайняття вакантних посад судді 
серед кандидатів 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Уперше на перше.

Переможці конкурсу на зайняття вакантних посад судді 
серед кандидатів на посаду судді вперше

18 документ



Перевальський районний суд 3 Булгакова Ганна Володимирівна 70
Нікітін Володимир Володимирович 67

Попаснянський районний суд 1 Мазур Микола Вікторович 66
Станично-Луганський районний суд 1 Карташева Тетяна Анатоліївна 71

Львівська область
Господарський суд Львівської області 6 Коссак Степан Михайлович 99

Блавацька-Калінська Ольга 
Михайлівна

95

Кидисюк Роман Анатолійович 94
Долінська Оксана Зеновіївна 93
Король Мар'яна Романівна 93
Яворський Богдан Іванович 93

Дрогобицький міськрайонний суд 1 Коваль Роман Григорович 90
Жовківський районний суд 1 Ясиновський Роман Богданович 94
Золочівський районний суд 1 Грицко Роман Романович 83
Львівський окружний адміністративний суд 1 Сасевич Олександр Михайлович 97
Радехівський районний суд 1 Семенишин Орислава Зеновіївна 91
Сихівський районний суд м.Львова 1 Дулебко Назарій Ігорович 90
Червоноградський міський суд 1 Грабовський Віталій Володимирович 90
Яворівський районний суд 1 Романюк Віктор Феодосійович 88

Миколаївська область
Березанський районний суд 1 Тавлуй Валерій Васильович 75
Вознесенський міськрайонний суд 1 Домарєва Наталія Володимирівна 67
Господарський суд Миколаївської області 4 Адаховська Віра Сергіївна 88

Бритавська Юлія Сергіївна 80
Олейняш Еліна Михайлівна 80
Бездоля Дмитро Олександрович 77

Жовтневий районний суд 3 Полішко Вікторія Василівна 79
Саукова Ангеліна Анатоліївна 71

Корабельний районний суд м.Миколаєва 1 Коротков Тімур Вікторович 71
Ленінський районний суд м.Миколаєва 2 Губницький Дмитро Григорович 77

Кокорєв Вячеслав Валентинович 72
Миколаївський окружний 
адміністративний суд

1 Лебедєва Ганна Володимирівна 76

Очаківський міськрайонний суд 3 Салій Ольга Володимирівна 78
Мармилова Тетяна Дмитрівна 76

Снігурівський районний суд 1 Квєтка Іванна Анатоліївна 74
Центральний районний суд м.Миколаєва 2 Прохоров Павло Анатолійович 80

Тішко Дмитро Анатолійович 74
Одеська область

Біляївський районний суд 1 Галич Ольга Пилипівна 91
Господарський суд Одеської області 3 Мостепаненко Юлія Іванівна 98

Антощук Світлана Іванівна 95
Зайцев Юрій Олексійович 88

Іванівський районний суд 1 Кравчук Олександр Олександрович 70
Приморський районний суд м.Одеси 1 Крикливий Олег Миколайович 88

Полтавська область
Автозаводський районний суд 
м.Кременчука 

1 Пальчик Оксана Олександрівна 85

Господарський суд Полтавської області 3 Погрібна Світлана Василівна 86
Сірош Дмитро Миколайович 84
Мацко Оксана Сергіївна 83

Кобеляцький районний суд 1 Мороз Тетяна Миколаївна 73
Козельщинський районний суд 1 Бойко Юрій Олександрович 70
Крюківський районний суд м.Кременчука 2 Мурашова Наталя Валентинівна 67
Октябрський районний суд м.Полтави 1 Антонов Сергій Володимирович 68
Пирятинський районний суд 1 Сайко Ольга Олексіївна 78
Полтавський окружний 
адміністративний суд

1 Ясиновський Іван Григорович 67

Хорольський районний суд 2 Коновод Олександр Володимирович 87
Старокожко Володимир Петрович 75

Рівненська область
Господарський суд Рівненської області 11 Торчинюк Вадим Георгійович 92

Андрійчук Оксана Василівна 89
Музика Максим Васильович 86
Гудзенко Ярослава Олександрівна 85
Павленко Євген Валерійович 85
Романюк Роман Васильович 85
Горплюк Андрій Миколайович 83
Заголдна Яна Володимирівна 83
Кочергіна Валентина 
Олександрівна

81

Пашкевич Ірина Олександрівна 81
Трускавецький Василь Петрович 81

Гощанський районний суд 1 Пацко Дмитро Васильович 77
Демидівський районний суд 1 Кравців Олег Романович 76
Рівненський міський суд 1 Бучко Тамара Миколаївна 75
Рівненський окружний 
адміністративний суд

4 Сало Андрій Богданович 93
Гломб Юрій Олександрович 87
Клименко Оксана Миколаївна 84
Кравчук Тетяна Олександрівна 83

Сарненський районний суд 1 Галінська Вікторія Валеріївна 73
Сумська область

Господарський суд Сумської області 2 Джепа Юлія Артурівна 78
Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна 77

Охтирський міськрайонний суд 2 Мірошниченко Оксана Вікторівна 73
Мовчан Наталя Володимирівна 73

Путивльський районний суд 2 Токарєв Сергій Миколайович 73
Данік Яна Іванівна 69

Роменський міськрайонний суд 1 Євтюшенкова Вікторія Іванівна 73
Сумський окружний адміністративний суд 1 Осіпова Олена Олександрівна 78
Тростянецький районний суд 1 Маслов Віктор Васильович 70
Шосткинський міськрайонний суд 3 Сидорчук Олександр Михайлович 79

Прачук Олена Василівна 75
Тернопільська область

Монастириський районний суд 2 Гудкова Юлія Георгіївна 75
Галіян Ігор Михайлович 73

Підгаєцький районний суд 1 Грицай Катерина Миколаївна 72
Тернопільский міськрайонний суд 3 Холява Олег Ігорович 84

Стельмащук Петро Ярославович 77
Воробель Наталія Павлівна 75

Тернопільський окружний 
адміністративний суд

1 Чепенюк Ольга Володимирівна 76

Харківська область
Балаклійський районний суд 2 Купін Володимир Вікторович 78

Феленко Юрій Анатолійович 76
Богодухівський районний суд 1 Уварова Юлія Валеріївна 72
Господарський суд Харківської області 6 Васильєва Тетяна Станіславівна 96

Аріт Карина Володимирівна 95
Лавренюк Тетяна Анатоліївна 92
Суслова Владлена Володимирівна 89
Пономаренко Тетяна 
Олександрівна

89

Макаренко Оксана Вікторівна 86
Дворічанський районний суд 1 Бунін Євген Олександрович 74
Дергачівський районний суд 1 Овсянніков Владислав Сергійович 82
Зміївський районний суд 1 Вельможна Ірина Володимирівна 79
Золочівський районний суд 1 Шабас Ольга Сергіївна 82
Комінтернівський районний суд м.Харкова 2 Ященко Світлана Олександрівна 85

Онупко Марина Юріївна 83
Люботинський міський суд 1 Зінченко Олексій Володимирович 75
Московський районний суд м.Харкова 1 Крівцов Дмитро Анатолійович 78
Нововодолазький районний суд 1 Трояновська Тетяна Михайлівна 79
Фрунзенський районний суд м.Харкова 1 Алтухова Оксана Юріївна 81
Харківський окружний 
адміністративний суд

3 Нуруллаєв Ількін Садагат огли 91
Короткова Ольга Вікторівна 90

Харківський районний суд 1 Березовська Ірина Валеріївна 80
Червонозаводський районний суд 
м.Харкова

4 Васильєва Олена Олександрівна 93
Олізаренко Світлана Миколаївна 92
Міндарьова Марина Юріївна 83
Блага Ірина Сергіївна 77

Чугуївський міський суд 1 Панаід Ігор Васильович 78
Херсонська область

Голопристанський районний суд 1 Третьякова Ірина Володимирівна 70
Господарський суд Херсонської області 4 Нікітенко Сергій Валерійович 93

Ярошенко Вікторія Петрівна 93
Грицай Оксана Сергіївна 84

Каховський міськрайонний суд 1 Рахімова Олена Вікторівна 66
Дніпровський районний суд м.Херсона 1 Рядча Тетяна Іванівна 77
Скадовський районний суд 3 Пухальський Сергій Валерійович 78

Кустов Олександр Юрійович 74
Шульга Ксенія Миколаївна 73

Цюрупинський районний суд 1 Никифоров Євгеній Олександрович 73
Хмельницька область

Господарський суд Хмельницької області 2 Яроцький Андрій Миколайович 89
Заярнюк Іван Володимирович 87

Деражнянський районний суд 1 Лукіянець Тетяна Василівна 70
Кам’янець-Подільський міськрайонний суд 3 Кузняк-Годлевська Елеонора 

Віталіївна
74

Стельмах Діна Вікторівна 71
Барабаш Катерина Анатоліївна 70

Нетішинський міський суд 1 Фурсевич Оксана Володимирівна 76
Хмельницький міськрайонний суд 5 Лунь Ростислав Володимирович 90

Баєв Сергій Михайлович 82
Демінська Аліна Анатоліївна 76
Бурка Світлана Володимирівна 73
Заворотна Оксана Леонідівна 71

Чемеровецький районний суд 1 Шевчик Оксана Михайлівна 69
Чернівецька область

Герцаївський районний суд 1 Костишин Надія Ярославівна 71
Глибоцький районний суд 2 Маковійчук Юлія Василівна 75

Григорчак Юрій Петрович 73
Путильський районний суд 1 Проскурняк Сергій Пантелеймонович 73
Сокирянський районний суд 1 Унгурян Сергій Володимирович 70

Черкаська область
Драбівський районний суд 1 Чепурний Олександр Петрович 70
Уманський міськрайонний суд 4 Годік Леся Сергіівна 91

Величко Тетяна Олександрівна 84
Кімстачов Олег Сергійович 70
Гудзенко Валентина Леонідівна 68

Черкаський окружний адміністративний суд 2 Орленко Валентина Іванівна 93
Бабич Анжеліка Миколаївна 74

Чернігівська область
Бобровицький районний суд 1 Булига Наталія Олександрівна 68
Городнянський районний суд 1 Карпинська Наталя Михайлівна 80
Деснянський районний суд м.Чернігова 1 Супрун Олександр Петрович 86
Козелецький районний суд 1 Бузунко Олена Анатоліївна 67
Куликівський районний суд 1 Іванець Світлана Василівна 70
Прилуцький міськрайонний суд 1 Коротка Анна Олександрівна 67
Чернігівський окружний 
адміністративний суд

2 Лобан Дмитро Вікторович 87

м.Київ
Господарський суд м.Києва 6 Капцова Тетяна Петрівна 99

Нечай Олександр 
Володимирович

99

Куркотова Євгенія Борисівна 98
Марченко Оксана Володимирівна 97
Ониськів Олеся Михайлівна 97
Стасюк Сергій Васильович 97

Дарницький районний суд м.Києва 6 Каліушко Федір Анатолійович 90
Деснянський районний суд м.Києва 3 Буша Наталія Дмитрівна 96

Ярошенко Сергій Володимирович 94
Дніпровський районний суд м.Києва 4 Галига Ірина Олександрівна 95

Вернидубов Ярослав Іванович 94
Старовойтова Світлана 
Миколаївна

94

Орда Олена Олександрівна 92
Оболонський районний суд м.Києва 4 Великохацька Віра Вікторівна 97

Короткова Ольга Сергіївна 97
Белоконна Інна Вікторівна 92
Шумейко Олена Ігорівна 92

Окружний адміністративний суд м.Києва 2 Іщук Ігор Олександрович 98
Погрібніченко Ігор Миколайович 98

Печерський районний суд м.Києва 1 Фаркош Юлія Анатоліївна 93
Подільський районний суд м.Києва 1 Шаховніна Марина Олегівна 98
Святошинський районний суд м.Києва 6 Жмудь Вікторія Олексіївна 98

Шишко Андрій Олександрович 95
Борденюк Володимир Васильович 94
Заєць Тарас Олександрович 92
Ключник Андрій Степанович 90
Макаренко Володимир 
Вячеславович

90

Шевченківський районний суд м.Києва 4 Маліновська Валентина Миколаївна 94
Романишена Інна Павлівна 94
Середа Галина Григорівна 93
Радуцька Лариса Вікторівна 84

м.Севастополь
Нахімовський районний суд 
м.Севастополя

2 Семенуха Тетяна Борисівна 75
Шкімба Ольга Анатоліївна 69

Окружний адміністративний суд 
м.Севастополя

3 Балась Тетяна Павлівна 91
Гурін Дмитро Миколайович 89
Булат Костянтин Миколайович 88
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ПЕРЕДПЛАТА

Аби завжди бути поінформованими, 
залишайтеся з нами!

УВАГА!  ВІДКРИТО ПЕРЕДПЛАТУ НА НАШЕ ВИДАННЯ НА 2012 РІК!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС 

ТІЛЬКИ В «ЗіБ»:

— ексклюзивні інтерв’ю перших осіб судової 
системи, провідних юристів, адвокатів, 
науковців;

— практика Конституційного, Верховного та 
вищих спеціалізованих судів, роз’яснення, 
узагальнення, прецедентні рішення;

— звіти про засідання Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів та Вищої ради юстиції;

— інформація про перебіг засідань 
парламентських комітетів;

— погляди суддів на проблеми судочинства, 
законодавчі новели тощо;

— новини міжнародного права, зміни в зако-
нодавстві країн Старого світу.

МАКСИМУМ ІНФОРМАЦІЇ —

МІНІМУМ ЦІНИ

У разі оформлення передплати через редакцію ви 
заощаджуєте і час, і кошти. 

Вартість передплати газети «Закон і Бізнес» 
на 12 місяців 2012 року:

для суддів, працівників 
органів юстиції, прокурорів, 
народних депутатів — 490,00 грн. *;

для фізичних осіб — 790,00 грн. *;

для юридичних осіб — 990,00 грн. *.

* Без вартості послуг банку.

При оформленні передплати через редакцію та оплаті через 

відділення банків для зручності надайте касиру розрахунковий 

рахунок 

ТОВ «Редакція газети «Закон і Бізнес»: 
2600400002637.

МИ ІНФОРМУЄМО ПЕРШИХ! 

Щодо питань, пов’язаних
із прийманням передплати, неотриманням 
чи несвоєчасним  отриманням видань, 
дзвоніть
по багатоканальному телефону
(044) 537-34-33.
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СПОЖИВАЧІ

Послуги під напругою 220 В.
Висновок про відшкодування моральної 
шкоди за безпідставне відключення 
електроенергії є помилковим

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Відкри-
того акціонерного товариства «Крим-
енерго» в особі Євпаторійського району 
електричних мереж, третя особа — 
Особа 7, про захист прав споживачів 
та відшкодування моральної шкоди, 
за касаційною скаргою відкритого ак-
ціонерного товариства «Крименерго» 
в особі Євпаторійського району елек-
тричних мереж (далі — ВАТ «Крим-
енерго») на рішення Євпаторійського 
міського суду Автономної Республіки 
Крим від 1.09.2009 та ухвалу Апеляцій-
ного суду АРК від 23.12.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У квітні 2009 року Особа 6 звернулася 
до суду із зазначеним позовом, посила-
ючись на те, що на праві власності їй 
належить квартира за Адресою 1, в якій 
вона проживає разом із матір’ю, Осо-
бою 7. ВАТ «Крименерго» незаконно 
нарахувало їй заборгованість за корис-
тування електричною енергією на суму 
117 грн. 03 коп., а 13.04.2009 відключило 
її квартиру від електричного постачан-
ня. Оскільки вона заборгованості не 
мала, дії працівників ВАТ «Крименерго», 
якими їй спричинено моральні страж-
дання, вважає незаконними, Особа 6 
просила зобов’язати ВАТ «Крименерго» 
поновити електричне постачання і стяг-
нути на її користь компенсацію за за-
вдану моральну шкоду в сумі 10 тис. грн. 

Рішенням Євпаторійського міського 
суду Автономної Республіки Крим від 

1.09.2009, залишеним без змін ухвалою 
Апеляційного суду АРК від 23.12.2009, 
позов задоволено частково: зобов’язано 
ВАТ «Крименерго» підключити кварти-
ру за Адресою 1 до мереж енергопоста-
чання; стягнуто з ВАТ «Крименерго» на 
користь Особи 6 1 тис. грн. на відшкоду-
вання моральної шкоди. 

У лютому 2010 року ВАТ «Крим-
енерго» звернулося до ВС з касаційною 
скаргою, в якій просить скасувати судові 
рішення, посилаючись на порушення 
судами норм процесуального права й 
неправильне застосування норм ма-
теріального права, та ухвалити нове 
рішення, яким у задоволенні позовних 
вимог відмовити. 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню частково. 

Частково задовольняючи позов, суд 
першої інстанції, з висновками якого 
погодився й апеляційний суд, виходив 
із того, що Особа 6 дійсно мала забор-
гованість з оплати за спожиту елек-
тричну енергію, проте відключення 
проведено без достатніх на це підстав; 
тимчасове ненадання послуг з елек-
тричного постачання було небезпеч-
ним для життя й здоров’я споживачів, 
що завдало моральних страждань, які 
підлягають компенсації. 

Повністю з висновками судів по-
годитись не можна. 

За положеннями ст.611 ЦК у разі 
порушення зобов’язання настають 
правові наслідки, встановлені догово-
ром або законом. 

Відносини з приводу постачання 

фізичним особам електричної енергії 
регулюються стст.22, 711, 714, 1209, 
1210 ЦК, законом «Про електроенер-
гетику» та Правилами користування 
електричною енергією для населення 
(далі — Правила), затвердженими по-
становою КМ від 26.07.1999 №1357 (зі 
змінами та доповненнями), які не пе-
редбачають відшкодування моральної 
шкоди в разі порушення зобов’язання з 
постачання електричної енергії. 

Відповідно до ст.714 ЦК за дого-
вором постачання енергетичними та 
іншими ресурсами через приєднану 
мережу одна сторона (постачаль-
ник) зобов’язується надавати другій 
стороні (споживачеві, абонентові) 
енергетичні та інші ресурси, передба-
чені договором, а споживач (абонент) 
зобов’язується оплачувати вартість 
прийнятих ресурсів та дотримуватись 
передбаченого договором режиму їх 
використання, а також забезпечити 
безпечну експлуатацію енергетичного 
та іншого обладнання. 

За п.35 Правил енергопостачальник 
має право відключити споживача у 
разі порушення термінів сплати за 
спожиту електричну енергію у порядку, 
визначеному п.27 цих Правил, а саме: у 
разі несплати за спожиту електричну 
енергію протягом 10 днів після терміну, 
зазначеного у договорі чи платіжному 
документі, та неотримання енергопо-
стачальником повідомлення про опла-
ту на 20 день, споживачу надсилається 
попередження про його відключення 
від електричної мережі. 

Відповідно до пп.43—44, 46 Правил 
енергопостачальник несе відповідаль-
ність за шкоду, заподіяну споживачу або 
його майну, в розмірі й порядку, визна-
ченими законодавством. У разі тимча-
сового припинення електропо стачання 
з вини енергопостачальника він несе 
відповідальність згідно з умовами до-
говору в розмірі двократної вартості 
недовідпущеної електричної енергії. У 
разі порушення прав споживачів енер-
гопостачальник несе відповідальність 
згідно із законодавством та договором. 

Судом установлено, що Особа 6 
разом із матір’ю, Особою 7, Інформа-
ція 1, проживає у власній квартирі за 
Адресою 1. Відповідно до укладеного в 
2001 році договору ВАТ «Крименерго» 
постачає електричну енергію до вказаної 
квартири. Особа 7 є учасником Великої 
Вітчизняної війни й на підставі закону 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» має пільги з опла-
ти комунальних послуг. Між сторонами 
у справі виник спір із приводу заборго-
ваності з оплати за спожиту електричну 
енергію, яку Особа 6 не визнавала, і вела 
переписку з відповідачем щодо строку, 
з якого слід проводити оплату з ураху-
ванням пільги її матері. 13.04.2009 пра-
цівники ВАТ «Крименерго» відключили 
вказану квартиру від електричного по-
стачання, указавши в повідомленні про 
заборгованість у сумі 117 грн. 22.04.2009 
постачання електричної енергії до квар-
тири було відновлено. 

Суд першої інстанції визнав, що 
Особа 6 мала борг у сумі 89 грн. 41 коп. у 
зв’язку з неповною оплатою електричної 
енергії за період з вересня 2007 року до 
червня 2008 року, проте попередження 
від енергопостачальника про відклю-
чення електричної енергії в установле-
ному порядку не отримала. Суд також 
дійшов правильного висновку, що 
при відключенні ВАТ «Крименерго» 
не врахувало, що у квартирі проживає 
людина похилого віку, учасник війни; 
Особа 6 помиляється в строках для 
нарахування пільг, але щомісячно 
й вчасно проводить оплату послуг; 
питання про стягнення боргу ВАТ 
«Крим енерго» мало можливість ви-
рішити без відключення квартири по-
зивачки від електричної енергії, а тому 
постачання повинно бути відновлене. 

Стягуючи з ВАТ «Крименерго» ком-
пенсацію за спричинену моральну 
шкоду на підставі ст.4 закону «Про 
захист прав споживачів», суд першої 
інстанції мотивував свій висновок 
тим, що тимчасове ненадання послуг 
з електричного постачання було не-
безпечним для життя та здоров’я спо-
живачів, оскільки Особа 7 — хвора 
людина, яка потребує постійного й 
належного догляду навіть вночі, але у 
квартирі не працювало опалення (ав-
тономне, електричне), не було гарячої 
води, світла, тому виникли проблеми 
з ліками, уколами. 

З висновками суду в цій частині 
погодитись не можна з таких підстав. 

Нормативні акти, які регулюють 
спірні правовідносини, як і укладений 
між сторонами договір на електричне 
постачання, не передбачають відшко-
дування моральної шкоди спожива-
чеві у разі припинення постачання 
електричної енергії. 

Що стосується вимог закону «Про 
захист прав споживачів», то відповід-
но до п.5 ст.4 цього закону споживачі 
мають право на відшкодування мо-
ральної (немайнової) шкоди, заподі-
яної небезпечною для життя і здоров’я 
людей продукцією, у випадках, перед-
бачених законом. 

За ст.1 указаного закону послуга — 
діяльність виконавця з надання (пере-
дачі) споживачеві певного визначеного 
договором матеріального чи нематері-
ального блага, що здійснюється за ін-
дивідуальним замовленням спожива-
ча для задоволення особистих потреб. 

Таким чином, розділяючи понят-
тя продукція й послуга, закон пе-
редбачає відшкодування моральної 
шкоди лише за постачання небез-
печної для життя та здоров’я людей 
продукції, а тому висновок суду про 
відшкодування моральної шкоди за 
безпідставне припинення послуги 
(відключення електричного поста-
чання ) є помилковим. 

Ураховуючи відсутність підстав 
для застосування до даного спору по-
ложень п.5 ст.4 закону «Про захист 
прав споживачів», рішення суду пер-
шої інстанції й ухвала апеляційного 
суду в частині стягнення компенсації 
за моральну шкоду підлягають скасу-
ванню з ухваленням нового рішення 
про відмову в задоволенні позову в 
цій частині. 

У решті судові рішення слід зали-
шити без змін. 

Керуючись стст.336, 341 ЦПК, коле-
гія суддів Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду 

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу Відкритого ак-
ціонерного товариства «Крименерго» 
задовольнити частково. 

Рішення Євпаторійського міського 
суду АРК від 1.09.2009 та ухвалу Апе-
ляційного суду АРК від 23.12.2009 в 
частині стягнення моральної шкоди 
скасувати, ухвалити в цій частині нове 
рішення. 

Відмовити в задоволенні позову 
Особі 6 до Відкритого акціонерного то-
вариства «Крименерго» про стягнення 
моральної шкоди. 

У решті судові рішення залишити 
без змін. 

Рішення оскарженню не підлягає. �

ЦІННІ ПАПЕРИ

Факсиміле допустиме.
Підпис особи, на користь якої повинен 
бути здійснений платіж, 
не є обов’язковим реквізитом 
простого векселя

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Товари-
ства з обмеженою відповідальністю 
«Донагромаш» про відшкодування 
шкоди та стягнення заборгованості 
за вексельним зобов’язанням і за по-
зовом Комунального підприємства 
«Управління міжрегіонального про-
мислового розвитку» до Особи 3, Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«Дон агромаш» про витребування 
майна із чужого незаконного володін-
ня, за касаційною скаргою Особи 3 на 
рішення Київського районного суду 
м.Донецька від 21.11.2008 та ухвалу 
Апеляційного суду Донецької області 
від 29.01.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У травні 2006 року Особа 3 звернув-
ся до суду з указаним вище позовом, 
посилаючись на те, що 26.03.2004 това-
риство з обмеженою відповідальністю 
«Донагромаш» видало 22 прості вексе-
лі на загальну суму 1408790 грн. 54 коп. 
зі строком платежу за пред’явленням 
і передало їх Комунальному підпри-
ємству «Управління міжрегіонального 
промислового розвитку» за актом при-
ймання-передачі векселів. 16 листопа-
да 2005 року між ним і Товариством 
з обмеженою відповідальністю «Сис-
темний фінансовий менеджер» було 
укладено договір купівлі-продажу 
цінних паперів, на підставі якого та 
бланкового індосаменту він отримав 
вищезазначені векселі. У зв’язку з від-
мовою ТОВ «Донагромаш» здійснити 
оплату за вказаними векселями пози-

вач просив суд стягнути з відповідача 
1408790 грн. 54 коп. 

У травні 2008 року КП «УМПР» 
звернулось до суду з позовом до Осо-
би 3 і ТОВ «Донагромаш» про витре-
бування майна із чужого незаконного 
володіння, посилаючись на те, що емі-
товані 26.03.2004 ТОВ «Донагромаш» 
векселі не мають вексельної сили й на 
них не розповсюджується вексельне 
законодавство. Позивач просив суд ви-
требувати 22 прості векселі на загальну 
суму 1408790 грн. 54 коп. у Особи 3 та 
повернути їх КП «УМПР»; визнати 
напис: «Платити наказу директор 
КП «УМПР» Особа 4», виконаний на 
зворотному боці спірних векселів, 
таким, що не має сили бланкового ін-
досаменту. 

Ухвалою Київського районного суду 
м.Донецька від 24.06.2008 зазначені по-
зови об’єднано в одне провадження. 

Рішенням Київського районного 
суду м.Донецька від 21.11.2008, зали-
шеним без змін ухвалою Апеляційного 
суду Донецької області від 29.01.2009, 
у задоволенні позовних вимог Особі 3 
відмовлено. Позов КП «УМПР» задово-
лено частково: визнано напис: «Платити 
наказу директор КП «УМПР» Особа 4», 
виконаний на зворотному боці векселів 
<…>, емітованих ТОВ «Донагромаш» 
26.03.2004, таким, що не має сили індо-
саменту; у решті позову відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 3 просить 
скасувати ухвалені судові рішення, 
посилаючись на неправильне засто-
сування судами норм матеріального 
права й порушення норм процесуаль-
ного права, та ухвалити нове рішення, 

яким його позовні вимоги задовольни-
ти, у задоволенні позову КП «УМПР» 
відмовити. 

Касаційна скарга підлягає частко-
вому задоволенню з таких підстав. 

Згідно із ч.2 ст.324 ЦПК підста-
вами касаційного оскарження є не-
правильне застосування судом норм 
матеріального права чи порушення 
норм процесуального права. 

Відмовляючи в задоволенні позову 
Особи 3 і задовольняючи частково по-
зов КП «УМПР», суд першої інстанції 
виходив із того, що Особа 3 не надав 
суду доказів, які б підтверджували 
перехід права витребування боргу за 
спірними векселями, правомірність 
отримання векселів та розпорядження 
ними всіма держателями, починаючи 
з першого кредитора — КП «УМПР», 
і закінчуючи останнім — Особою 3. 
Також під час вчинення напису на 
зворотному боці спірних векселів не 
дотримано основної вимоги щодо 
вчинення індосаменту, а саме — від-
сутній підпис індосанта. Зазначив, 
що факсимільне відтворення підпису 
індосанта не має сили індосаменту, а 
придбання векселів іншим шляхом, 
ніж індосамент, згідно з вимогами ст.11 
уніфікованого закону про прості век-
селі та переказні векселі має наслідки 
звичайної цесії.

З таким висновком суду погодився 
й суд апеляційної інстанції. 

Проте повністю погодитись із таки-
ми висновками судів не можна, оскільки 
суди дійшли до них із порушенням норм 
матеріального та процесуального права.

Згідно зі ст.213 ЦПК рішення суду 
повинно бути законним і обгрунтова-
ним. 

Відповідно до ст.214 ЦПК під час 
ухвалення рішення суд вирішує такі 
питання: 1) чи мали місце обставини, 
якими обгрунтовувалися вимоги і за-
перечення, та якими доказами вони 
підтверджуються; 2) чи є інші фактич-
ні дані (пропущення строку позовної 
давності тощо), які мають значення 
для вирішення справи, та докази на їх 
підтвердження; 3) які правовідносини 
сторін випливають із встановлених об-
ставин; 4) яка правова норма підлягає 
застосуванню до цих правовідносин. 

Зазначеним вимогам судові рішення 
не відповідають. 

Судом установлено та підтверджу-
ється матеріалами справи, що ТОВ «Дон-
агромаш» 26.03.2004 видало 22 про-
 сті векселі на загальну суму 1408790 грн. 
54 коп. зі строком платежу за пред’яв-
ленням і передало їх КП «УМПР» за 

актом приймання-передачі векселів. 
На зворотному боці векселів здійснено 
рукописний напис: «Платити наказу 
директор КП «УМПР» Особа 4» і стоїть 
печатка КП «УМПР» та підпис керівника 
підприємства за допомогою факсиміль-
ного відбитку, що не оспорюється сто-
ронами. За договором купівлі-продажу 
цінних паперів від 16.11.2005 Особа 3 
придбав указані векселі в ТОВ «Систем-
ний фінансовий менеджер». 

У п.4 постанови Пленуму Верховно-
го Суду від 8.06.2007 №5 «Про деякі 
питання практики розгляду спорів, 
пов’язаних з обігом векселів» зазна-
чено, що при вирішення питання про 
наявність вексельних зобов’язань су-
дам слід звертати увагу на додержання 
вимог вексельного законодавства щодо 
підписів зобов’язаних за векселем осіб, 
тобто векселедавця, яким є ТОВ «Дон-
агромаш», а не КП «УМПР». 

Стаття 5 закону «Про обіг векселів в 
Україні» передбачає порядок складан-
ня векселів. Оскільки складає вексель 
саме емітент (векселедавець), то й ви-
моги зазначеної статті адресовані йому. 

Таким чином, ч.3 ст.5 зазначеного 
закону зобов’язує керівника юридич-
ної особи — векселедавця — здійснити 
свій підпис власноручно. 

Статтею 75 уніфікованого закону 
про переказні векселі та прості век-
селі передбачено вичерпний перелік 
реквізитів простого векселя, який не 
містить такого реквізиту, як підпис 
індосанта. Обов’язковим є тільки під-
пис особи, яка видає документ (вексе-
ледавця), саме у разі відсутності його 
підпису простий вексель втрачає свою 
вексельну силу. 

Отже, оскільки підпис особи, на 
користь якої повинен бути здійснений 
платіж за векселем, не є обов’язковим 
реквізитом простого векселя, викорис-
тання факсиміле керівника цієї особи 
замість його особистого підпису, за 
наявності всіх обов’язкових реквізитів, 
установлених законом, не є підставою 
для визнання простого векселя не-
дійсним або неналежно оформленим. 

З матеріалів справи вбачається, що 
підпис векселедавця — керівника ТОВ 
«Донагромаш» — є на всіх векселях та 
виконаний особисто. 

Відповідно до ч.2 ст.11 уніфікова-
ного закону про переказні векселі та 
прості векселі, якщо трасант поміс-
тив у переказному векселі слова «не 
за наказом» або будь-який інший рів-
нозначний вислів, то документ може 
бути переданий тільки з дотриманням 
форми та з наслідками звичайної цесії. 

Однак спірні векселі містять вислів, 
що має прямо протилежне значення — 
«Платити наказу директор КП «УМПР» 
Особа 4». 

Відповідно до вимог вексельного 
законодавства та п.7 постанови Пле-
нуму Верховного Суду від 8.06.2007 
№5 «Про деякі питання практики роз-
гляду спорів, пов’язаних з обігом век-
селів» законний векселедержатель не 
зобов’язаний доводити наявність і дій-
сність своїх прав за векселем — вони 
вважаються наявними та дійсними. 
Доведення протилежного — обов’язок 
особи, якій пред’явлено вимогу за век-
селем. 

Разом із тим судом установлено, що 
Особа 3 є законним власником спірних 
векселів, які він придбав на підставі 
договору купівлі-продажу та отримав 
у володіння шляхом підписання акта 
приймання-передачі. 

Проте суд першої інстанції в пору-
шення стст.212—214 ЦПК на зазначені 
вимоги закону уваги не звернув; фак-
тичних обставин, які мають значення 
для правильного вирішення справи, 
не встановив; не врахував, що векселі 
не мають застереження про заборону 
їх передавання шляхом індосаменту, 
та, застосувавши ст.512 ЦК, дійшов 
передчасного висновку, що придбання 
спірних векселів має наслідки звичай-
ної цесії. 

Перевіряючи в апеляційному по-
рядку законність і обгрунтованість 
рішення суду першої інстанції, апе-
ляційний суд, на порушення вимог 
стст.303, 315 ЦПК, доводів апеляційної 
скарги належним чином не перевірив 
і допущені судом першої інстанції по-
милки не виправив. 

За таких обставин колегія суддів 
дійшла висновку, що рішення суду 
першої інстанції та ухвала апеляцій-
ного суду підлягають скасуванню з 
передачею справи на новий розгляд 
до суду першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 3 задоволь-
нити частково. 

Рішення Київського районного суду 
м.Донецька від 21.11.2008 та ухвалу 
Апеляційного суду Донецької області 
від 29.01.2009 скасувати, справу пере-
дати на новий розгляд до суду першої 
інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

8 червня 2011 року   м.Київ  

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду 
України у складі: 
головуючого — ПАТРЮКА М.В., 
суддів: ГУМЕНЮКА В.І., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЛУСПЕНИКА Д.Д., ЛЯЩЕНКО Н.П.,  

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Рішення

15 червня 2011 року   м.Київ  

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду 
України у складі: 
головуючого — ПАТРЮКА М.В., 
суддів: ГУМЕНЮКА В.В., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЛУСПЕНИКА Д.Д., ЛЯЩЕНКО Н.П.,

20 документ




