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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

ЦIНА ДОГОВIРНА

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

АНОНС

ДИСКУСІЯ 
Кодекс справедливості
Революційні норми КПК ведуть до 
європеїзації правової системи та 
всього суспільства. � СТОР. 3

ПІДСУМКИ 
Замкнений простір 
правосуддя
Проблеми з розміщенням не до-
зволяють ВСС заповнити всі ва-
кансії. � СТОР. 5

ПОЗИЦІЯ 
Анонімні ініціативи
Раніше Вища рада юстиції оприлюд-
нювала на сайті прізвища авторів про-
позицій про звільнення. Але з кінця 
минулого року ці дані залишаються 
«в тіні». «ЗіБ» намагався з’ясувати, 
чим зумовлені такі зміни. � СТОР. 6

САНКЦІЇ

Догана замість 
підсудних
ВККС оголосила догану законни-
ку, який по кілька років розглядав 
кримінальні справи. Суддя пояс-
нив: інакше не вдається, оскільки 
підсудних не привозили. � СТОР. 6

ОГЛЯД

Вклад з компенсацією
Банки мають покрити інфляцій-
ні втрати навіть за час мораторію 
на повернення коштів. � СТОР. 11

ПОРЯДОК

Колізії з амністією
Зворотну дію в часі має той закон, 
що скасовує злочинність діяння або 
іншим чином поліпшує становище 
особи. � СТОР. 13

ПОШУКИ ІСТИНИ

Менти в законі
«Справа перевертнів» веде до «спра-
ви Гонгадзе»? � СТОР. 14

ПРОЦЕС

Немотивована 
відмова 
Ненадання захисникові, який тільки-
но вступив у справу, часу на озна-
йомлення з її матеріалами і резуль-
татами попередніх процесуальних 
дій фактично позбавляє підсудного 
права на захист. � СТОР. 17

КАДРИ

Додатковий добір
ВККС запрошує «резервістів» зайня-
ти 290 вакансій у судах. � СТОР. 20
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Заступник голови Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних і кримінальних 
справ Станіслав МІЩЕНКО:

«Вітчизняній Феміді 
не вистачає правосвідомості 
наших громадян» � СТОР.4

РЕФОРМА

Завідувач відділу ГУ з питань діяльності 
правоохоронних органів АП Андрій ПОЙДА: 
«Проект нового КПК будує 
систему за принципом ніпеля»
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

Як повідомляв «ЗіБ», 9 лютого 
парламент прийняв у першому 
читанні проект Кримінального 
процесуального кодексу, внесений 
Президентом. Ця подія вивела 
кодекс, який фахівці називають  
«другою Конституцією», на 
фінішну пряму. Про те, в якому 
вигляді цей документ отримає 
статус закону та які його 
положення є принципово новими 
для українського судочинства, 
кореспондентові «ЗіБ» розповів 
завідувач відділу головного 
управління з питань діяльності 
правоохоронних органів 
Адміністрації Президента 
Андрій ПОЙДА.

«Намагаємося почути 
якнайбільше зауважень 
щодо КПК та врахувати їх»

— Пане Андрію, з огляду на скрупу-
льозну роботу над проектом КПК ро-
бочої групи, а також узгодження його 
положень з європейськими експертами, 
очевидно, якихось кардинальних утру-
чань у текст уже не буде, аби не пору-
шити логіку кодексу. Воднораз під час 
обговорення проекту, зокрема на сто-
рінках нашого видання, висловлювалося 
чимало зауважень до окремих норм про-
екту. Чи можуть бути внесені поправки 
перед остаточним ухваленням цього 
документа?

— Можу вас запевнити, що Адмі-
ністрація Президента, як представ-
ник суб’єкта законодавчої ініціативи, 
здійснює активну роботу стосовно 
опрацювання проекту КПК. Ми на-
магаємося відслідковувати макси-
мальну кількість думок, які вислов-
люються публічно, та проаналізувати 
їх. Серед іншого приділяємо час і тим 
зауваженням, які після голосування 

в парламенті почали з’являтися в 
засобах масової інформації, зокре-
ма у вашому виданні та Інтернеті, 
включаючи навіть анонімні повідо-
млення на різноманітних юридичних 
форумах. 

— Чи є слушні думки, які можуть бути 
враховані?

— На жаль, велику кількість ду-
мок висловлюють люди, які, напевно, 
не досить детально ознайомилися з 
проектом. Часто вони спираються 
на вихоплені з контексту уривки або 
критикують положення, які взагалі 
відсутні в документі. Проте, врахо-
вуючи значимість та складність за-
конодавчого акта, про який ідеться, 
ми намагаємося почути якнайбільше 
зауважень та врахувати їх під час ро-
боти над проектом перед його другим 
читанням у парламенті.

— Як ви вважаєте, чому окремі юрис-
ти дещо насторожено поставилися до 
запропонованого Президентом про-
екту?

— Проект містить чимало новацій, 
які не мають історії застосування в 
нашій державі. Це одна з причин, яка 
ускладнює сприйняття проекту нового 
КПК фахівцями та подекуди викликає 
запитання в тих, хто знайомиться з 
його текстом. 

Ще до внесення проекту в парламент 
главою держави, текст витримав безліч 
дискусій та обговорень, піддавався мо-
делюванням та прогнозуванню засто-
сування відповідних норм на практиці. 
Це одна з причин, чому ми впевнені в 
життєздатності та ефективності закла-
деної в проекті моделі кримінального 
судочинства та її інститутів. 

Ми переконані, що набрання чин-
ності кодексом уможливить побудову 
якісно нової системи кримінального 
судочинства, що буде відповідати ви-
могам часу та забезпечувати як належ-
ний рівень захисту прав громадян, так 
і ефективність процесу. 

 
 � Закінчення на стор.10

ВККС

«Зручна» 
постанова
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Прокурор Київської 
області звернувся до Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів, аби 
та припинила відставку володаря 
мантії Володимира Очківського, 
який обвинувачувався в скоєнні 
злочину проти правосуддя. ВККС 
прохання не задовольнила.

Амністований суддя

13 лютого «кваліфікаційники» 
розглянули питання щодо припи-
нення відставки судді В.Очківського. 
Останній розпочав кар’єру в 1993 році 
у Васильківському міськсуді Київської 
області, у 2004-му був переведений до 
Васильківського міськрайсуду того ж 
регіону. У липні 2011-го В.Очківський 
написав заяву про відставку. Поста-
новою Верховної Ради від 22.09.2011 
володаря мантії звільнили.

На початку 2011 року було пору-
шено кримінальну справу за обви-
нуваченням В.Очківського в скоєнні 
злочину, передбаченого ч.1 ст.375 КК 
(постановлення суддею завідомо не-
правосудної ухвали та рішення). До 
речі, В.Очківського від посади відсто-
ронено не було.

Він оскаржував до суду постано-
ву про порушення справи, але його 
скарга була залишена без задоволен-
ня. У травні того ж року досудове 
слідство завершилось, і за розгляд 
справи взявся Голосіївський райсуд 
м.Києва. До початку судового слідства 
В.Очківський заявив клопотання про 
звільнення його від кримінальної від-
повідальності за амністією. 

10 жовтня 2011-го справу закрили.

 � Закінчення на стор.7

ЦЕРЕМОНІЯ

«Завжди 
залишатися 
першими!»
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

Переможці першого конкурсного 
добору на суддівські посади 
дістались омріяної мети. 14 лютого 
вони склали присягу, а також 
почули від Президента привітання 
із цією подією та побажання 
«завжди залишатися першими».

Минулий рік дійсно пройшов 
під знаком реформування судової 
системи. Напевне, найдовшим і най-
складнішим було проведення першого 
конкурсу на заміщення суддівських 
посад. Адже все — починаючи від роз-
робки відповідних положень і тестів 
та закінчуючи оскарженням рішень 
Вищої кваліфкомісії щодо результатів 
конкурсу — відбувалося вперше. Тому 
кожний етап давався нелегко. Досить 
пригадати казус, який стався із за-
вданням під час тестування, в якому 
виявилися деякі недоліки.

Весь цей процес зайняв майже рік — 
від березня 2011-го, коли почали при-
ймати заяви, до складання на минулому 
тижні присяги новопризначеними суд-
дями. Але для першопрохідців цей шлях 
виявився трохи коротшим, оскільки 
наступний добір уже здійснюватиметь-
ся з урахуванням вимог закону про за-
провадження спеціальної підготовки 
кандидатів. «Такий крок дозволить май-
бутнім суддям глибше опанувати навич-
ки професії, вдосконалити свої знання 

та перевести їх із теоретичної площини 
в практичну», — наголосив Президент 
Віктор Янукович, виступаючи перед 
новопризначеними.

 � Закінчення на стор.2

У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ 

Про просування в 
службовій діяльності, життя 
суддівської спільноти 
в переломні 1990-ті роки 
та проблеми, з якими 
сьогодні доводиться 
стикатись адмін’юстиції, 
в ексклюзивному інтерв’ю 
«ЗіБ» розповість голова 
Київського апеляційного 
адміністративного суду 
Володимир МАСЛІЙ.



ВІТАЄМО!

ВІКТОР 
ЮЩЕНКО
23 лютого, 58 років

Президент України у 2005—2010 рр., 
кавалер ордена «За заслуги» III ступеня, 
заслужений економіст України.

ЮХИМ 
ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
20 лютого, 79 років

Член Комітету ВР у закордонних справах, 
представник фракції Партії регіонів, на-
родний депутат I—VI скликань. 

ЮРІЙ 
ІВАНЮЩЕНКО
21 лютого, 53 років

Член Комітету ВР з питань паливно-енер-
гетичного комплексу, ядерної політики та 
ядерної безпеки, представник фракції ПР, 
народний депутат VI скликання.

ВЛАДИСЛАВ 
ЛУК’ЯНОВ
21 лютого, 48 років

Перший заступник голови Комітету ВР з 
питань бюджету, представник фракції ПР, 
народний депутат V та VI скликань. 

ОЛЕКСАНДР 
СЛОБОДЯН
21 лютого, 56 років

Член Комітету ВР з питань економічної по-
літики, представник фракції блоку «НУНС», 
народний депутат III, IV та VI скликань.

ВАЛЕРІЙ 
КАЛЬЧЕНКО
24 лютого, 65 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
екологічної політики, природокористу-
вання та ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи, представник фракції 
БЮТ, народний депутат V та VI скликань. 

 ЦЕРЕМОНІЯ

«Завжди залишатися 
першими!»
Президент визначив дороговказ для новопризначених суддів

 � Закінчення, початок на стор.1

Глава держави відзначив, що 
«сьогодні суддями стають найкращі 
юристи, які здатні професійно та 
відповідально вершити правосуддя 
і які глибоко усвідомлюють, що за 
кожним прийнятим рішенням сто-
ять долі конкретних людей». Допо-
може молодим суддям у цьому «за-
провадження якісно нової системи 
правових засобів захисту людини, 
суспільства і держави від криміналь-
них правопорушень, а також удоско-
налення процедури кримінального 
судочинства».

Тим служителям Феміди, які роз-
глядатимуть кримінальні справи, 
В.Янукович нагадав про необхідність 
дотримання стандартів гуманізму, а 
також зменшення випадків застосу-
вання запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою.

Також глава держави окреслив і 
подальші реформаторські плани, до 
яких мають бути готові молоді судді. 
Йдеться про якісну перебудову орга-
нів обвинувачення та захисту. «Адво-
катура в Україні повинна стати осно-
вним інститутом, що здійснюватиме 
ефективний захист прав, свобод та 
інтересів громадян і гарантуватиме 
право на якісну правову допомогу», —
наголосив В.Янукович. Перегляду, за 

його оцінкою, вимагають також роль 
і функції прокурора поза межами 
кримінального судочинства.

Водночас глава держави заспо-
коїв суддів щодо питання фінансо-

вого забезпечення. Він нагадав, що 
«позитивним результатом судової 
реформи стало поетапне зростання 
заробітної плати, істотне збільшення 
якої відбулося вже з початку цього 

року». Адже зміцненню фінансової 
незалежності судової гілки влади 
мають посприяти, зокрема, надхо-
дження від запровадженого судового 
збору. В.Янукович запевнив, що ці 
кошти витрачатимуться «виключно 
для забезпечення потреб правосуддя, 
а також з метою впровадження в су-
дову систему новітніх досягнень, по-
кликаних полегшити роботу суддів».

Президент побажав новопризна-
ченим законникам, аби вони «зав-
жди залишалися першими, стали 
провідниками найкращих досягнень 
судової реформи, прикладом для 
своїх колег та зразком для насліду-
вання майбутніх кандидатів на по-
саду судді». 

«Пам’ятайте: авторитет судової 
гілки влади та довіра до суду з боку 
суспільства залежить від ваших дій, 
від змісту кожного рішення, яке ви 
проголосите іменем України», — під-
сумував своє напуття В.Янукович.

Хоча європейські експерти на-
голошують на необхідності остаточ-
ного усунення від кадрового добору 
суддів і глави держави, і парламенту, 
такий урочистий вступ на посаду 
запам’ятається назавжди. А слова 
присяги стануть не формальністю, 
а дійсно закарбуються в пам’яті й, 
можливо, в якийсь момент утрима-
ють суддю від поспішних рішень. � 

В.Янукович: «Хай слова присяги назавжди залишаться у вашому серці, стануть 
дороговказом на професійному та життєвому шляху».

КАДРИ

Другий тур: 214 на 290
Останній конкурс перед новим добором стартує 28 березня
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів оголосила конкурс на 
заміщення вакансій у місцевих 
судах. 214 претендентів, які 
перебувають у резерві, 28 бе-
резня мають шанс перемогти 
в змаганнях за мантії. Наступна 
можливість з’явиться лише 
після проведення нового 
добору.

Нарешті «резервісти» дочекалися: 
через 4 місяці після проведення пер-
шого конкурсу на зайняття вільних 
посад у судах (він відбувся 28 жовтня) 
постійно діючий орган оголосив про 
початок другого туру. Так, 214 претен-
дентів на мантії можуть визначатись, 
яку з 290 наявних вакансій обрати. 
Загалом 213 храмів Феміди чекають 
кадрового поповнення.

З 27 лютого до 16 березня ВККС 
прийматиме заяви від кандидатів, а 
28 березня проведе конкурс. До речі, 
ті, хто мріяв служити Феміді в Києві, 
спіймали облизня: у столиці вільних 

посад не виявилося. Та й у Київській 
області їх небагато — всього 6: по од-
ній у Березанському та Ржищевському 
міськсудах, Макарівському та Рокит-
нянському райсудах; дві — у Василь-
ківському міськрайсуді.

У місцевих адмінсудах — 12 вакан-
сій (найбільше в Донецькому окружно-
му адмінсуді — 3), а в господарських —
6 (по одній у госпсудах Дніпропе-
тровської, Житомирської, Луганської, 
Львівської, Тернопільської та Хмель-
ницької областей).

Лідером серед тих, у кого після 
проведення першого конкурсу за-
лишилося найбільше вільних крісел 
у місцевих загальних судах, став 
Донецький регіон. Сьогодні тут 56 
вакансій, причому пальму першо-
сті утримує Єнакіївський міськсуд 
(5 вакансій). Проте Донеччина — не 
єдиний зі східних регіонів, який від-
чуває нестачу представників третьої 
гілки влади. Не вистачає законників і 
в Луганській (33 вільні місця), й у Дні-
пропетровській областях (25).

Найменша потреба в кадровому 
поповненні в місцевих загальних судах 
Закарпатської (1 вакансія), Тернопіль-

ської (2) та Чернівецької (2) областей 
(детальніше зі списком судів, у яких 
є вільні посади, можна ознайомитися 
на стор.20).

До речі, сьогодні в резерві перебу-
вають сильні «гравці», які за резуль-
татами іспитів набрали і 90, і 97 балів 
(максимальна кількість — 100). Тому 
кандидатів чекає запекла боротьба за 
місця в «найкращих» судах. А мож-
ливо, претенденти, котрі мають най-
вищі бали, не подаватимуть заяв про 
участь у конкурсі й чекатимуть, коли 
з’явиться вакансія саме в тому храмі 
Феміди, робота в якому їх найбільше 
влаштовує. Скористатися шансом чи 
ні — справа «резервістів». Але той, хто 
дійсно хоче вершити правосуддя, має 
реальну можливість уже влітку цього 
року одягти мантію.

Охочим вершити правосуддя по-
трібно знати: іноді на шляху до посади 
виникають перешкоди. Так, нещодав-
но з кандидаткою Оксаною Івашке-
вич, котра отримала рекомендацію до 
Малинського райсуду Житомирської 
області, сталася неприємна історія. У 
цій обителі Феміди було ліквідовано 
одну суддівську посаду, яку мала за-

йняти претендентка. Тому ВККС до-
велося знову включити О.Івашкевич 
до резерву.

Жінка попросила комісію не заби-
рати в неї рекомендацію, а зачекати: 
через кілька місяців представниці 
Малинського райсуду Житомирської 
області виповниться 65 років і вона 
звільниться. Тоді в суді з’явиться ва-
кансія. Проте «кваліфікаційникам» 
довелося засмутити О.Івашкевич: не 
можна давати рекомендацію на по-
саду, якої не існує. Натомість комісія 
порадила жінці писати заяву до іншо-
го храму Феміди, а через деякий час 
перевестися до бажаного.

P.S. 16 лютого голова ВККС Ігор 
Самсін повідомив, що після того, як 
був оголошений конкурс на зайняття 
288 вакансій, до комісії звернулися го-
лови Городоцького райсуду Львівської 
області та Миколаївського окружно-
го адмінсуду з інформацією такого 
змісту. Виявилося, що в цих обителях 
Феміди є по одному вільному суддів-
ському кріслу. Тому «кваліфікацій-
ники» вирішили до списку вакансій 
додати ще дві. �

ГАРАНТІЇ

Пенсійна залежність
КС вирішить, чи мали нардепи право обмежувати 
виплати суддям у відставці
СЕРГІЙ МИЛОГРАДОВ

Верховний Суд вирішив з’ясувати, 
чи правомірно нардепи встановили 
верхню планку пенсій та 
утримання для суддів у відставці. 
Відповідне звернення розгляне 
Конституційний Суд, який 
уже вирішував подібні справи. 
Щоправда, цього разу можна 
очікувати несподіванки.

Всупереч гарантіям

Звернутися до єдиного органу кон-
ституційної юрисдикції суддів ВС спо-
нукав закон «Про заходи щодо законо-
давчого забезпечення реформування 
пенсійної системи»(№3668-VI), яким, 
серед іншого, було внесено зміни до 
ст.138 закону «Про судоустрій і статус 
суддів» (№2453-VI).

На думку членів Пленуму ВС, 
який відбувся 15 лютого, законодав-
чі новації суттєво погіршили умови 
пенсійного забезпечення й виплати 
щомісячного довічного грошового 
утримання суддів у відставці. Зо-
крема, значно збільшено вік, після 
досягнення якого законники мають 
можливість обрати між пенсією, пе-

редбаченою законом «Про державну 
службу», і щомісячним довічним гро-
шовим утриманням: для чоловіків — 
з 60 до 62 років, а для жінок — з 55 до 
60 років. Щоправда, для суддів, які 
вже наближалися до пенсійного віку, 
було встановлено перехідний період.

Невдоволення ВС викликає й норма 
щодо максимального розміру щомісяч-
ного довічного утримання для суддів 
у відставці — 10 прожиткових мініму-
мів, установлених для осіб, котрі втра-
тили працездатність (на сьогодні це 
8220 грн.). Якщо ж суддям до 1 жовтня 
минулого року вже було призначено 
пенсію або довічне утримання і воно 
перевищує встановлений максимум, 
то скорочувати його не будуть. Разом з 
тим не застосовуватимуться індексація 
та інші перерахунки до того часу, доки 
виплати не зменшаться до розміру тих 
же 10 прожиткових мінімумів для осіб, 
що втратили працездатність. 

Ці та деякі інші обмеження, на думку 
суддів, не узгоджуються з рядом поло-
жень Основного Закону. Зокрема, відпо-
відно до ч.3 ст.22 Конституції при при-
йнятті нових законів або внесенні змін 
до чинних не допускається звуження 
змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 
Крім цього, Конституцією передбачено, 
що держава забезпечує фінансування та 

належні умови для діяльності суддів, а 
також гарантує незалежність і недотор-
канність людей у мантіях. 

«Ми вважаємо, що рівень оплати 
праці суддів і їх пенсійного забезпечен-
ня є елементом незалежності, а закон ці 
гарантії порушує», — пояснив позицію 
Пленуму Перший заступник Голови 
ВС Ярослав Романюк. При цьому, за 
його словами, незалежність потрібна 
не самим законникам, а пересічним 
громадянам для того, щоб діяв спра-
ведливий суд.

Історичний дуалізм

Звертаючись до КС, судді можуть 
спиратися на попередні рішення єдино-
го органу конституційної юрисдикції. 
Так, у рішенні №8-рп/2005, оголоше-
ному в жовтні 2005 р., КС указав, що 
надання судді матеріального захисту є 
гарантією забезпечення його незалеж-
ності. Разом з тим будь-яке зниження 
рівня гарантій незалежності суддів 
суперечить конституційній вимозі не-
ухильного забезпечення незалежного 
правосуддя, наголошували на вул. Жи-
лянській. 

Можна поглянути й на рішення 
№4-рп/2007 від 18.06.2007, де КС указав, 
що, обмеживши держбюджетом пенсії 

та довічне грошове утримання, Верховна 
Рада діяла всупереч закріпленому в ч.3 
ст.22 Конституції принципу недопусти-
мості звуження існуючих прав і свобод.

Здавалося б очевидно, яким ви-
явиться рішення КС, і питання лише в 
тому, коли його буде винесено. Однак, 
на противагу позиціям минулих років, 
можна навести останні рішення. Так, 
мало хто очікував, що КС визнає кон-
ституційними норми «Прикінцевих 
положень» закону «Про Державний 
бюджет України на 2011 рік», за якими 
Уряд отримав право на власний розсуд 
визначати (а фактично — зменшувати) 
розміри соціальних виплат. При цьо-
му нардепи, які зверталися до КС, так 
само як і Пленум ВС, наголошували 
на невідповідності норм ч.3 ст.22 Кон-
ституції та вказували на ряд схожих 
рішень у минулому. Однак наприкінці 
2011 року єдиний орган конституцій-
ної юрисдикції визначив, що механізм 
реалізації прав на соцвиплати може 
бути змінено. Зокрема, через немож-
ливість їх фінансового забезпечення. 
Зменшити пенсії влада вирішила саме 
через відсутність коштів.

Таким чином, ніхто не може сказати 
напевне, яке рішення прийме КС —
спиратиметься на попередню практику 
чи створить нову. �

ОЦІНКА 

Феміда 
за стандартом 
АНІ ГАЛУК 

Аби вдосконалити роботу суду, 
спершу потрібно її оцінити 
відповідно до стандартів якості. 
Пошуком критеріїв оцінювання 
вітчизняних обителей Феміди 
займалася робоча група при 
Державній судовій адміністрації. 

Під час засідання робочої групи з 
розробки стандартів якості функціо-
нування суду при ДСАУ за сприяння 
проекту USAID «Справедливе пра-
восуддя», яке відбулося 15 лютого, 
її учасники представили свої напра-
цювання. Зокрема, експерти робочої 
групи підготували та обговорили 
проект системи оцінювання якості 
функціонування суду. На переко-
нання розробників, це дозволить 
удосконалити внутрішню організа-
цію роботи установи та покращити 
її діяльність. Найбільш ефективним 
оцінювання буде за умови, якщо 
в його основу закладено визначе-
ні стандарти, серед яких експерти 
виокремлюють 4 головних: якість 
с удового рішення, своєчасність 
розгляду, ефективність управління 
судом (адміністрування), задоволе-
ність роботою установи. Зокрема, 
ключовим критерієм оцінювання 
своєчасності розгляду є дотримання 
процесуальних строків, а якості су-
дового рішення — обгрунтованість, 
зрозумілість, належне застосування 
законодавства, дотримання фор-
мальних вимог, культура мови та 
стилю викладення. 

Голова ДСАУ Руслан Кирилюк за-
значив, що наразі вже відпрацьовано 
концептуальний підхід і визначено 
напрямок подальшої діяльності. Що-
правда, в нього все ж знайшлися деякі 
зауваження до проекту. Так, говоря-
чи про своєчасність розгляду, попри 
процесуальні строки, варто звернути 
увагу на те, що часто доводиться сти-
катися з тим, що фізично неможливо 
розглянути всі справи. Тому цей кри-
терій оцінювання, на його думку, по-
трібно доопрацювати. 

Що стосується іншого стандарту —
якості судового рішення, то очільник 
ДСАУ зазначив, що багатьма пред-
ставниками третьої гілки влади оці-
нювання рішень сприймається як по-
сягання на їхню незалежність. Через 
що попросив робочу групу звернути 
увагу на позицію суддів. 

Крім того, говорячи про ефектив-
ність управління судом, він радив ура-
хувати фінансовий аспект, оскільки 
для якісного адміністрування необ-
хідно, щоб законники були матеріаль-
но й технічно забезпечені. 

Очевидно, критерії оцінювання 
ще будуть коригувати. Водночас віт-
чизняним обителям Феміди потрібно 
починати готуватися до своєрідного 
тесту на якість: учасники зібрання 
вже визначили перелік пілотних судів. 
До нього ввійшло 13 установ, зокре-
ма апеляційні суди Кіровоградської, 
Черкаської, Чернівецької областей, 
Харківський та Вінницький окружні 
адмінсуди, Дніпропетровський апе-
ляційний господарський суд та ін. �
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ДИСКУСІЯ 

Кодекс справедливості
Революційні норми КПК ведуть до європеїзації 
правової системи та всього суспільства
ЛІНА ШВИДКА, 
АНТОН ПРЯНИКОВ

Проект нового Кримінального 
процесуального кодексу викликав 
жваву дискусію серед гостей 
програми «Свобода слова» на 
ICTV. Більшість підкреслювала 
революційність нового КПК — на 
думку багатьох експертів, другого 
за важністю документа держави. 

Зелене світло — 
виправдувальним вирокам

Під час обговорення проекту рад-
ник Президента — керівник головного 
управління з питань судоустрою Адмі-
ністрації Президента Андрій Портнов 
заявив: «Ми не можемо відразу займа-
тися реформою всього в країні, цей 
документ, як сказали Роман Зварич і 
Микола Оніщук, другий за важливіс-
тю в країні, тому його треба робити 
відповідально й поступово».

А.Портнов також зазначив: не-
справедливо, що людина, яка не 
скоїла насильницьких злочинів, а, 
наприклад, лише підозрюється в не-
сплаті податків, змушена перебувати 
в слідчому ізоляторі. Він підкреслив, 
що проект набагато гуманніший за 
старий КПК 1960 року. «Ми будемо 
мати 30—35% виправдувальних ви-
років. Ідеться про людей, які нічого 
не скоїли, які до судового розгляду 
можуть бути вдома. Це також шлях 
до справедливості. Якщо людина не 
скоїла насильницького злочину, вона 
взагалі не попаде до слідчого ізоля-
тора. Це зможе змінити атмосферу в 
суспільстві. Ми говоримо про те, щоб 
із закону прибрати чинники, які да-
вали можливість скоювати злочини 
та корупційні дії».

А.Портнов також наголосив на 
перспективах: «Згідно з новим за-
коном суд має лише один шлях — до 
державного бюджету зараховувати все, 
що конфісковано, плюс 100% штрафу. 
Держава, отримуючи від порушників 
кошти, фактично зменшила корупцій-
ні чинники чиновників, і гроші йдуть 
до бюджету, а з нього будуть забезпе-
чувати й соціальні витрати. Тільки за 

2 перших тижні 88 млн грн. у вигляді 
застави надійшли до державного бю-
джету як гарантія виконання грома-
дянами процесуальних зобов’язань».

Ні — «кабінетному прокуророві»! 

Особливу стурбованість політиків 
викликали функції правоохоронних 
органів. На запитання нардепа Романа 
Зварича про повноваження СБУ, пе-
редбачені в новому кодексі, А.Портнов 
зазначив: окрім того, що СБУ більше 
не розслідуватиме злочинів, значно 
зменшаться і її повноваження. 

Питанням щодо перспектив по-
дальшої реформи та місця податкової 
міліції в ній зацікавився Євген Со-
лодко. З приводу цього радник голови 
держави відповів: «Після декриміналі-
зації 3 статей Кримінального кодексу 
щодо «економічних» злочинів, якщо 
парламент скасує альтернативну під-
слідність, то фактично за податковою 
міліцією залишиться всього 6 статей. 
Доцільність існування податкової мі-
ліції в такому вигляді зараз вивчається 
на підставі статистичних і аналітич-
них показників».

Під час обговорення функцій 
прокуратури Р.Зварич зазначив: «У 
президентському проекті записана 
одна диспозиція: за прокуратурою 
зберігається процесуальний конт-
роль над кримінальним проваджен-
ням. Глибоко переконаний у тому, 
що, як тільки прокурор починає 
втручатися в процес, на тому за-
кінчується демократичність цього 
процесу. Чи ми готові позбутися 
цих проблем?» На це М.Оніщук, у 
свою чергу, зауважив: «Коли проект 
творився, то посилення наглядових 
функцій прокурора, у тому числі 
процесуального керівництва, обмі-
нювалося на втрату прокуратурою 
права проводити слідство взагалі, і, 
до речі, ви знаєте, що проект передба-
чає втрату такого права, за винятком 
перехідного періоду».

Відповідаючи на запитання про 
прокуратуру, народний депутат Свя-
тослав Олійник зауважив, що загалом 
«кабінетний прокурор» відстоює тіль-
ки свої повноваження. Парламентар 
підкреслив: революцією стане те, що 
«кабінетний прокурор» нічого не ви-
рішуватиме. «Ідеологія закону така, 

щоб вирішував той прокурор, який 
бере участь у судовому процесі».

КПК важливіший за Конституцію?

Недооцінити роль КПК в житті 
всього суспільства неможливо, зазна-
чали практично всі, хто був у студії. 
С.Олійник узагалі заявив, що КПК 
важливіший за Конституцію. «Це 
дійсно документ, який має більше зна-
чення, ніж Конституція, — зазначив 
народний депутат. — Тому що, коли 
змінилася Конституція, чесно кажучи, 
змін на рівні міста чи району я взагалі 
не відчув. Ну, призначає міністрів за-
раз Президент, а раніше — Верховна 
Рада. А яка різниця?»

Принципово інше значення для 
пересічного громадянина, на думку 
парламентаря, має КПК: «Це сфера від-
носин, яка зачіпає майже всі суспільні 
відносини. Майже всі люди, на жаль, 
можуть стати суб’єктами того, що ре-
гулює КПК».

Навіть Р.Зварич, який пропонував 
парламенту свій варіант КПК (№9700-
1), урешті-решт визнав переваги пре-
зидентського документа: «Я не можу 
сказати, що проект, який вніс Пре-
зидент і був прийнятий Верховною 
Радою в першому читанні, поганий. 
Навпаки, він у багатьох аспектах є 
дуже добрий, можливо, навіть рево-
люційний». 

Народний обранець уважає, що 
сьогодні є можливість змінити ка-
ральну систему кримінального про-
вадження, успадковану ще з радян-
ських часів: «Чи не пора нам думати 
про те, щоб потрясти цю систему 
докорінно, щоб ми могли створити 
вже цілковито нову систему кримі-
нальної юстиції, яка б забезпечила 
нам, нашим дітям, внукам і правну-
кам дійсно демократичну систему, 
таку, в якій вони б не мусили боятися 
свавілля влади?»

Зважаючи на всі аспекти розгля-
ду проекту нового КПК, більшість 
учасників зійшлися на тому, що цей 
документ веде до європеїзації не тіль-
ки правової системи України, а й до 
демократизації всього суспільства. Го-
ловним залишається й компромісний 
підхід до нововведень. �

НА ГАРЯЧОМУ

Феміда 
ціною $1000?
10 лютого СБУ спільно 
з Генеральною прокуратурою 
викрили протиправну діяльність 
судді Кіровського районного 
суду м.Кіровограда — служитель 
Феміди виявився хабарником. 

Співробітники СБУ затримали 
зловмисника в його службовому кабі-
неті після одержання хабара в розмірі 
$1 тис. за винесення вироку з мінімаль-
ною сумою штрафу в кримінальній 
справі за обвинуваченням місцевого 
мешканця в незаконному зберіганні 
наркотичних засобів.

За матеріалами СБУ Генеральною 
прокуратурою проти судді поруше-
но кримінальну справу за ознаками 
злочину, передбаченого ч.3 ст.368 
КК («одержання хабара в особливо 
великому розмірі»). Стосовно судді 
обрано запобіжний захід у вигляді 
підписки про невиїзд. Наразі триває 
слідство. �

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розвантаження без обмеження 
Експерти пропонують почистити реєстр судових рішень
АНІ ГАЛУК 

Як розвантажити Єдиний 
державний реєстр судових рішень 
і при цьому не обмежувати 
доступ громадян до інформації? 
Вітчизняні фахівці намагалися 
це з’ясувати за круглим столом, 
організованим Радою суддів 
України спільно з Державною 
судовою адміністрацією. 

Зібравшись 14 лютого, представни-
ки третьої гілки влади, органів суддів-
ського самоврядування, адвокатської 
спільноти та громадських організацій 
протягом кількох годин обмінювалися 
пропозиціями та дискутували, які ж 
судові рішення потрібно розміщувати 
в реєстрі. 

Як наголосив Перший заступник 
Голови Верховного Суду Ярослав Рома-
нюк, щодня приймається близько 17 тис. 

судових рішень, серед яких чимало та-
ких, які не несуть жодної інформації для 
громадян, а лише ускладнюють роботу з 
реєстром. Це, за його словами, призве-
ло до того, що сьогодні автоматизована 
система перенавантажена. 

За інформацією голови ДСАУ 
Руслана Кирилюка, до реєстру вже 
внесено понад 21 млн рішень, щороку 
обсяг документів збільшується. При 
цьому, як зазначив високопосадовець, 
кількість рішень, які розміщуються в 
реєстрі, суттєво не впливає на вартість 
його ведення, оскільки документи 
вносяться в електронному вигляді. 
Додаткові витрати були тільки в часи, 
коли рішення направлялися в паперо-
вому вигляді. 

На переконання Я.Романюка, до сис-
теми потрібно вносити лише ті рішення, 
якими закінчується розгляд справи по 
суті. Аналогічну позиції підтримує й 
ДСАУ. Її керманич зазначив, що, визна-
чаючи перелік судових рішень, які під-

лягають включенню до ЄДР, Рада суддів 
України та ДСАУ не збираються об-
межувати права на доступ громадян до 
інформації про діяльність судів. «Наша 
мета — зробити реєстр зручнішим у 
користуванні та інформативнішим», — 
наголосив Р.Кирилюк. 

Неодноразово в ході обговорення 
лунали думки, що реєстр сьогодні пе-
ретворився на звалище нецікавих до-
кументів і необхідно вносити до нього 
тільки ті акти, які мають значення. 

Свої пропозиції щодо переліку 
судових рішень висловили й правни-
ки. Так, президент Спілки адвокатів 
України Лідія Ізовітова закликала 
учасників заходу насамперед думати, 
для кого створюється ЄДР. «Його ко-
ристувачами є громадяни, юридичні 
особи і, звичайно, захисники їх прав. 
Очевидно, що громадянину важливе 
будь-яке рішення щодо нього, напри-
клад відкладення чи перенесення 
розгляду справи. Ми в жодному разі 

не повинні звузити коло рішень, які 
вносяться до реєстру, тому що це 
буде обмеження прав громадян на 
доступ до інформації», — наголосила 
Л.Ізовітова. 

Крім того, учасники обговорення 
поспілкувались у режимі відеозв’язку 
з експертом проекту USAІD «Спра-
ведливе правосуддя» з питань адміні-
стрування судової системи Маркусом 
Ціммером. Він наголосив, що до реє-
стру слід уносити остаточні рішення у 
справі. При цьому не потрібно включа-
ти рішення в стандартних (незначних) 
справах, що копіюють наявне право-
застосування. 

Чи дослухаються вітчизняні фахів-
ці до рекомендацій іноземних колег, 
буде відомо на черговому засіданні 
РСУ. Під час нього орган суддівсько-
го самоврядування планує підбити 
підсумки та затвердити перелік су-
дових рішень, які включатимуться до 
реєстру. �

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Саламонове рішення
Суддю, яка закрила «Дорожній контроль», можуть звільнити
Народний депутат Володимир 
Пилипенко звернувся до Вищої 
ради юстиції з проханням 
установити, чи наділений суддя 
загального суду першої інстанції 
повноваженнями втручатися 
в роботу веб-сайтів шляхом 
їх блокування і припинення 
функціонування.

Так член парламентського Комітету 
з питань правосуддя відреагував на 
рішення судді Деснянського районно-
го суду м.Києва Ольги Саламон щодо 
припинення діяльність сайту «До-
рожній контроль». Саме таку ухвалу 
було винесено 10 лютого в рамках за-
безпечення позову одного з «героїв» 
матеріалів ресурсу — співробітника 
ДАІ, який «засвітився» в Інтернеті за-
вдяки «Дорожньому контролю» (було 
оприлюднено факти порушень зако-
нодавства інспекторами).

У своєму зверненні до ВРЮ В.Пи-

липенко також цікавиться, наскільки 
обраний суддею захід співмірний зі 
шкодою, що завдається суспільним та 
державним інтересам у зв’язку з його 

застосуванням. Крім того, депутат 
пропонує вирішити питання про до-
цільність звільнення судді з посади за 
порушення присяги.

Коментуючи свою ініціативу корес-
пондентці «ЗіБ», В.Пилипенко заявив, 
що судом не можна користуватись як 
інструментом для покривання непра-
вомірних дій співробітників право-
охоронних органів.

«Якщо інспектор ДАІ поводить 
себе на дорозі так, що його дії викли-
кають громадське обурення та суспіль-
ний осуд, то він повинен знайти собі 
менш інтелектуальну та відповідальну 
роботу і не принижувати правоохо-
ронну систему в очах суспільства, — 
відзначив нардеп. — Так само й суд 
ніколи не буде інструментом для по-
кривання цих дій, тим більше в такий 
дикий спосіб».

«У цивілізованому громадянсько-
му суспільстві та правовій державі жо-
ден інспектор ДАІ чи суддя районного 
суду не повинен визначати громадя-
нам, які сайти їм відвідувати й читати, 
що обговорювати та про що спілкува-
тися», — переконаний В.Пилипенко. �

ПРОЦЕС

Луценка 
чекає 
строк
Печерський районний суд 
м.Києва завершив стадію 
дебатів у  кримінальній 
справі стосовно екс-міністра 
внутрішніх справ Юрія Луценка. 
Головуючий суддя Сергій Вовк 
на останньому засіданні 
повідомив, що вирок буде 
оголошено 27 лютого о 9.00. 

Дебати почалися з виступу пред-
ставників державного обвинувачення. 
Позицію прокуратури, викладену на 
кількох десятках сторінок, оголосив 
прокурор Дмитро Лобань. На думку 
обвинувачення, в ході судового слід-
ства вину Ю.Луценка та його колиш-
нього водія Леоніда Приступлюка було 
доведено. Д.Лобань також відзначив, 
що показання екс-глави МВС «свід-
чать про його нещирість перед судом, 
відсутність розкаяння в скоєних зло-
чинах».

Нагадаємо: «справа Луценка» 
розділена на три епізоди. Йом у 
пред’явлено обвинувачення в скоєн-
ні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 
(«заволодіння майном в особливо 
великих розмірах шляхом зловжи-
вання службовим становищем, за по-
передньою змовою групою осіб») і ч.3 
ст.365 КК («перевищення службових 
повноважень, що спричинило тяжкі 
наслідки»). Зокрема, Ю.Луценка обви-
нувачують у незаконному нарахуванні 
пенсії, виділенні житла й нарахуванні 
стажу водієві Л.Приступлюку, продо-
вженні оперативно-розшукових дій 
у рамках розслідування справи про 
отруєння на той час кандидата в пре-
зиденти  Віктора Ющенка, а також у 
нецільовому використанні бюджетних 
коштів на святкування Дня міліції в 
палаці «Україна». 

«Визначити остаточне покарання 
шляхом поглинання менш суворо-
го покарання суворішим у вигляді 
4 років 6 місяців позбавлення волі», — 
сказав наприкінці свого виступу пред -
ставник державного обвинувачення. 
Прокурор також вимагає засуди-
ти Ю.Луценка до штрафу в розмірі 
293 тис. грн., на 3 роки позбавити 
його права займати певні посади, а 
також позбавити звання держслуж-
бовця. Що стосується колишнього 
водія екс-міністра Л.Приступлюка, 
то прокуратура просить призначити 
йому покарання у вигляді 3 років по-
збавлення волі умовно.

Правда, адвокат Ю.Луценка Олек-
сій Баганець (до речі, сам колишній 
прокурор) уже після дебатів заявив, 
що суд «не пов’язаний з позицією 
державного обвинувачення», а зна-
чить, може не підтримати її. На думку 
О.Баганця, строк ув’язнення (4 роки 
і 6 місяців позбавлення волі), який 
просять для екс-міністра представни-
ки прокуратури, вказує на слабкість 
пред’явленого обвинувачення. «Про-
курори такий вихід із ситуації бачать 
тільки в одному випадку — якщо об-
винувачення, пред’явлене підсудному, 
є непереконливим, — заявив він. — 
Звичайно, коли людину обвинувачу-
ють в особливо тяжкому злочині, за 
яким передбачена міра покарання від 
7 до 12 років, і при цьому ставлять 
питання про застосування ст.69, тобто 
призначення покарання нижче нижчої 
межі, передбаченої цією статтею, — це 
може свідчити тільки про слабкість 
пред’явленого обвинувачення», — 
уточ нив адвокат.

Останнє слово Ю.Луценка розтяг-
лося більш ніж на 2 год. Він говорив 
про ідеали демократії, про політизо-
ваність його справи, пригадав навіть 
головне розчарування у своєму жит-
ті — продажність так званих тушок з 
«Народної самооборони». При цьому 
своєї провини не визнав і заявив, що 
переживе будь-який вирок. 

Після виступу підсудного суд пі-
шов до нарадчої кімнати для ухвален-
ня рішення по суті справи. �

«Кодекс Портнова» учасники програми назвали документом, важливішим за Конституцію.

Інспектор ДАІ Геннадій Гетьманцев (на фото) образився на коментарі до відео, 

розміщеному на сайті «Дорожній контроль».
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Заступник голови Вищого спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ Станіслав МІЩЕНКО:
«Вітчизняній Феміді не вистачає 
правосвідомості наших громадян»

РОМАН ЧИМНИЙ

Після того як парламент доволі 
швидко прийняв за основу проект 
Кримінального процесуального 
кодексу, майже не залишилося 
сумнівів, що на початку весни 
цей документ стане чинним і 
за півроку вся правоохоронна 
система та кримінальне 
судочинство працюватиме згідно 
з ним. Які складнощі можуть 
виникнути під час адаптації 
процесу до новел КПК, чи 
вистачить відведеного часу для 
цього? Міркуваннями про це з 
кореспондентом «ЗіБ» поділився 
заступник голови Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 
Станіслав МІЩЕНКО.

«Жодний теоретик не знає 
всіх проблем, які виникають 
на практиці»

— Станіславе Миколайовичу, почну, 
як кажуть, із місця в кар’єр — з реформи 
кримінальної юстиції. Чому, на вашу 
думку, кримінальну юстицію нарешті 
вирішили реформувати саме тепер? 

— Питання будь-яких кодифікацій 
потребує аналізу. Перший Криміналь-
но-процесуальний кодекс УСРР було 
затверджено Всеукраїнським ЦВК 
майже 90 років тому — 13 вересня 
1922 року. Це був дійсно комплексний 
законодавчий акт, який регулював 
провадження в кримінальних спра-
вах в органах попереднього слідства 
та в судах, визначав повноваження 
органів прокуратури на всіх стадіях 
кримінального процесу.

У зв’язку з прийняттям у 1924 році 
Основ кримінального судочинства Со-
юзу РСР і союзних республік виникла 
потреба у створенні нового кодексу, 
який і було прийнято 20 липня 1927 
року. Чинності він набрав 15 жовтня 
1927 року.

Важливим кроком у вдосконаленні 
кримінально-процесуального законо-
давства було прийняття Верховною 
радою СРСР 25 грудня 1958 року Основ 
кримінального судочинства Союзу 
РСР і союзних республік, що стало 
правовою базою для прийняття нового 
Кримінально-процесуального кодексу 
УРСР. Цей кодекс було затверджено 
28 грудня 1960 року, а введено в дію 
1 квітня 1961-го. До відповідних його 
розділів без змін уключили всі норми 
Основ кримінального судочинства 
Союзу РСР і союзних республік, деякі 
норми раніше чинного криміналь-
но-процесуального законодавства з 
урахуванням слідчої та судової прак-

тики й досягнень радянської правової 
науки.

Про необхідність розробки нового 
КПК йшлося ще 20 років тому, під час 
прийняття Верховною Радою постано-
ви «Про концепцію судово-правової 
реформи в Україні». Навіть було ство-
рено першу робочу групу з підготовки 
кодексу. Згодом це питання набувало 
дедалі більшої актуальності, було роз-
роблено кілька проектів, але жоден із 
них не увійшов до системи чинного 
законодавства України. 

— Цьому перешкодили якісь політич-
ні події?

— Скоріше суто методологічні не-
доліки, насамперед небажання роз-
робників цих проектів сприйняти 
нові, апробовані світовою практикою 
підходи до побудови системи кримі-
нального судочинства, а також над-
мірна деталізація, бюрократизація та 
політизація самого процесу.

Першою заявою про наміри взя-
тися за зміни кримінального процесу 
стало затвердження у 2008 році Прези-
дентом Віктором Ющенком Концепції 
реформування кримінальної юстиції в 
Україні. Але реальний крок зроблено 
вже нинішнім главою держави — Вік-
тором Януковичем, котрий у серпні 
2010 року створив робочу групу з пи-
тань реформування кримінального 
судочинства.

— Утім, Україна прожила за радян-
ським КПК півстоліття. І схоже, він осо-
бливо не заважав державі й суду викону-
вати свої функції. 

— КПК УРСР 1961 року за 50 ро-
ків свого існування зазнав безлічі 
змін і доповнень, деякі з них не зав-
жди вдало вписувалися в усталену 
систему кодексу, тому сьогодні існує 
чимало прогалин, неузгодженостей, 
термінологічних та інших мовних по-
грішностей, а також недоліків струк-
турного характеру. Подальше вдоско-
налення КПК за допомогою внесення 
чергових змін і доповнень не може 
дати позитивного результату. Настав 
час створити новий кримінально-
процесуальний закон, в якому було 
б уpaxoвaно всі позитивні аспекти 
правотворчого й правозастосовно-
го досвіду, використано досягнення 
суміжних галузей законодавства, 
осмислено й реалізовано практику 
іноземних держав. 

— Чому цього не було зроблено в по-
передні роки? Наприклад, одразу після 
ухвалення Конституції, яка запровадила 
чимало новел у судовому процесі.

— На це питання я не можу дати 
однозначної відповіді. Адже всьому 
свій час, зокрема й реформуванню 
кримінального судочинства. Однак 
можу припустити, що внесення за-
конодавцем змін та доповнень до 

нормативних актів, якими сьогодні 
регулюється кримінальний процес, 
дійшло тієї межі, коли проблеми та-
ким способом уже не вирішуються, 
а навпаки, породжують інші, з яких 
судова практика вже неспроможна 
знайти вихід.

— У складі робочої групи, яка роз-
робляла проект КПК, дуже мало суддів і 
жодного представника ВСС. Чи залучали-
ся судді ВСС до підготовки кодексу?

— Справді, представники ВСС не 
ввійшли до складу робочої групи. Річ 
у тім, що на момент підписання Пре-
зидентом відповідного указу нашої 
установи ще не існувало, однак над 
проектом кодексу працювало 9 пред-
ставників судової влади, зокрема Ірина 
Григор’єва, котра нині є суддею ВСС. 
Отже, не можна однозначно стверджу-
вати, що наших представників не було 
залучено до підготовки КПК. 

Крім того, на етапі розробки судді 
ВСС брали активну участь у круглих 
столах, конференціях, присвячених 

обговоренню кодексу, неодноразово 
висловлювали численні зауваження та 
пропозиції щодо вдосконалення цього 
документа, переважну більшість яких, 
до речі, було враховано розробниками. 

— Дехто з ваших колег стверджує, 
що судді повинні не обговорювати закон 
на стадії його підготовки та прийнят-
тя, а лише виконувати. Чи погоджуєтеся 
ви з такою пасивною позицією і чи вноси-
ли особисто свої зауваження до попере-
днього проекту КПК, який торік друкував 
наш тижневик?

— Уважаю, що на етапі розробки 
будь-якого проекту закону слід до-
лучатись органам, які в майбутньому 
його застосовуватимуть. Жодний тео-
ретик, якими б грунтовними знання-
ми він не володів, не знає всіх проблем, 
які виникають на практиці під час 
реалізації відповідних норм. 

Коли ж закон прийнятий парла-
ментом, то будь-який орган чи особа, 
погоджуються вони з ним чи ні, по-
винні дотримуватися вимог закону, 
забезпечуючи тим самим верховенство 
права в Україні. Тим паче, якщо це 
стосується органів державного управ-
ління, судової системи та правоохо-
ронних органів, для яких дотримання 
конституційно закріпленого принци-
пу законності поряд із захистом прав 

та інтересів особи має бути пріоритет-
ним напрямом діяльності.

Крім того, у ВСС було створено 
робочу групу (яку я очолював) з опра-
цювання проекту КПК, до якого ми 
підготували низку зауважень і про-
позицій. Вони були направлені на 
розгляд робочої групи з питань рефор-
мування кримінального судочинства. 
Водночас на підтримку нового кодексу 
особисто мною було підготовлено ряд 
статей, опублікованих у науково-прак-
тичних виданнях та засобах масової 
інформації.

«Лише життя та практика 
можуть указати на недоліки 
чи прогалини»

— Як зауважують експерти, зокрема 
Ради Європи, у проекті кодексу дуже ба-
гато прогресивних норм. Але вітчизняні 
практики побоюються, що виникнуть 
труднощі з їх виконанням, а деякі нова-
ції не приживуться взагалі. Які норми, 
на ваш погляд, можуть створити най-
більше проблем у процесі їх застосування 
судами?

— Говорити про проблеми засто-
сування норм права до того, як буде 
прийнято новий КПК, — недоречно 
й передчасно. Адже проект не змінює 
чинний кодекс, а передбачає абсолют-
но новий підхід до кримінального 
процесу, запроваджує такі досі неві-
домі українському законодавству ін-
ститути, як «слідчий суддя». Нарешті 
запроваджується й конституційно 
закріплений інститут суду присяжних, 
який діятиме за моделлю континен-
тального права. Тому з абсолютною 
впевненістю можна говорити про 
еволюційний стрибок у розвитку ін-
ституту вітчизняного кримінального 
процесуального права.

Як ви слушно підмітили, проект 
КПК отримав схвальні відгуки екс-
пертів Ради Європи. На їхню думку, 
він відповідає всім сучасним вимогам 
регулювання кримінального процесу.

Крім того, в розд.Х «Прикінцеві по-
ложення» проекту передбачено, що ко-
декс набирає чинності через 6 місяців 
після його опублікування. Тобто на-
дається так званий перехідний період, 
протягом якого нашій судовій системі, 
та й не лише їй, буде дано можливість 
осмислити запропоновані новації та 
налаштуватися на працю за новими 
правилами. 

У будь-якому випадку лише жит-
тя та практика застосування нових 
правових норм можуть указати нам 
на ті чи інші недоліки чи прогалини. 
Поживемо — побачимо.

— Чимало новацій КПК є дійсно ре-
волюційними для вітчизняного право-
суддя: процес у режимі відеоконферен-
ції, заборона направляти справи на 
додаткове розслідування, обмеження 
на застосування запобіжного заходу у 
вигляді взяття під варту тощо. Але 
будь-які «революції» вимагають жертв. 
У даному випадку — це підвищена відпо-
відальність суддів за власні рішення. На 
вашу думку, як швидко судам удасться 
адаптуватися до нових правил?

— Адаптація судів до новацій КПК 
залежить від багатьох складових, а саме: 
чи вистачить визначеного перехідного 

періоду для впровадження в життя про-
гресивних норм кодексу; чи розрахова-
ний бюджет на фінансування переходу 
до нових норм правоохоронної системи 
та судів у такий стислий строк; чи забез-
печить держава належну імплементацію 
положень кодексу. 

Також норми проекту КПК перед-
бачають гуманізацію кримінального 
процесу, проте досить важливою буде 
практика застосування, зокрема те, як 
і з якими намірами його будуть засто-
совувати правоохоронці та судді, якою 
метою вони керуватимуться. 

Важливим моментом адаптації 
судів та інших суб’єктів кримінальної 
юрисдикції є досконале вивчення й 
правильне розуміння нововведень. 
Позитивним буде проведення семіна-
рів і лекцій з метою вивчення нового 
КПК не тільки суддями, а й адвока-
тами, прокурорами та іншими учас-
никами кримінального судочинства. 
Із уведенням кодексу передбачається 
внесення відповідних змін і до інших 
законодавчих актів, що також потре-
буватиме певних зусиль та часу. 

Окремі науковці та практики ви-
словлюють деякі сумніви з приводу 
того, що КПК запрацює на повну силу 
через півроку після його опубліку-
вання. Адже органам законодавчої 

та виконавчої влади в стислі строки 
необхідно буде привести нормативно-
правові акти у відповідність із цим ко-
дексом, зокрема з питань необхідного 
фінансового забезпечення; створення 
та ведення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань; оснащення органів до-
судового розслідування електронни-
ми засобами контролю; обладнання 
органів досудового розслідування, 
судів, закладів пенітенціарної систе-
ми технічними засобами фіксування 
кримінального провадження й тех-
нічними засобами здійснення про-
вадження в режимі відеоконференції; 
облаштування залів судових засідань 
судів загальної юрисдикції відповідно 
до вимог КПК тощо. 

Проте сподіваюся, що професій-
ність і усвідомлення відповідальності 
урядовцями, суддями, прокурорами, 
слідчими, адвокатами — усією юри-
дичною спільнотою — сприятимуть 
максимально швидкій адаптації норм 
нового КПК до реалій суспільного 
життя. Іншого шляху в нас просто 
немає.

— Ініціатори КПК пропонують ство-
рити інститут слідчих суддів, які ма-
ють здійснювати судовий контроль за 
дотриманням прав, свобод та інтересів 
осіб у кримінальному провадженні. Чи не 
складно буде служителям Феміди впора-
тись із додатковими функціями з огляду 
на значне поточне навантаження?

— Так, проект КПК передбачає за-
провадження нового для вітчизняної 
кримінальної юстиції інституту слід-
чих суддів, при цьому пропонується 
досить чітко врегулювати питання 
його діяльності. Це, безумовно, ви-
магатиме внесення відповідних змін 
і до закону «Про судоустрій і статус 
суддів».

Слідчі судді здійснюватимуть 
повноваження щодо судового конт-
ролю за дотриманням прав, свобод та 
інтересів осіб у кримінальному про-
вадженні в порядку, передбаченому 
процесуальним законом, та будуть 
обиратись із числа суддів зборами 
суддів відповідного суду за пропо-
зицією голови або будь-якого судді, 
якщо пропозиція голови не була під-
тримана, на строк не більше 3 років і 
зможуть бути переобрані повторно. До 
обрання слідчого судді його повнова-
ження здійснюватиме найстарший за 
віком суддя. 

Водночас слідчий суддя не звіль-
нятиметься від виконання обов’язків 
судді, проте здійснення ним повнова-
жень щодо судового контролю за до-
триманням прав, свобод та інтересів 
осіб у кримінальному провадженні 
буде враховано при розподілі справ та 
матиме пріоритетне значення.

Це, безумовно, збільшить наван-
таження на інших суддів, але зараз 
важко прогнозувати, наскільки сут-
тєвими будуть ці зміни та яким чином 
це може позначитися на діяльності 
суддів зі здійснення правосуддя. Разом 
з тим запровадження інституту слід-
чого судді, на нашу думку, дасть змогу 
знач но зменшити кількість випадків 
незаконного впливу на учасників про-
вадження з боку органів досудового 
розслідування. Адже сьогодні це, як 
свідчить практика Європейського суду 

з прав людини, залишається надто 
болючим питанням для нашої країни. 
Крім того, таким способом буде забез-
печено законність проведення фактич-
но всіх слідчих та інших дій.

«Застава раніше практично 
не застосовувалася через 
відсутність відповідного 
механізму в КПК. Наразі цей 
порядок визначено»

— Попри розмови про необхідність 
відмовитися від інституту присяжних, 
який за відсутності відповідного закону 
дотепер не діяв, у новому КПК він збері-
гається. На вашу думку, чи потрібний в 
Україні такий суд і чи не виникне складно-
щів з підбором власне самих присяжних?

— Розпочаті в Україні реформацій-
ні процеси, зокрема прийняття закону 
«Про судоустрій і статус суддів», роз-
робка проекту КПК, що передбачає, 
крім інших позитивних новел, ство-
рення та запровадження суду присяж-
них як однієї з важливих ланок судо-
во-правової реформи, свідчать про те, 
що правова політика нашої держави 
спрямована на гарантування та реа-
лізацію демократичних і гуманістич-
них засад здійснення кримінального 
судочинства. 
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4 від першої особи



У ч.4 ст.124 Конституції зазна-
чено, що народ безпосередньо бере 
участь у здійсненні правосуддя через 
народних засідателів і присяжних. 
Тим самим в Україні проголошено 
дві форми участі народу в реаліза-
ції судової влади, що, у свою чергу, 
дозволить наблизити судову владу 
до суспільства й певною мірою по-
долати негативний стереотип щодо 
правосуддя. Цей конституційний 
принцип знайшов своє відображення 
в гл.3 «Народні засідателі та присяж-
ні» закону «Про судоустрій і статус 
суддів» та в §2 «Провадження у суді 
присяжних» проекту КПК як один 

з особливих порядків провадження 
в суді першої інстанції. Зрозумілим 
є те, що запровадження суду при-
сяжних у нашій державно-правовій 
системі вимагає зваженого підходу, 
врахування як історичного досвіду, 
так і сучасної практики діяльності 
суду присяжних у зарубіжних кра-
їнах, що зумовлює необхідність до-
опрацювання деяких законодавчих 
положень та ініціатив.

Так, у гл.3 закону «Про судоустрій 
і статус суддів», яка має назву «На-
родні засідателі та присяжні», лише 
щодо народних засідателів передба-
чено порядок складання списків, за-
лучення їх до виконання обов’язків, 
звільнення від цих обов’язків, що зу-
мовлює необхідність доопрацювання 
закону в даному напрямі. 

При цьому при складанні списків 
присяжних повинні забезпечуватися 
певні умови.

По-перше, у списках має бути 
пропорційно представлене населен-
ня кожної адміністративно-територі-
альної одиниці (району, міста тощо), 
розташованої на території, на яку по-
ширюється юрисдикція відповідного 
суду. Кандидатури присяжних вклю-
чаються до списку методом випадко-
вого відбору зі списків виборців кож-
ної адміністративно-територіальної 
одиниці. Після складання списку з 
нього повинні бути виключені особи, 
які не можуть бути присяжними за 
законом. Крім загального списку, як 
передбачено в проекті КПК, склада-
ється запасний список присяжних.

По-друге, має бути створено спе-
ціальну комісію, яка займатиметь-
ся формуванням цих списків та до 
якої матиму ть право звертатися 
громадяни із заявами про їх неза-
конне включення чи невключення 
до списку або про виключення їх зі 
списку, про інші неточності. Комі-
сія також розглядатиме заяви, що 
надійшли, й прийматиме рішення, 
які можуть бути оскаржені в суді в 

порядку, встановленому цивільним 
(адміністративним) процесуальним 
законодавством, регулярно перевіря-
тиме й за необхідності змінюватиме 
списки, виключатиме зі списків осіб, 
які втратили право бути присяжни-
ми тощо.

— Нещодавно набув чинності закон, 
яким декриміналізовано «економічні» 
злочини, і чимало осіб, яких до цього 
тримали під вартою, тепер виходять 
на волю. Водночас інститут застави 
існував і раніше, проте він дуже рідко 
застосовувався судами як альтерна-
тива взяттю під варту. З огляду на 
досвід роботи у Верховному Суді, як ви 

вважаєте, що унеможливлювало суду 
відхиляти клопотання прокуратури 
про тримання обвинуваченого під 
вартою?

— Новоприйнятий закон насам-
перед передбачає поширене засто-
сування такого запобіжного захо-
ду, як застава, та обмежує випадки 
взяття під варту. Відтепер останнє 
не застосовуватиметься до раніше 
не судимої особи, яка підозрюється 
або обвинувачується у вчиненні зло-
чину, за який передбачено покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк 
до 5 років. Законом запроваджено 
механізм, відповідно до якого підо-
зрюваного, обвинуваченого в таких 
справах, може бути взято під варту 
тільки у випадку невнесення коштів 
як застави або переховування від 
органів слідства чи перешкоджання 
розслідуванню справи. 

Застава як запобіжний захід ра-
ніше практично не застосовувалася 
через відсутність у КПК відповідного 
механізму. Зокрема, щодо вирішення 
питання розміру застави та критеріїв 
його визначення, місця зберігання 
цих коштів тощо. Наразі цей порядок 
визначено, і я вважаю, що він має 
запрацювати. Це сприятиме забез-
печенню реалізації конституційного 
принципу недоторканності особи, 
зменшить наповнюваність слідчих 
ізоляторів, пом’якшить деструктив-
ний вплив злочинного мікросере-
довища на осіб, які не становлять 
значної небезпеки для суспільства. 

—  Ч и м а л о  н а р і к а н ь  н а  п р о е к т 
КПК є в адвокатів. На думку окремих 
захисників, вони так і залишаться в 
нерівних умовах зі стороною обви-
нувачення. Якщо порівняти процес 
радянських часів і сучасний, які зміни 
відбулися за ці 30 років, що ви працю-
єте в судовій системі? Чи гарантує 
новий КПК баланс прав прокурора й 
адвоката?

— Порівняно з іншими редакція-
ми останній проект КПК встановив 

певний баланс прав прокурора й 
адвоката. Зокрема, він уможливлює 
як стороні обвинувачення, так і сто-
роні захисту самостійно залучати 
експертів на договірних умовах для 
проведення експертиз, зокрема й 
обов’язкових, отримувати з дозволу 
суду доступ до речових доказів і до-
кументів тощо.

Однак щодо цього питання іс-
нують різні думки. Як ви правильно 
зазначили, найбільше критики лунає 
від представників адвокатури, які за-
здалегідь нарікають на неналежний 
рівень забезпечення їхніх прав як 
сторони захисту. Водночас проект 

КПК деякою мірою обмежує повно-
важення прокуратури, хоча запропо-
новані новели почнуть діяти тільки 
через 5 років після набрання чиннос-
ті кодексом. Водночас існує позиція, 
відповідно до якої обмеження повно-
важень органів прокуратури мало б 
відбутись одночасно з уведенням у 
дію КПК. 

У будь-якому випадку щодо до-
тримання балансу між сторонами 
захисту та обвинувачення мають 
дискутувати представники спіль-
ноти адвокатів та прокурорів, а всі 
неточності й розбіжності в май-
бутньому можуть бути скориговані 
практикою та внесенням відповідних 
змін до законодавства.

«Суд повинен залишатись 
осторонь так званих 
політичних процесів»

— Найбільше негативних висловлю-
вань на адресу суддів останнім часом 
лунало в контексті «справи Тимошен-
ко». Як ви ставитеся до таких заяв, 
і взагалі, чи ск ладно суддям брати 

участь у так званих політичних про-
цесах?

— Негативно. За будь-яких об-
ставин с уд повинен залишатись 
осторонь так званих політичних про-
цесів. Адже він розглядає не політич-
ну, а кримінальну справу, порушену 
щодо певної особи, на засадах неза-
лежності, керуючись тільки законом.

— Європейські депутати  радять 
Україні не допускати суддів-початків-
ців, тобто до обрання їх безстроково, 
до (цитую) «чутливих з політичної 

точки зору або складних справ». Ви 
згодні з тим, що такі процеси дійсно не 
для судді, який уперше одягнув мантію?

— Парламентська асамблея Ради 
Європи хотіла звернути увагу України 
насамперед на те, що «чутливі з полі-
тичної точки зору та складні справи» 
потребують високого професіоналіз-
му задля недопущення помилок при 
застосуванні норм матеріального й 
процесуального права. Але цього слід 
дотримуватися під час здійснення 
правосуддя у справах усіх без винятку 
категорій, а не лише у резонансних чи 
політичних процесах.

Добре відомо, що Конституція, за-
кон «Про судоустрій і статус суддів» 
не розрізняють суддів за процедурою 
отримання посади. Незалежно від 
того, призначено професійного суд-
дю вперше чи обрано безстроково, 
він зобов’язаний своєчасно, справед-
ливо та безсторонньо розглядати й 
вирішувати судові справи відповід-
но до закону з дотриманням засад і 
правил судочинства.

Крім того, відповідно до чинного 
законодавства, що також передбаче-
но і в проекті КПК, у суді функціонує 
автоматизована система документо-
обігу. Вона, крім іншого, забезпечує 
об’єктивний та неупереджений роз-
поділ справ з додержанням принци-
пів черговості та однакової їх кіль-
кості для кожного судді.

Визначення с удді або колегі ї 
суддів здійснюється цією системою 
під час реєстрації відповідної кри-
мінальної справи, скарги чи іншого 
процесуального документа за прин-
ципом вірогідності, який ураховує 
кількість справ, що є на розгляді в 
суддів, заборону перевіряти вироки, 
ухвали та постанови для судді, який 
брав участь в їх ухваленні, перебу-
вання суддів у відпустках, на лікар-
няних, у відрядженнях та закінчення 
термінів їх повноважень. Справи 
розподіляються з урахуванням спе-
ціалізації суддів.

Тобто таких критеріїв при розпо-
ділі справ між суддями, як «ступінь 
тяжкості злочину», «складність спра-
ви» чи «політичність», немає і бути 
не може.

«У суді якого б рівня 
я не працював, у першу чергу 
залишаюся суддею»

— Після 20 років роботи у Верховно-
му Суді рік тому ви перейшли на рівень 
нижче в судовій ієрархії, хоча згодом і 
були призначені заступником голови 
ВСС. Наразі не шкодуєте, що не зали-
шились у ВС?

— На це запитання я вже нео-
дноразово відповідав, тому ще раз 
стверджую, що не шкодую про пере-

хід до ВСС. У суді якого б рівня я не 
працював, у першу чергу залишаю-
ся суддею. ВСС перебуває на етапі 
становлення і, маю надію, потребує 
й мого досвіду. Так, обіймаючи по-
саду заступника голови ВСС, я маю 
можливість передати свій досвід суд-
дям судової палати у кримінальних 
справах ВСС з метою правильного 
застосування норм матеріального та 
процесуального законів. 

Сподіваюся, що моя робота спри-
ятиме належному функціонуванню 
палати та формуванню однакової 
практики застосування суддями за-
конодавства.

— Чого, на вашу думку, нині не ви-
стачає вітчизняній Феміді?

— В Україні триває судова рефор-
ма, яка ще не завершена. Удоскона-
люється та змінюється законодав-
ство, впроваджено новий механізм 
добору кандидатів на посади суддів. 
Наразі актуальним залишається 
питання постійного професійного 
зростання суддів, незалежно від того, 
в якій інстанції людина здійснює 
правосуддя. Це стосується тих суд-
дів, які вже мають відповідний досвід 
роботи, а також новопризначених, 
котрі набувають досвіду. 

Важливим залишається питання 
відповідного фінансування судової 
системи, оскільки від цього зале-
жить якість здійснення правосуддя 
та його ефективність, своєчасне ви-
конання прийнятих судових рішень. 
Але найголовніше, чого не вистачає 
вітчизняній Феміді, — це правосві-
домості наших громадян, які ще не 
бачать у судах і суддях захисників 
своїх законних прав та інтересів. 
Адже засобами масової інформації, 
висловлюваннями окремих посадо-
вих осіб здебільшого формується не-
гативне ставлення до суду та суддів. 
При цьому я усвідомлюю, що окремі 
судді, у свою чергу, принижують ав-
торитет судової влади. Разом з тим 
запевняю, що всі негативні явища 
в судовій системі не залишаються 
поза увагою відповідних органів, 
зокрема ВСС. 

— І на завершення нашої розмови… 
Нині дуже багато молодих людей хо-

чуть стати юристами, який би фах ви 
їм порадили обрати й чому?

— Я так розумію, ви маєте на 
увазі спеціалізацію юриста. На мою 
думку, кожна людина, яка отримала 
юридичну освіту, має обирати собі 
професію за покликанням душі та 
серця. Применшувати значимість 
тієї чи іншої юридичної професії не 
хочу, бо ціную віддану й сумлінну 
працю кожного слідчого, прокурора, 
адвоката, а також інших юристів, які 
є професіоналами. �

«Таких критеріїв при розподілі справ між суддями, 
як «ступінь тяжкості злочину», «складність справи» 
чи «політичність», немає і бути не може».

«Професійність і усвідомлена відповідальність 
юридичної спільноти має посприяти 
максимально швидкій адаптації норм нового 
КПК до реалій суспільного життя».

ПІДСУМКИ 

Замкнений простір правосуддя
Проблеми з розміщенням не дозволяють ВСС заповнити всі вакансії 
Не всі проблеми, з якими 
Вищий спеціалізований суд 
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ зіткнувся 
в перший рік діяльності, 
залишилися в минулому. 
Здобутки й труднощі 2011-го, 
а також плани на майбутнє 
судді ВСС обговорили 
на підсумковому пленумі. 

Згадати все 

Очевидно, що для будь-якої нової 
інституції перший рік діяльності є сво-
єрідним випробувальним терміном, 
під час якого закладаються основи 
подальшого вдосконалення. 

Під час засідання пленуму ВСС 
10 лютого законники згадали, що 
довелося пережити торік, поінфор-
мували про стан здійснення право-
суддя мовою цифр та окреслили коло 
питань, які потребують оперативного 
вирішення. 

Попри організаційні труднощі, 
які довелося пережити ВСС, його 
очільник Леонід Фесенко відзначив, 
що суд на належному рівні виконував 
визначені законом функції — здій-
снення перегляду справ у касацій-
ному порядку.

Кадровий дефіцит, обмеження 
простору та значне навантаження — 
основні проблеми, з якими довело-
ся зіткнутися ВСС. Причому одна 
тягне за собою іншу. Як зазначив 
заступник голови Микола Пшонка, 
обидві палати й досі не укомплекто-
вані через відсутність умов для роз-
міщення законників. Так, 17 посад у 
палаті в цивільних справах (має бути 
70 суддів) залишаються вакантни-
ми. Загалом, за словами заступника 
голови Михайла Вільгушинського, 
у комплектованість суддівського 
корпусу та апарату ВСС становить 
приблизно 70%. Він наголосив, що 
для ефективного розгляду справ су-
дом касаційної інстанції необхідно 

забезпечити належну організацію 
його діяльності. Для цього, за його 
словами, здійснюється комплекс 
заходів фінансового, матеріально-
технічного, кадрового, інформацій-
но-методичного, організаційно-тех-
нічного характеру, що спрямовані 
на створення умов для повного й 
незалежного здійснення правосуддя.

Навантаження на суддів ВСС від-
повідно до статистичних даних, які 
озвучив Л.Фесенко, становить близь-
ко 100 скарг, справ та матеріалів. Це, 
за його словами, зумовлено, зокрема, 
приписами процесуального законо-
давства, що передбачають розгляд 
усього масиву оскаржених судових 
рішень без будь-яких обмежень.

У 2011 р. до судової палати в ци-
вільних справах надійшло 122465 

касаційних скарг, заяв, звернень, кло-
потань та матеріалів. На переконання 
М.Пшонки, саме відсутність у зако-
нодавстві передумов для обмеження 
касаційного оскарження судових рі-
шень у цивільних справах спричиняє 
постійне зростання кількості скарг, 
значна частина з яких є необгрунто-
ваними. 

Із загальної кількості касаційних 
скарг у цивільних справах проваджен-
ня відкрито щодо 15126 скарг, відмов-
лено у відкритті провадження у 26165, 
повернуто з різних підстав — 11282, 
передано до ВАС — 63. Кількість по-
вернутих касаційних скарг, зазначив 
М.Пшонка, підтверджує необгрун-
тованість строку на касаційне оскар-
ження судових рішень, встановленого 
ст.325 ЦПК.

Про роботу судової палати в кри-
мінальних справах розповів заступник 
голови Станіслав Міщенко. Зокрема, 
він зазначив, що судді розглянули 
18700 кримінальних справ, касаційних 
скарг, заяв тощо. Витребувано 5163 
кримінальні справи, з яких по суті 
розглянуто 4174. Крім того, торік до 
ВСС надійшло 180 заяв про перегляд 
судових рішень у кримінальних спра-
вах Верховним Судом: щодо 31 було 
постановлено ухвалу про допуск спра-
ви до провадження, по одній — ухвалу 
про відкриття провадження у справі, 
62 повернули заявникам для усунен-
ня недоліків, у 56 випадках прий нято 
рішення про відмову в допуску до 
провадження, решта заяв вивчається. 
За словами С.Міщенка, у більшості 
випадків підставою для відмови в 
допуску справи до провадження у 
Верховному Суді було пропущення за-
явником строку, встановленого ст.40014 
КПК, та відсутність клопотання про 
його поновлення або ненадання всіх 
необхідних документів, визначених 
ст.40013 КПК.

Методична допомога 

Крім того, ВСС надавав методичну 
допомогу судам нижчого рівня. Спіль-
но з Радою суддів загальних суддів 
представники ВСС вивчали організа-
цію роботи в місцевих та апеляційних 
загальних судах та вживали заходи 
щодо її вдосконалення, готували від-
повідні пропозиції й надавали числен-
ні роз’яснення.

Судді ВСС побували з робочими 
візитами у Львівській, Запорізькій, 
Донецькій, Луганській, Харківській 
областях та м.Севастополі. Необхід-
ність узагальнення практики засто-
сування запобіжного заходу у ви-
гляді взяття під варту, дотримання 
розумних строків розгляду справ, 
посилення боротьби з жорстоким 
поводженням та безкарністю неодно-
разово збирала представників ВСС 

та суддів апеляційної інстанції за 
круглим столом. 

Також ВСС підготував та надіслав 
судам нижчого рівня інформаційні 
листи, які готувалися на основі су-
дової практики Верховного Суду та 
ВСС та є практично міні-постановами, 
що містять роз’яснення застосування 
норм права. 

У свою чергу присутній на засі-
данні Голова Верховного Суду Петро 
Пилипчук запропонував проводити 
спільні узагальнення судової прак-
тики та разом вирішувати проблемні 
питання правозастосування.

Плани на майбутнє 

Згадавши минулорічні здобутки 
й труднощі, судді ВСС окреслили за-
вдання на 2012 рік. Зокрема, у планах 
ВСС — узагальнити причини скасу-
вання Верховним Судом рішень ВСС 
у 2011-му та вжити заходів щодо їх 
усунення; визначити категорії справ, 
які потребують як проведення уза-
гальнення судової практики, так і 
підготовки відповідних роз’яснень 
постанов пленуму щодо застосування 
судами відповідного законодавства; 
продовжити практику надання мето-
дичної та практичної допомоги судам 
нижчого рівня; організувати підго-
товку пропозицій про внесення змін 
до чинного законодавства, особливо 
щодо удосконалення процесуального 
законодавства.

Завдання на рік отримали й голови 
місцевих та апеляційних судів, яким 
рекомендували звернути особливу 
увагу на якість роботи законників та 
постійно контролювати дотримання 
процесуальних норм при розгляді 
справ. Крім того, місцевим судам буде 
необхідно проаналізувати помилки, 
які допускають законники, та регу-
лярно обговорювати ці питання на 
зборах суддів, а апеляційним інстанці-
ям — дослідити причини скасування 
та зміни судових рішень. �

Пленум ВСС підбив підсумки діяльності у 2011-му і визначив пріоритетні завдання на цей рік.   
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

30 січня 2012 року

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України відповідно до 
стст.74, 76 закону «Про судоустрій 
і статус суддів» повідомляє про 
підготовку матеріалів щодо 
обрання кандидатів на посаду суддіі 
безстроково: 

 • Сарновського Василя 
Ярославовича — на посаду судді 
Апеляційного суду Тернопільської 
області;

 • Лобова Олександра Анатолійови-
ча — на посаду судді 
Автозаводського районного 
суду м.Кременчука Полтавської 
області;

 • Животова Євгена 
Геннадійовича — на посаду 
судді Великоберезнянського 
районного суду Закарпатської 
області;

 • Шаптали Євгена Юрійовича — на 
посаду судді Господарського суду 
м.Києва;

 • Загреби Ірини Віталіївни — на 
посаду судді Кіровського 
районного суду м.Кіровограда;

 • Скалозуба Юрія Олександрови-
ча — на посаду судді 
Чернігівського окружного 
адміністративного суду;

 • Петрової Юлії Вікторівни — 
на посаду судді Совєтського 
районного суду Автономної 
Республіки Крим;

 • Сингаївського Олександра 
Пилиповича — на посаду судді 
Ірпінського міського суду 
Київської області;

 • Кулініча Юрія Петровича — на 
посаду судді Деснянського 
районного суду м.Чернігова;

 • Тітова Максима Юрійовича — 
на посаду судді Оболонського 
районного суду м.Києва;

 • Фазикоша Олексія Васильови-
ча — на посаду судді 
Ужгородського міськрайонного 
суду Закарпатської області;

РІШЕННЯ 

Претенденти на звільнення  
ВРЮ внесла подання про позбавлення трьох суддів мантій 
за порушення присяги

 � Закінчення, початок у №7

12. Відмовлено у внесенні подання 
про звільнення Коноваленка Максима 
Івановича з посади судді Тернівського 
районного суду м.Кривий Ріг Дніпро-
петровської області у зв’язку із закін-
ченням строку, на який призначено. 

(Рішенням ВРЮ від 30.11.2011 скаргу 
Коноваленка М.І. на рішення ВККС від 
30.06.2011 про відмову в рекомендуванні 
на посаду судді безстроково задоволено, 
зазначене рішення комісії скасовано 
та зобов’язано комісію прийняти нове 
рішення). 

13. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 9.07.2010 про внесення подан-
ня про звільнення Барбари Валентина 
Петровича, Берднік Інни Станіславів-
ни, Карпечкіна Петра Феофановича, 
Потильчака Олександра Івановича, 
Черногуза Федора Федоровича, Щотки 
Станіслава Олексійовича з посад суд-
дів Верховного Суду, Вовка Івана Во-
лодимировича з посади судді Вищого 
господарського суду (за дії, вчинені на 
посаді судді Верховного Суду) за пору-
шення присяги, внесену за результата-
ми перевірки відомостей, викладених 
у зверненні народного депутата Осики 
С.Г. від 14.06.2010. 

(Постановою ВР від 7.10.2010 №2596-VI
 Карпечкін П.Ф., Черногуз Ф.Ф., Щот-
ка С.О. звільнені з посад суддів Верхо-

вного Суду у зв’язку з поданням заяв 
про відставку. 

Постановою ВР від 2.12.2010 №2761-VI
Вовк І.В. обраний суддею Вищого госпо-
дарського суду) 

14. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 4.11.2011 про внесення по-
дання про звільнення Редьки Анатолія 
Івановича і Скотаря Анатолія Микола-
йовича з посад суддів Верховного Суду 
за порушення присяги. 

15. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 4.11.2011 про внесення по-
дання про звільнення Редьки Анато-
лія Івановича, Пивовара Володимира 
Федоровича і Заголдного Володимира 
Вікторовича з посад суддів Верховного 
Суду за порушення присяги. 

16. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 22.09.2008 про внесення по-
дання про звільнення Лавренюка 
Миколи Юхимовича, Заголдного Воло-
димира Вікторовича, Пошви Богдана 
Миколайовича з посад суддів Верхов-
ного Суду за порушення присяги. 

(Постановою ВР від 7.10.2010 №2596-VI
 Лавренюк М.Ю. звільнений з посади 
судді Верховного Суду у зв’язку з подан-
ням заяви про відставку). 

17. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 20.10.2010 про внесення по-
дання про звільнення Шицького Івана 
Богдановича, Колесника Павла Івано-
вича з посад суддів Верховного Суду 

за порушення присяги, внесену за 
результатами перевірки відомостей, 
викладених у зверненні заступника 
голови Комітету ВР з питань право-
суддя Притики Д.М. від 3.04.2007 
в інтересах директора ТОВ «Поліс-
Плюс» Подольського Ю. від 15.03.2007, 
та доповнення до вказаної пропозиції 
від 24.01.2011. 

18. Відхилено пропозицію чле-
на ВРЮ від 3.11.2010 щодо внесення 
подання про звільнення Шицького 
Івана Богдановича, Колесника Павла 
Івановича з посад суддів Верховного 
Суду України за порушення присяги, 
внесену за результатами перевірки 
відомостей, викладених у зверненні 
голови правління ВАТ «Енергопоста-
чальна компанія Одесаобленерго» Коз-
лова А.С. від 27.02.2007, скерованому до 
ВРЮ заступником голови Комітету ВР 
з питань правосуддя Притикою Д.М. 
19.03.2007, та доповнення до вказаної 
пропозиції від 24.01.2011. 

19. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 16.07.2010 про внесення по-
дання про звільнення Никифорчука 
Миколи Івановича з посади судді 
Господарського суду Одеської облас-
ті, Бойко Людмили Іванівни, Величко 
Тамари Аркадіївни, Жукової Алли 
Миколаївни з посад суддів Одеського 
апеляційного господарського суду за 
порушення присяги та пропозицію 
члена ВРЮ від 13.04.2011 про внесен-
ня подання про звільнення вказаних 
суддів з посад за порушення присяги, 
внесену за результатами перевірки 
відомостей, викладених у вищезазна-
ченій пропозиції члена ВРЮ. 

(Постановою ВР №2762-VI від 
2.12.2010 Жукова А.М. звільнена з по-
сади судді Апеляційного суду Одеської 
області у зв’язку з поданням заяви про 
відставку). 

20. Підтримано пропозицію члена 
ВРЮ від 26.09.2011 про внесення по-
дання про звільнення Стребкова Юрія 
Олексійовича з посади судді Генічесь-
кого районного суду Херсонської об-
ласті за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у рекомендації Кваліфіка-
ційної комісії суддів загальних судів 
Запорізького апеляційного округу від 
23.01.2009. 

21. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 
судів Запорізького апеляційного окру-
гу від 23.01.2009 про внесення подання 
про звільнення Стребкова Юрія Олек-
сійовича з посади судді Генічеського 
районного суду Херсонської області. 

22. Підтримано пропозицію члена 
ВРЮ від 26.09.2011 про внесення по-
дання про звільнення Шкіндера Олек-
сандра Анатолійовича з посади судді 
Генічеського районного суду Херсон-
ської області за порушення присяги, 
внесену за результатами перевірки 
відомостей, викладених у рекомендації 
Кваліфікаційної комісії суддів загаль-
них судів Запорізького апеляційного 
округу від 23.01.2009. 

23. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 
судів Запорізького апеляційного окру-
гу від 23.01.2009 про внесення подання 
про звільнення Шкіндера Олександра 
Анатолійовича з посади судді Гені-
чеського районного суду Херсонської 
області. 

24. Підтримано пропозицію члена 
ВРЮ від 26.09.2011 про внесення по-
дання про звільнення Волвенка Олек-
сандра Івановича з посади судді Гені-
чеського районного суду Херсонської 
області за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у рекомендації Кваліфіка-

 � Вища рада юстиції 
Довідка 
про результати розгляду 
питань порядку денного
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ВІТАЄМО! 

НАТАЛІЯ 
ЛЯЩЕНКО
18 лютого 

Суддя Верховного Суду, заслужений 
юрист України.

ВІКТОР 
ГОРОДОВЕНКО
22 лютого, 44 роки

Голова Апеляційного суду Запорізької 
області, заслужений юрист України, 
кандидат юридичних наук.

АНТОН 
ЧЕРНУШЕНКО
23 лютого, 61 рік 

Голова Апеляційного суду м.Києва, 
заслужений юрист України, кандидат 
юридичних наук, доцент.

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

1 лютого 2012 року

Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України відповідно до стст.74, 76 
закону «Про судоустрій і статус 
суддів» повідомляє про підготовку 
матеріалів щодо обрання кандидатів 
на посаду судді безстроково: 

 • Ганича Миколи Федоровича — на 
посаду судді Ялтинського міського 
суду Автономної Республіки Крим;

 • Галагана Олексія Валерійовича — 
на посаду судді Кіровоградського 
районного суду м.Кіровограда;

 • Бондаренко Олесі Василівни — на 
посаду судді Білоцерківського 
міськрайонного суду Київської 
області;

 • Федосєєва Сергія Володимирови-
ча — на посаду судді 
Дніпровського районного суду 
м.Києва;

 • Крейбух Олени Геннадіївни — 
на посаду судді Рівненського 
апеляційного господарського суду;

 • Животова Євгена Геннадійовича —
на посаду судді 
Великоберезнянського районного 
суду Закарпатської області;

 • Чинчин Олени Вікторівни — на 
посаду судді Шевченківського 
районного суду м.Києва.

ПОЗИЦІЯ 

Анонімні ініціативи
Раніше Вища рада юстиції 
оприлюднювала на сайті прізвища 
тих, хто займався перевіркою 
стосовно суддів та авторів 
пропозицій про звільнення. 
Але з кінця минулого року 
ці дані залишаються «в тіні». 
«ЗіБ» намагався з’ясувати, чим 
зумовлені такі зміни. 

Віднедавна в оперативних резуль-
татах розгляду питань порядку денно-
го засідань Ради, які оприлюднюються 
на її сайті, вже не знайдеш прізвищ 
членів ВРЮ, котрі вносять пропозиції 
про звільнення суддів і здійснюють 
перевірки (див. нижче). При цьому 
в порядку денному засідань ВРЮ ця 
інформація доступна, але тільки для 
тих, хто присутній на зібраннях коле-
гіального органу, в тому числі й журна-
лістом. Натомість для широкого загалу 
прізвища вирішили не розголошувати. 

Якщо раніше в рішенні вказували-
ся члени колегіального органу, котрі 
здійснювали перевірки щодо суддів на 
предмет наявності в їхніх діях підстав 
для внесення подання про звільнення 
за порушення присяги, то тепер «реві-
зори» залишаються «в тіні». Очевидно, 
що на етапі проведення такої перевір-
ки в цьому є певна логіка. 

Як пояснив кореспонденту «ЗіБ» 
голова ВРЮ Володимир Колесничен-
ко, не афішувати прізвища членів 
Ради під час здійснення ними пере-

вірки потрібно, щоб уберегти їх від 
можливого втручання в роботу й 
уникнути тиску. «Коли ми починаємо 
оприлюднювати прізвище члена ВРЮ, 
то на нього намагаються впливати. 
Звичайно, ми надаємо таку інформа-
цію особі, відносно якої здійснюєть-
ся перевірка, а також повідомляємо 
того, хто звернувся до ВРЮ. А що 

стосується інших осіб, які в принци-
пі мають право на цю інформацію, 
то вона з’являється вже в порядку 
денному засідання Ради», — зазна-
чив В.Колесниченко. Проте під час 
перевірки, наголосив він, афішувати 
«ревізорів» недоречно, оскільки вже 
є негативний досвід тиску. Втім, і 
після проведення перевірки Рада, за-

тверджуючи її результати, ухвалила у 
своєму рішенні не розкривати імена. 

Натомість у Вищій кваліфікацій-
ній комісії суддів, яка також здійснює 
перевірку законників, але щодо наяв-
ності в їхніх діях дисциплінарного 
проступку, не приховують імена тих, 
хто займався дослідженням суддів-
ської діяльності суддів. 

На сайті ВККС, зокрема, у рішеннях 
про притягнення законників до дис-
циплінарної відповідальності, можна 
побачити прізвища членів кваліф-
комісії, які здійснювали відповідну 
перевірку. Якщо ж у самому тексті 
рішення імена не відображаються, то 
їх неважко знайти в інформації про 
притягнення суддів до дисциплінарної 
відповідальності. 

Очевидно, позиція ВРЮ дещо відріз-
няється. Як наголосив В.Колесниченко, 
рішення Ради приймаються колегіаль-
но, це результат колективної творчості 
й немає необхідності персоніфікувати 
осіб. Проте, така «анонімність» уне-
можливлює широкому загалу відслід-
ковувати, чи не є пропозиція про звіль-
нення судді банальною «відплатою», 
скажімо, за рішення, яке служитель 
Феміди виніс не на користь сторони, 
яку підтримував член ВРЮ. Вочевидь, 
що за умов прозорості та обгрунтова-
ності подань їх ініціаторам не було б 
чого соромитися згадували свої пріз-
вища поруч з прізвищами суддів, яких 
вони намагалися позбавити мантій. �

САНКЦІЇ

Догана замість підсудних
Служителям Феміди доводиться відповідати за доставку обвинувачених
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів оголосила догану 
законнику, який по кілька років 
розглядав кримінальні справи. 
У свою чергу суддя пояснив: 
інакше не вдається, оскільки 
підсудних не привозили на 
засідання.

Тримання впродовж років підоз-
рюваних і підсудних за гратами, доки 
розгляд їхніх справ фактично стоїть 
на місці, — одна з найбільших проблем 
вітчизняної системи правосуддя. На 
це звертають увагу Президент, омбуд-
смен, Європейський суд з прав люди-
ни, численні правозахисні організації. 
За пошук винних у такій ситуації ви-
рішила взятись і ВККС.

На її засідання 9 лютого було за-
прошено Олександра Пушного — суд-
дю Торезького міського суду Доне-
цької області, на якого через тривалий 
розгляд низки кримінальних справ 

поскаржилася обласна прокуратура. 
Такий стан справ суддя намагав-

ся пояснити тим, що в місті немає 
ізолятора тимчасового тримання і 
щотижня в Торез доставляють лише 
кількох підсудних. Тому розглянути 
справи вчасно не вдається. Крім цього, 
О.Пушний розповів, що в суді досить 
значне навантаження, оскільки бра-
кує кадрів, які б займалися криміналь-
ними справами. Так, минулого року 
суддя розглянув 165 кримінальних 
справ і ще близько 1000 адміністра-
тивних. 

Проте членів ВККС такі аргу-
менти не задовольнили. За словами 
Анатолія Марцинкевича, є факти, 
коли причина тривалого розгляду 
справ — у недоставленні підсудних. 
Зокрема, одну зі справ через це до-
водилося відкладати 19 разів. У той 
же час, на думку «кваліфікаційника», 
простежується й вина самого судді.

«Чи визнаєте ви себе хоча б частко-
во винним у тому, що не вживали всіх 
заходів, аби розглянути справи швид-
ше?» — поцікавився А.Марцинкевич. 

Звісно, О.Пушний не міг стверджува-
ти, що використав усі можливості. На-
томість він розповів, що суд звертався 
до різних інстанцій, аби ті допомогли з 
доставленням підсудних, але жодних 
позитивних результатів це наразі не 
дало. 

Найбільше невдоволення тривалий 
розгляд справ викликав у члена ВККС 
Віктора Мікуліна. «Ви поважаєте між-
народне право? Ви бачили виступ упо-
вноваженого Верховної Ради з прав лю-
дини щодо цього питання?» — ставив 
він риторичні запитання. 

Володимир Віхров запропонував 
досить оригінальний спосіб виходу з 
цієї ситуації. «А навіщо ви берете під 
варту? Нема ізолятора — і не беріть», — 
порадив він.

Щоправда, зважаючи на останню 
практику ВККС така порада виглядає 
досить дивною, адже за відмову в узят-
ті підсудних під варту люди в мантіях 
уже отримували догани, а матеріали 
щодо декого навіть відправлялися 
до Вищої ради юстиції. Тому було б 
цікаво подивитись, як поставиться 

Кваліфкомісія до законника, який 
відмовлятиметься тримати підсуд-
них за гратами, мотивуючи це тим, 
що їх потім не доставляють на судові 
засідання.

Водночас суд у Торезі не єдиний, в 
якого виникають проблеми з достав-
ленням підсудних. Так, наприкінці 
минулого року Рада суддів загальних 
судів обговорювала питання щодо від-
сутності ізолятора в Мелітополі Запо-
різької області. Із цією ж проблемою 
зіткнулися й в інших регіонах.

Очевидно, що, коли людина впро-
довж років перебуває за гратами в 
очікуванні рішення суду, хтось за це 
повинен відповісти. От тільки сами-
ми дисциплінарними стягненнями 
проблеми не розв’язати. Адже навряд 
чи О.Пушному вдасться переконати 
органи влади в необхідності все ж 
побудувати ізолятор тимчасового 
тримання. 

Водночас для того, аби більше не 
потрапляти на засідання кваліфко-
місії, судді доведеться шукати шляхи 
швидшого розгляду справ. �

В.Колесниченко не бачить необхідності персоніфікувати авторів пропозицій. 

6 судова влада



ційної комісії суддів загальних судів 
Запорізького апеляційного округу від 
23.01.2009. 

25. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 
судів Запорізького апеляційного окру-
гу від 23.01.2009 про внесення подання 
про звільнення Волвенка Олександра 
Івановича з посади судді Генічеського 
районного суду Херсонської області. 

26. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 16.09.2011 про внесення по-
дання про звільнення Боб’яка Богдана 
Васильовича з посади судді Полон-
ського районного суду Хмельницької 
області за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомос-
тей, викладених у скарзі президента 
ЗАТ «Трансроуд Груп» Бучка І.В. від 
15.12.2009. 

27. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 29.04.2010 про внесення по-
дання про звільнення Смагар Світлани 
Володимирівни з посади судді Доне-
цького окружного адміністративного 
суду за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у зверненні члена ВРЮ від 
15.04.2010. 

28. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 18.06.2010 про внесення по-
дання про звільнення Огородника 
Анатолія Петровича з посади судді 
Чернівецького окружного адміністра-
тивного суду за порушення присяги. 

29. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 3.02.2009 про внесення по-
дання про звільнення Старунського 
Дмитра Миколайовича, Багрія Василя 
Миколайовича та Улицького Василя 
Зіновійовича з посад суддів Львівсько-
го апеляційного адміністративного 
суду за порушення присяги.

30. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 23.04.2008 про внесення по-
дання про звільнення Єлісєєвої Тетяни 
Юріївни з посади судді Бабушкінсько-
го районного суду м.Дніпропетровська 
за порушення присяги. 

31. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 22.06.2007 в частині внесен-
ня подання про звільнення Скорика 
Володимира Миколайовича і Мель-
ника Володимира Васильовича з посад 
суддів Солом’янського районного суду 

м.Києва за порушення присяги, вне-
сену за результатами перевірки відо-
мостей, викладених у депутатському 
запиті народних депутатів Шпака В.В. 
та інших від 1.11.2005, оголошеному на 
засіданні ВР 2.11.2005. 

(Постановою ВР від 8.10.2009 
№1636-VI Скорик В.М. звільнений з 
посади судді Солом’янського районного 
суду м. Києва у зв’язку з порушенням 
ним присяги судді) 

32. Розглянуто матеріали за повідо-
мленням ВККС від 29.12.2011 та при-
йнято рішення про внесення подання 
про звільнення Кіяшка Віктора Іва-
новича з посади судді Господарського 
суду Сумської області у зв’язку з на-
бранням законної сили обвинуваль-
ним вироком щодо нього. 

33. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням представника ТОВ СВП «Кар-
тамиш» Жебелевої Г.С. від 11.08.2011, з 
висновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Ша-
тернікова Миколи Івановича з посади 
судді Господарського суду Харківської 
області за порушення присяги. При-
йнято рішення про направлення ма-
теріалів до ВККС. 

34. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргами Вакуленка В.М. від 24.09 та 
28.10.2011, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Захарченка Дмитра Воло-
димировича з посади судді Ленінсько-
го районного суду м.Миколаєва за по-
рушення присяги. Прийнято рішення 
про направлення матеріалів до ВККС. 

35. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
заявою в.о. генерального директора 
ЗАТ «Агросервіс 2000» Лесса Л.Г. від 
17.06.2010, направленою до ВРЮ пер-
шим заступником прокурора Шев-
ченківського району м.Києва Вдови-
ченком О., з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Макухи Андрія Анатолі-
йовича з посади судді Солом’янського 
районного суду м.Києва за порушення 
присяги. 

36. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 

заявою в.о. генерального директора 
ЗАТ «Агросервіс 2000» Лесса Л.Г. від 
17.06.2010, направленою до ВРЮ пер-
шим заступником прокурора Шев-
ченківського району м.Києва Вдови-
ченком О., з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Юзькової Ольги Леонідів-
ни з посади судді Шевченківського 
районного суду м.Києва за порушення 
присяги. 

37. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за про-
позицією члена ВРЮ від 25.05.2009, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Яценко Олени Василівни з посади 
судді Вищого господарського суду за 
порушення присяги. 

38. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови Головного кон трольно-
ревізійного управління Андрєєва П.П. 
від 22.06.2010, надісланим до ВРЮ 
заступником міністра КМ — урядо-
вим уповноваженим з питань анти-
корупційної політики Богданом А.Й. 
25.08.2010, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Козаченка Андрія Володи-
мировича з посади судді Донецького 
окружного адміністративного суду, 
Головіної Катерини Ільдарівни з поса-
ди судді Господарського суду м.Києва 
(за дії, вчинені на посаді судді Доне-
цького окружного адміністративного 
суду), Ушакова Тараса Сергійовича, 
Ковальової Тетяни Іванівни, Качурі-
ної Людмили Сагідбатдалівни з посад 
суддів Луганського окружного адмі-
ністративного суду, Манька Геннадія 
Валерійовича з посади судді Господар-
ського суду Дніпропетровської облас-
ті, Степанюка Анатолія Германовича з 
посади судді Київського апеляційного 
адміністративного суду (за дії, вчинені 
на посаді судді Окружного адміні-
стративного суду м.Києва), Хрипуна 
Олега Олексійовича, Демидової Алли 
Маркіянівни з посад суддів Вищого 
господарського суду (за дії, вчинені на 
посадах суддів Господарського суду 
м.Києва), Шеліхіної Ріти Михайлівни 
з посади судді Господарського суду 
Луганської області, Дубової Тамари 

Михайлівни, Васильєвої Людмили 
Іванівни, Ткаченка Олександра Ва-
сильовича з посад суддів господар-
ського суду Миколаївської області, 
Стефанова Сергія Олександровича з 
посади судді Одеського окружного 
адміністративного суду, Курка Олега 
Петровича з посади судді Вінницького 
апеляційного адміністративного суду 
(за дії, вчинені на посаді судді Він-
ницького окружного адміністратив-
ного суду), Кашпур Ольги Валеріївни з 
посади судді Чернігівського окружно-
го адміністративного суду, Ковальчук 
Тетяни Іванівни з посади судді Госпо-
дарського суду Чернівецької області, 
Мартиць Оксани Іванівни з посади 
судді Тернопільського окружного 
адміністративного суду, Андрушків 
Галини Зіновіївни з посади судді 
Господарського суду Тернопільської 
області, Лабань Галини Василівни, 
Тарновецького Івана Ігоровича з по-
сад суддів Хмельницького окружного 
адміністративного суду, Ральченка 
Ігоря Миколайовича, Перцової Тетяни 
Сергіївни з посад суддів Харківського 
апеляційного адміністративного суду 
(за дії, вчинені на посадах суддів Хар-
ківського окружного адміністратив-
ного суду), Самойлової Валентини Ва-
силівни, Бартош Надії Станіславівни з 
посад суддів Харківського окружного 
адміністративного суду, Данилової 
Мальвіни Володимирівни з посади 
судді Київського апеляційного адмі-
ністративного суду (за дії, вчинені на 
посаді судді Харківського окружного 
адміністративного суду), Георгіїв-
ського В’ячеслава Дмитровича, Без-
рук Тетяни Михайлівни, Плеханової 
Людмили Борисівни з посад суддів 
Господарського суду Полтавської об-
ласті за порушення присяги. 

39. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням представника ТОВ «Луганське 
енергетичне об’єднання» Вороніної О.А.
від 4.08.2011, з висновком про від-
сутність підстав для відкриття дис-
циплінарного провадження стосовно 
судді Вищого спеціалізованого суду з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ Леванчука Андрія Олексійо-
вича. 

40. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою Грачової О.П. від 25.07.2011, 
направленою до ВРЮ Верховним Су-
дом, з висновком про відсутність під-
став для відкриття дисциплінарного 
провадження стосовно судді Вищого 
адміністративного суду Тракало Ва-
лентини Володимирівни. 

41. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за скаргою 
Гайдука В.Г. від 8.08.2011, з висновком 
про відсутність підстав для відкриття 
дисциплінарного провадження стосов-
но судді Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ Кафідової Олени Василівни. 

42. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням представника ТОВ «Амфібія» 
Молчанова А.О. від 7.07.2010, наді-
сланим до ВРЮ головою Комітету ВР 
з питань правосуддя Ківаловим С.В. 
1.10.2010, з висновком про відсутність 
підстав для відкриття дисциплінар-
ного провадження стосовно суддів 
Верховного Суду Барбари Валентина 
Петровича, Берднік Інни Станісла-
вівни, Гуля Володимира Семеновича, 
Потильчака Олександра Івановича, 
Шицького Івана Богдановича, судді 
Вищого господарського суду Вовка 
Івана Володимировича (за дії, вчинені 
на посаді судді Верховного Суду). 

(Постановою ВР від 2.12.2010 №2761-VI 
Вовк І.В. обраний на посаду судді Вищо-
го господарського суду). 

43. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за звернен-
ням народного депутата Бережної І.Г. 
від 3.11.2011 з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Короткевича Миколи 
Євгеновича з посади судді Верховного 
Суду за порушення присяги. 

44. Затверджено результати діяль-
ності ВРЮ за 2011 рік. 

45. Прийнято до відома інформа-
цію про використання бюджетних 
коштів, виділених ВРЮ у 2011 році 
на виконання бюджетної програми 
«Формування суддівського корпусу та 
контроль за його діяльністю». 

46. Внесено зміни до складу секцій 
ВРЮ. �

ОБМІН ДОСВІДОМ 

Співпраця на перспективу 
Про грузинський досвід 
підготовки суддівських кадрів, 
процедуру призначення та 
звільнення законників, а також 
про те, як підвищити довіру до 
третьої гілки влади, вітчизняні 
фахівці могли дізнатися в ході 
офіційних зустрічей. 

Під час візиту до Грузії 3 лютого 
українська делегація на чолі з голо-
вою Вищої ради юстиції Володимиром 
Колесниченком спільно з представни-
ками Вищої ради юстиції Грузії обго-
ворили напрямки діяльності колегі-
альних органів та підписали протокол 
про співпрацю, у якому підтвердили 

своє бажання підтримувати та розви-
вати відносини. 

Водночас українські фахівці під час 
зустрічі з головою Верховного суду, го-
ловою Вищої ради юстиції Грузії Кос-
тянтином Кублашвілі могли дізнатися, 
яких заходів уживає Грузія для підви-
щення довіри громадян до судової вла-
ди. Під час перебування у Верховному 
суді Грузії гості не лише ознайомилися 
з досвідом роботи грузинських колег, 
зокрема, організацією судового про-
цесу, а й заклали основи для подальшої 
співпраці. Так, з ініціативи заступника 
голови Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ Михайла Вільгушинського до-

сягнуто домовленості щодо визначен-
ня основних тез та строків підписання 
Протоколу про наміри співпраці між 
ВСС і Верховним судом Грузії. Це, на 
переконання вітчизняних фахівців, 
дасть можливість розвивати й розши-
рювати співпрацю у сфері правосуддя 
та судоустрою, здійснювати обмін ін-
формацією, організовувати ознайомчі 
візити суддів та працівників апарату 
для вдосконалення правових та судо-
вих систем України й Грузії. 

Про систему підготовки суддів-
ських кадрів та підвищення кваліфі-
кації працівників апарату судів укра-
їнська делегація могла ознайомитись 
у Вищій школі суддів Грузії. 

У свою чергу українська сторона 
під час конференції «Основні напрям-
ки розвитку судової системи», яка від-
бувалася 4—5 лютого в м.Гудаурі, по-
інформувала грузинських колег про 
стан здійснення судової реформи в 
Україні, про порядок призначення 
та звільнення суддів з посад, про 
діяльність ВСС тощо. Серед іншого, 
учасники заходу торкнулися питан-
ня судочинства, HR менеджменту, 
обслуговування громадян у судах, 
підвищення рівня здійснення право-
суддя та проблеми дисциплінарного 
судочинства. 

Зокрема, М.Вільгушинський зазна-
чив, що одним із досягнень судової ре-

форми є прийняття закону «Про судо-
устрій і статус суддів», відповідно до 
якого утворено ВСС як суд касаційної 
інстанції. За його словами, це дозволи-
ло забезпечити права громадян щодо 
перегляду цивільних і кримінальних 
справ. Черговим кроком на шляху 
вдосконалення вітчизняної системи 
судочинства М.Вільгушинський на-
звав унесення на розгляд парламенту 
проекту нового Кримінального про-
цесуального кодексу.

Після завершення грузинсько-
українських зустрічей сторони дійшли 
висновку про доцільність проведення 
таких заходів і домовилися про візит-
відповідь до України. �

ВККС

«Зручна» постанова
Суддя не наполягав на винесенні обвинувального вироку й залишився у відставці

 � Закінчення, початок на стор.1

Нереабілітуюча підстава

Прокурор Київської області звернув-
ся до ВККС, аби та вирішила питання 
щодо припинення відставки законника. 
«Відповідно до статті 139 закону «Про су-
доустрій і статус суддів» відставка судді 
припиняється у разі набрання законної 
сили обвинувальним вироком щодо 
нього за вчинення умисного злочину. А 
стосовно В.Очківського обвинувального 
вироку немає», — підкреслив «кваліфі-
каційник» Віктор Мікулін.

Представниця прокуратури пого-
дилася з ним, але й навела свої аргу-
менти. «Стаття 6 закону «Про амністію 
у 2011 році» передбачає звільнення 
особи від кримінальної відповідаль-
ності без винесення вироку в цій спра-
ві», — зазначила жінка. За її словами, 
відповідно до вимог ст.282 КПК суд 
закрив справу з підстав, передбачених 
п.4 ч.1 ст.6 КПК: закриття справи на 
підставі акту амністії.

«У червні 2011-го парламент прийняв 
закон «Про внесення змін до Закону 
України «Про застосування амністії в 
Україні» та інших законодавчих актів 
України». Ним, зокрема, п.4 ч.1. ст.6 КПК 
був виключений. Але ж цей закон набрав 
чинності 1 січня 2012-го, а постанову 
суду винесено 10 жовтня 2011-го», — по-
відомила представниця прокуратури.

За її словами, застосування амністії 
не є реабілітуючою підставою (це під-
стави, які звільняють від кримінальної 
відповідальності та покарання особу, 
визнану винною у вчиненні злочину). 
А В.Очківський на винесенні обвину-
вального вироку не наполягав.

«Хочу звернути увагу: грошові ви-
плати судді здійснюються за рахунок 
бюджетних надходжень. Тому про-
куратура доводить до відома комісії, 
що В.Очківський притягувався до 
кримінальної відповідальності. У цій 
ситуації суд не міг винести вирок, від-
так виніс постанову про звільнення 
від кримінальної відповідальності. Я 
вивчала практику ВСС: якби суд виніс 
обвинувальний вирок та звільнив за-
судженого від покарання, то порушив 
би вимоги КПК і закону «Про амністію 
у 2011 році», — пояснила прокурор-
ський «посланець».

Постанова без наслідків

У членів комісії ця історія викли-
кала чимало запитань. З’ясувалося, що 
васильківський законник винним себе 
не визнав. «Хіба можна застосовувати 
амністію до особи, яка не визнає себе 
винною?» — поцікавилася представ-
ниця ВККС Ніна Фадєєва. Та, швидше 
за все, це було риторичне запитання, 
адже кожному юристу відомо, що ам-
ністія — це повне або часткове звіль-
нення від відбування покарання пев-
ної категорії осіб, визнаних винними 
у скоєнні злочину.

До того ж постанова Голосіївського 
райсуду м.Києва оскаржена не була, а 
на засіданні прокурор не заперечував 
проти закриття справи та звільнення 
В.Очківського від кримінальної відпо-
відальності на підставі акту амністії.

«Ви розуміли, що постанова суду, 
на відміну від обвинувального вироку, 
не позбавить вас виплати щомісячного 
довічного грошового утримання?» — 
поцікавився В.Мікулін. «Так», — не 
заперечував В.Очківський. «Зрозумі-
ло. Тому ви і не наполягали на вине-
сенні вироку. Постанова для вас не 
мала наслідків», — поставив крапку 
в розплутуванні «детективної історії» 
В.Мікулін.

Порадившись за зачиненими две-
рима, ВККС оголосила «вердикт»: 
повідомлення прокурора Київської 
області залишити без задоволення. 
«Потрібно було привести до ладу 
процесуальні рішення, а потім йти в 
комісію», — зауважив заступник го-
лови комісії Микола Пінчук. «Тепер 
потрібно заявляти протест прокурора, 
поновлювати строки на оскарження 
постанови Голосіївського райсуду», — 
«кваліфікаційники» радили прокуро-
рам, як виправити допущені помилки. 
«Не підказуйте їм», — сказав хтось із 
членів комісії.

Без «бойового хрещення»

Також з легкої руки постійно ді-
ючого органу 10 законників отримали 
«перевідні перепустки» до обитель 
Феміди того ж рівня і юрисдикції. 
Лише двоє з них переходили до іншого 
суду, аби «підвищити кваліфікацію, 
збільшити навантаження та розгля-

дати складніші справи». Решта хотіла 
працювати ближче до дому.

До речі, 4 з цих 10 володарів мантій 
отримали рекомендацію для переве-
дення, навіть не склавши суддівську 
присягу. Нагадаємо: відповідно до 
ст.55 закону «Про судоустрій і статус 
суддів» особа, вперше призначена на 
посаду судді, набуває повноважень 
після складення присяги. Так, указом 
Президента від 23.01.2012 Віту Бон-
дарчук було призначено на посаду до 
Господарського суду Дніпропетров-
ської області, Віталія Літвінова — до 
Вишгородського райсуду Київської 
області, Віктора Шулежка та Віктора 
Данилишина — до Житомирського 
окружного адмінсуду.

Не пройшовши «бойове хрещення», 
вони отримали рекомендації для пере-
ведення до столичних обителей Фемі-
ди: В.Бондарчук — до Господарського 
суду м.Києва, В.Літвінов — до Оболон-
ського райсуду м.Києва, В.Шулежко та 
В.Данилишин — до Окружного адмін-
суду м.Києва.

П’ятеро володарів мантій мали 
намір змінити спеціалізацію, тому їм 
довелося складати кваліфіспит. «Ви-
пробування» пройшли лише Богдан 
Моніч з Черняхівського райсуду Жи-
томирської області (працюватиме в 
Житомирському апеляційному адмін-
суді) та Тетяна Танасогло з Арцизького 
райсуду Одеської області (перейде до 
Одеського апеляційного адмінсуду). 
Чотирьом законникам пощастило 
піднятися на одну кар’єрну сходинку 
вище: кваліфкомісія благословила їх 
на переведення з місцевих до апеля-
ційних судів. А ще троє суддів отрима-
ли безстрокові «перепустки». �

Винесення судом постанови, а не вироку зберегло за В.Очківським (перший праворуч) 
право на отримання грошових виплат.
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ОБЛИЧЧЯ ПРАВОСУДДЯ

До столиці — по мантію
14 лютого в Адміністрації Президента відбулась історична подія: склали присягу 148 суддів, 
які пройшли нову процедуру добору. Для них це був перший і, можливо, останній візит на 
вул. Банкову, адже після реформи в глави держави залишилися тільки приємні функції — 
церемоніальні.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ, ІВАН СТЕЦЕНКО
                 АНДРІЙ МОСІЄНКО

АДВОКАТУРА K

Віктор ЯНУКОВИЧ — молодим суддям: «Переконаний, ваша робота стане 

яскравим прикладом служіння інтересам українського народу».

Сергій КІВАЛОВ (ліворуч): «Андрію Володимировичу, якби наш комітет був профільним, то вже б проголосував 

за внесення проекту КПК на друге читання!»

Олександр ЛАВРИНОВИЧ (праворуч) — Віктору ТАТЬКОВУ: «Думаю, господарським судам 

нема чого нарікати на нестачу кадрів».

Глава держави окремо привітав суддю Окружного 

адміністративного суду м.Києва Ігоря ІЩУКА, 

якому було доручено зачитати текст присяги.

Ігор ТЕМКІЖЕВ також уперше брав участь 

у церемонії урочистого вступу на посаду 

своїх майбутніх колег.

Петро ПИЛИПЧУК (праворуч) — Руслану КИРИЛЮКУ: 

«У законі є одна лазівка, яка вможливлює різне 

обрахування щомісячного грошового утримання судді».

Новопризначені служителі Феміди подумки, напевне, вже уявляли свій перший робочий день, коли на плечах — мантії. До зали, де їх чекали урочистості, молоді судді піднімалися тими ж сходами, що й Президент Української держави.
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РОЗДРІБ

«ЗіБ» —
у продажу!

Запитуйте наш тижневик  
у ВСІХ 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. 

Адреси окремих кіосків, 
де реалізується
«Закон і Бізнес»:

•  вул. Артема, 1—5
•  вул. Велика Житомирська, 6
•  вул. Володимирська, 18
•  вул. Володимирська, 24
•  вул. Мала Житомирська, 6 
•  вул. М. Заньковецької, 2
•  вул. Інститутська, 10—12
•  майдан Незалежності
•  вул. Прорізна, 10
•  вул. Б. Хмельницького, 44
•  вул. Хрещатик, 5
•  вул. Хрещатик, 10
•  ст. метро «Хрещатик»
•  вул. Червоноармійська, 48
•  вул. Червоноармійська, 49
•  вул. Червоноармійська, 57
•  вул. Червоноармійська, 73
•  вул. Червоноармійська, 74/5
•  вул. Шота Руставелі, 19

РЕКЛАМА

ЗАСІДАННЯ

Крок до вищої 
сходинки
13 лютого Вища кваліфікаційна комісія суддів, 
зокрема, роздавала перевідні «перепустки з 
підвищенням» безстроково обраним законникам. 
Так, до обителі Феміди вищої інстанції перейдуть 
працювати четверо володарів мантій. Адже вони, 
пропрацювавши тривалий час у місцевих судах, 
довели, що можуть продовжувати кар’єру в храмах 
Феміди апеляційної інстанції.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

«Кваліфікаційникам» часто доводиться звертатися до положень закону 

«Про судоустрій і статус суддів».

Руслан ВАТАМАНЮК з Чернівецького окружного адмінсуду отримав 

«перепустку» до Вінницького апеляційного адмінсуду.

Представниця Вищої ради юстиції Наталія СУХОВА завжди повідомляє 

комісію, чи є в конституційного органу питання до законників.

У КОМІТЕТІ ВР

Удосконалення процесу
Комітет Верховної Ради з питань правосуддя обговорив законопроекти, які, 
у разі їх прийняття, допоможуть судовій владі вирішити чимало проблем. 
Парламентарі рекомендували ВР прийняти за основу документи, які 
передбачають запровадження відеоконференцзв’язку в храмах Феміди та 
надання головам судів права запроваджувати спеціалізацію.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО завжди цікавиться думкою преси щодо змін, 

які відбуваються в судовій системі.

Леонід ГРАЧ: «Наведу приклад із життя, 

який змусить нас коригувати КПК».

Голова Вищої ради юстиції Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО — 

Юрію КАРМАЗІНУ: «Поправлю комірець, аби ви, Юрію Анатолійовичу, 

мали бездоганний вигляд».

ЗАКОНОПРОЕКТ

Кодексу бути!
Саме так вирішили депутати і на засіданні Комітету ВР 
з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності рекомендували Верховній Раді прийняти 
проект КПК, внесений до парламенту Президентом, 
у першому читанні. Альтернативний проект кодексу, 
підготовлений Романом Зваричем, депутати визнали 
дуже «американізованим». Парламент послухав 
рекомендацій комітету і проголосував за «кодекс 
Портнова», як його вже охрестили експерти.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

Колишній суддя Володимир МОЙСИК висловив невдоволення скороченням 

функцій Верховного Суду, яке, на його думку, передбачено новим кодексом.

Роман ЗВАРИЧ намагався справити враження на колег, 

демонструючи їм барвисті слайди. Але так і не зміг переконати 

депутатів підтримати його проект. 

Андрію ПОРТНОВУ вдалося парирувати всі випади й відповісти на всі запитання парламентарів. 

Володимир СТРЕТОВИЧ: «Колеги, з нашою правовою системою 

потрібно терміново щось робити!»
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РЕФОРМА

Завідувач відділу головного управління з питань 
діяльності правоохоронних органів Адміністрації 
Президента Андрій ПОЙДА: 
«Проект нового КПК будує систему 
за принципом ніпеля»

 � Закінчення, початок на стор.1

«Скасування формалізованої 
стадії початку кримінального 
провадження дозволить 
оптимізувати роботу 
правоохоронця»

— Що мали на меті розробники ново-
го КПК?

— Одним з досягнень нового КПК 
має стати суттєве підвищення опера-
тивності кримінального провадження. 
У проекті закладено велику кількість 
норм та інститутів, які повинні сприя-
ти дотриманню максимально стислого 
строку від початку досудового роз-
слідування до прийняття кінцевого 
рішення. 

Насамперед ідеться про скасу-
вання формалізованої стадії початку 
кримінального провадження. Така 
новація дозволить оптимізувати ро-
боту правоохоронця під час початку 
кримінального провадження та дасть 
йому можливість зосередитися власне 
на розслідуванні, а не на творчості з 
написання процесуальних документів 
та діях, які згодом доведеться повто-
рювати. 

Наприклад, згідно з чинним кодек-
сом після вилучення в особи речовини, 
схожої на наркотичний засіб, слідчий 
або дізнавач під час дослідчої перевірки 
має відібрати пояснення в понятих та 
отримати довідку експерта про те, що 
вилучена речовина належить до нарко-
тичних засобів, після чого — порушити 
кримінальну справу. Далі, оскільки 
пояснення осіб та довідка експерта не 
є джерелами доказів, слідчий знову 
має опитати понятих (але вже у формі 
допиту) та призначити експертизу й 
отримати тепер уже висновок експерта 
щодо належності вилученої речовини 
до наркотичних засобів, тобто повто-
рити фактично виконані дії. Очевидно, 
чинна система дуже далека від понять 
ефективності та раціональності. 

— Іноді можна почути застереження, 
що скасування стадії порушення кримі-
нальної справи призведе до завалення 
правоохоронців безпідставними заявами 
про злочини, за якими доведеться прово-
дити досудове розслідування. Наскільки 
це відповідає дійсності?

— Вважаємо такі аргументи безпід-
ставними. Якщо уважно придивитися 
до руху заяви про злочин та порівняти 
чинну й запропоновану проектом про-
цедури, стає очевидним, що за новою 
системою слідчий не буде здійснювати 
більший обсяг роботи. 

Сьогодні всі заяви про злочин під-
лягають реєстрації та перевірці. За 
наслідками останньої приймається 
рішення або про порушення справи, 
або — про відмову через необгрунто-
ваність заяви. За проектом, усі заяви 
про злочин також підлягатимуть ре-
єстрації в Єдиному реєстрі досудових 
розслідувань. У разі встановлення 
необ грунтованості заяви кримінальне 
провадження відразу зможе бути за-
крите. Таким чином, в обох випадках 
слідчий вчиняє схожі дії та приймає 
одне процесуальне рішення. 

— За словами віце-спікера Миколи То-
менка, новий КПК обмежуватиме підсуд-
них у можливості вільного вибору захис-
ника, бо обиратимуть лише з-поміж тих, 

хто значиться у відповідному реєстрі 
адвокатів. Це не призведе до звуження 
права на захист?

— Положення ч.2 ст.45 проекту, згід-
но з яким захисником не може бути 
адвокат, який не внесений до Єдино-
го реєстру адвокатів та адвокатських 
утворень або виключений з нього, жод-
ним чином не призведе до обмеження 
конституційного права громадянина на 
захист. Адже всі адвокати мають бути 
внесені до такого реєстру. Більше того, 
ця норма згідно з п.1 «Прикінцевих 
положень» проекту КПК буде введена 
в дію тільки через рік після створення 
такого реєстру.

Крім того, відповідно до п.16 «Пе-
рехідних положень» проекту особи, 
які на день набрання чинності новим 
кодексом беруть участь у криміналь-
ному провадженні як захисники й не 
мають статусу адвоката, продовжують 
здійснювати повноваження захисника 
під час досудового розслідування та 
провадження в судах першої, апеляцій-
ної, касаційної інстанцій та Верхов-
ному Суді.

До речі, ще одне зауваження з боку 
адвокатів стосувалось обмеження кіль-
кості захисників, які можуть одночасно 
брати участь у судовому розгляді, — не 
більше 5 для одного обвинуваченого. 
Проте йдеться виключно про кількість 
адвокатів, одночасно присутніх у залі 
судових засідань, а загалом особі, яку 
притягнули до кримінальної відпові-
дальності, можуть надавати правову 
допомогу хоч 50 захисників. Експерти 
Ради Європи, які аналізували проект 
КПК, зазначили, що таке положення 

відповідає міжнародним стандартам 
та практиці Європейського суду з прав 
людини.

«Інститут угод дозволить відійти 
від принципу «процедура заради 
процедури»

— Якщо обсяг дій правоохоронців за-
лишається тим самим, то за рахунок 
чого досягатиметься оперативність 
кримінального судочинства? 

— Одним з головних чинників, який, 
за нашими прогнозами, приведе до 
суттєвого підвищення оперативності 
правосуддя, є запровадження інститу-
ту угод у кримінальному провадженні. 
Нагадаю, що згідно з положеннями 
проекту в певних категоріях прова-
джень може бути укладена угода 
про примирення між потерпілим 
та підозрюваним, а також угода між 
прокурором та підозрюваним про ви-
знання останнім винуватості. Узгоджу-
ватиметься міра покарання та дії, які 
обвинувачений має вчинити на користь 
потерпілого або в інтересах правосуддя 
відповідно. 

Якщо розглядати цю новелу вітчиз-
няного процесуального законодавства 

з погляду оперативності судочинства, 
ми отримаємо потужний механізм при-
скорення кримінального провадження 
й звільнення державного апарату від 
необхідності виконувати зайву бюро-
кратичну роботу. Адже відразу після 
досягнення домовленості провадження 
зупинятиметься, а справа направляти-
меться до суду для розгляду питання 
про затвердження угоди. 

Наведу такий приклад. Нині досить 
велика кількість справ, що надходять на 
розгляд суду, стосується такого злочину, 
як незаконне зберігання наркотичних 
засобів. У таких справах обвинувачені 
практично завжди визнають свою вину, 
а докази скоєння злочину наявні на по-
чатковій стадії процесу. Більше того, на 
цій же стадії як орган слідства, так і сам 
обвинувачений, котрий визнає свою 
вину, вже з високою часткою ймовірнос-
ті можуть спрогнозувати покарання, 
яке буде призначене судом, оскільки 
ці злочини є однотипними, а судова 
практика — усталеною. Незважаючи 
на це, слідчий зобов’язаний у повному 
обсязі провести досудове слідство, а 
суд здійснити провадження. На все це 
витрачається купа часу та інших про-
цесуальних ресурсів, а результатом та-
кого тривалого процесу стає прийняття 
заздалегідь очевидного вироку. 

Не викликає сумнівів, що за таких 
обставин абсолютно відсутня потреба 
в тривалому та громіздкому процесі, 
оскільки сторони від самого початку 
фактично не мають будь-якого спору й 
лише знаходяться в режимі очікування 
та автоматичного здійснення непотріб-
них дій виключно заради дотримання 
процедури. Інститут угод дозволить 

відійти від принципу «процедура за-
ради процедури».

— Якою буде роль суду, якщо особа, в 
якої знайдуть наркотичну речовину, ви-
знає свою вину?

— Згідно з нормами проекту описана 
ситуація може знайти своє вирішення з 
таким самим результатом, але набагато 
швидше, без зайвого витрачання ресур-
сів і при цьому без шкоди для інтересів 
учасників кримінального проваджен-
ня. Так, прокурор і підозрюваний змо-
жуть на згаданій початковій стадії про-
цесу укласти угоду про визнання вини. 
Цю угоду надсилатимуть до суду, який 
у підготовчому засіданні перевірятиме 
її на відповідність вимогам закону, пе-
ресвідчуватиметься в добровільності її 
укладення, з’ясовуватиме, чи правиль-
но сторони угоди зрозуміли її умови, 
наслідки укладення та невиконання, 
після чого затверджуватиме її вироком. 

Крім економії, безсумнівними по-
зитивними наслідками запровадження 
інституту угод у кримінальному про-
вадженні є:

• для угоди про примирення — за-
безпечення швидкого поновлення прав 
потерпілого, оскільки підозрюваний 

буде зацікавлений компенсувати за-
вдану шкоду, прагнучи якнайменшого 
покарання;

• для угоди про визнання вину-
ватості — підвищення ефективності 
розслідування злочинів, оскільки 
взамін на узгоджену міру покарання 
підозрюваний зможе вказати на своїх 
спільників чи організаторів злочину, 
дати проти них показання або розкри-
ти схеми злочинної діяльності. 

— Це щось на кшталт того, що ми 
бачимо в кінострічках про розслідування 
в Сполучених Штатах? 

— Так, цей інститут у проекті випи-
саний з урахуванням досвіду США. Ви-
вчаючи його, ми встановили, що в них 
понад 95% кримінальних проваджень 
закінчуються затвердженням угоди 
про визнання вини та співробітництво. 
Це дуже гарний приклад, яким чином 
держава може налагодити функціону-
вання системи кримінального судо-
чинства, забезпечивши процесуальну 
економію, не жертвуючи заради цього 
рівнем захисту прав учасників процесу. 
Цей інститут, крім іншого, дозволяє 
США в умовах достатньо складної 
процедури та великої кількості кри-
мінальних проваджень уникнути пе-

ревантаження судової системи, що є 
вкрай актуальним і для нашої держави. 

Разом з тим, оскільки інститут 
угод у кримінальному судочинстві 
для України є новим, можливість його 
застосування обмежена окремими ка-
тегоріями кримінальних проваджень 
за критерієм тяжкості правопорушен-
ня, в учиненні якого обвинувачується 
особа. Ми прогнозуємо, що позитив-
ний досвід функціонування цього ін-
ституту приведе до розширення сфе-
ри його застосування в майбутньому. 

«Повернення справи на додаткове 
розслідування — це потужний 
фактор тяганини»

— За оцінками практиків, чи не най-
складнішим для адаптації правоохорон-
них органів стане заборона суду поверта-
ти справи на дорозслідування. 

— Скасування інституту повернен-
ня справи на додаткове розслідування 
дійсно є важливим кроком на шляху 
підвищення оперативності правосуд-
дя. Крім великого значення для самої 
концепції кримінального судочин-
ства з точки зору забезпечення дотри-
мання презумпції невинуватості та 
об’єктивності й неупередженості суду, 
ця новела також суттєво сприятиме 
скороченню строків провадження. 

Усім відомо, що повернення спра-
ви на додаткове розслідування — це 
потужний фактор тяганини. Юрис-
ти-практики можуть наводити безліч 
прикладів багаторазового кругообігу 
однієї й тієї самої справи: «судовий 
розгляд — додаткове розслідування —
судовий розгляд». На щастя, після 

прийняття нового КПК поняття до-
даткового розслідування має залиши-
тися тільки в застарілих підручниках 
із кримінального процесу. А правоохо-
ронним органам доведеться вчитися 
працювати по-новому, оскільки суд уже 
не вказуватиме на їхні прорахунки й не 
даватиме другого шансу довести вину 
обвинуваченого.

— Яка мета появи такої новели, як дис-
танційний судовий процес?

— Запровадження можливості про-
ведення процесуальних дій у режимі 
відеоконференції насамперед сприя-
тиме усуненню причин затягування 
кримінального провадження. 

Нині низька процесуальна дисци-
пліна учасників провадження, а саме їх 
неявка на виклик до слідчого або суду, 
є однією з головних причин затягу-
вання судового розгляду. У свою чергу 
така неявка досить часто зумовлена 
необхідністю для особи прибувати на 
виклик до іншого населеного пункту й 
пов’язаними із цим складнощами. 

Завдяки можливості проведення 
процесуальних дій як на стадії роз-
слідування, так і на стадії судового 
розгляду в режимі відеоконференції 

кількість проблем суттєво зменшиться. 
Так, свідок, який, наприклад, проживає 
в Дніпропетровській області, для да-
вання показань суду, розташованому 
в Києві, зможе з’явитися до найближ-
чого суду та з використанням сучасних 
технологій узяти участь у засіданні 
дистанційно. Як наслідок, отримуємо 
значну економію коштів та часу, а також 
мінімальне втручання у звичний уклад 
життя громадянина. 

Крім того, скоротити строки кри-
мінального провадження допоможе 
суттєве звуження причин для призна-
чення апеляційною інстанцією нового 
розгляду в місцевому суді. Адже про-
ект передбачає таку можливість лише 
за підстав, які на практиці виникають 
доволі рідко та є швидше винятком з 
правил. В усіх інших випадках апеля-
ційний суд буде зобов’язаний ухвалити 
своє рішення.

Загалом проект КПК будує систе-
му за принципом ніпеля: кримінальне 
провадження максимально швидко 
рухається в одному напрямі — до свого 
логічного завершення у вигляді кінце-
вого рішення суду щодо винуватості 
або невинуватості особи у вчиненні 
кримінального правопорушення. Мож-

ливості повернення провадження на 
вже пройдену стадію зведено до міні-
муму. 

— Урахувавши всі згадані вами новації, 
скажіть: наскільки коротким буде час 
від повідомлення про злочин до судового 
вердикту? 

— Проект містить прямі норми, що 
скорочують строки кримінального про-
вадження. Так, досудове розслідування 
має бути закінчено протягом 2 місяців. 
Цей строк може бути продовжений 
максимум до 6 місяців у разі злочинів 
невеликої або середньої тяжкості та 
до 12 місяців — тяжких або особливо 
тяжких злочинів. Нагадаю, що згідно 
з чинним КПК строк розслідування 
становить 2 місяці з можливістю необ-
меженого продовження незалежно від 
тяжкості злочину. 

У цілому закладена філософія 
дебюрократизації процесу та підви-
щення його оперативності. Забез-
печувати досягнення відповідного 
результату має: 

• скасування необхідності винесен-
ня безлічі формальних та зайвих про-
цесуальних документів; 

• запровадження концепції розум-
них строків; 

• об’єднання нині відокремлених 
стадій дізнання та досудового слідства в 
одну стадію — досудове розслідування;

• автоматичне набуття особою ста-
тусу потерпілого та можливості корис-
туватися процесуальними правами 
відразу після подання заяви про злочин 
без необхідності отримувати дозвіл 
слідчого у формі постанови;

• розширення судового контролю на 
стадії досудового розслідування;

• запровадження спрощеного по-
рядку провадження щодо криміналь-
них проступків; 

• суттєве розширення та вдоскона-
лення провадження у формі приватно-
го обвинувачення; 

• позбавлення судів першої інстанції 
повноважень визначати подальшу долю 
апеляційних скарг; 

• запровадження широкого засто-
сування технічних засобів фіксування 
провадження; 

• надання при дотриманні певних 
умов можливості здійснювати виклики 
учасників провадження електронною 
поштою. 

Цей перелік можна продовжувати.
— За вашими прогнозами, наскільки 

важко буде всій правоохоронній та судо-
вій системам прилаштуватися до нових 
умов роботи?

— Ми сповнені оптимізму стосов-
но застосування на практиці нового 
КПК (сподіваємося, він найближчим 
часом буде прийнятий як закон). Зви-
чайно, очевидним є, що на перших 
порах не вдасться уникнути певних 
складнощів у застосуванні його норм. 
Вони, безсумнівно, будуть, оскільки 
система кримінального судочинства 
має повністю оновитись, а це вимагає 
напрацювання нової практики, онов-
лення методів правозастосування, 
перегляду підходів до роботи право-
охоронців, адвокатів і суду. Та й обсяг 
і складність самого проекту КПК, без-
сумнівно, може зумовити певні недолі-
ки нормативного матеріалу. Проте це —
нюанси, які завжди супроводжують 
оновлення законодавства подібного 
масштабу і, безперечно, ці проблеми є 
вирішуваними. 

Оптимізм щодо функціонування 
нової системи кримінального судочин-
ства грунтується на величезній роботі, 
проведеній під час підготовки проекту, 
а також на висновках авторитетних екс-
пертів Ради Європи, які двічі аналізува-
ли поданий до парламенту документ і 
високо оцінили його. Нагадаю, що після 
повторного аналізу європейські експер-
ти зауважили, що 99% їхніх зауважень 
та пропозицій ураховані. 

Взагалі новий КПК навіть на ста-
дії проекту вже виконав величезне 
завдання. Якщо ще якихось 2 роки 
тому переважна більшість чиновників 
сприймали його як книжку науково-
популярної фантастики, а саму кон-
цепцію кодексу називали щонайменше 
нереальною, то тепер дискусія стосу-
ється переважно конкретних поло-
жень, а не ідеології. Це означає, що ідеї, 
закладені в проекті, вже вкоренились у 
свідомості суспільства. Отже, процес 
приведення вітчизняного криміналь-
ного процесуального законодавства у 
відповідність до міжнародних стан-
дартів на засадах змагальності вже є 
незворотним. �
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«Після прийняття нового КПК поняття додаткового 
розслідування має залишитися лише в застарілих 
підручниках із кримінального процесу».

«Процес приведення вітчизняного кримінального 
процесуального законодавства 
у відповідність до міжнародних стандартів 
на засадах змагальності вже є незворотним».
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 ПРАВОВА ОСВІТА

Із ВГС до Вашингтона
У Вищому господарському суді 
відбувся національний раунд 
міжнародного конкурсу ім.Філіпа 
Джессопа, на якому студенти 
виступали в якості позивачів 
та відповідачів у Міжнародному 
суді ООН. Дебати відбувались 
англійською.

Організатором конкурсу є Асоці-
ація студентів міжнародного права. 
Такі змагання були започатковані 
1960 р. в Гарвардській школі права, 
щоб студенти отримали досвід за-
стосування своїх знань в імітаційній 
залі суду.

Щорічно в конкурсі змагаються 
понад 600 студентських команд із 
90 країн світу. Змагання відбуваються 
у формі усних дебатів та письмових 
подань, імітуючи процедуру Міжна-
родного суду Організації Об’єднаних 
Націй.

Основна мета конкурсу — розвиток 
праворозуміння студентів у застосу-
ванні міжнародних норм, повага до 
мирного вирішення спорів, обмін до-
свідом між правовими школами світу 
та зосередження уваги на гострих пра-
вових проблемах сучасності.

Цього року в конкурсі взяли участь 
8 кращих студентських команд. Зо-
крема, 2 з КНУ ім. Т.Шевченка (від 
юридичного факультету та Інституту 
міжнародних відносин), Києво-Моги-
лянської академії, свої команди пред-

ставили університети Одеси, Львова, 
Острога, Дніпропетровська, а також 
Національна юридична академія 
ім. Ярослава Мудрого (м.Харків).

Конкурс відбувався в залах судових 
засідань ВГС, який на три дні пере-
творився на модель Міжнародного 
суду ООН, де кожна команда-учасник 
виступала в якості позивача та відпо-
відача у спорі відповідно до заданої 
фабули справи щодо статусу міжна-
родної організації та її обов’язків у 
міждержавних відносинах. 

Цьогорічні дебати були спря-
мовані на вирішення питань про 
право представляти державу в Між-
народному суді ООН; законність 
застосування сили в міжнародному 
праві; імунітет держави від судової 
юрисдикції інших держав та захист 
культурної власності в умовах вій-
ськових конфліктів. 

Суддівство конкурсу забезпечува-
ли правники провідних юридичних 
фірм нашої держави, а також експер-
ти з досвідом роботи в галузі між-
народного права, в тому числі з Росії 
та США.

Національним чемпіоном цього 
року стала команда Києво-Могилян-
ської академії, яка представлятиме 
Україну на міжнародних раундах за 
Кубок Джессопа, які відбудуться 25—
31 березня у Вашингтоні. 

Керівництво ВГС привітало пере-
можців та побажало їм успіхів у по-

дальшій боротьбі за почесний трофей 
на міжнародній арені.

На успіх у Вашингтоні можна очі-
кувати, зважаючи на той факт, що у 
2007 р. команда Києво-Могилянської 
академії увійшла до десятки найкра-
щих у світі. Цього року вони спробу-
ють повторити або й продемонструва-
ти кращий результат. 

За словами координатора конкур-
су в Україні Юлії Полякової, знайти 

учасників змагань з необхідною підго-
товкою зовсім нескладно. Інша справа, 
що незавжди вузи підтримують своїх 
студентів. «Адміністрація конкурсу 
оплачує дорогу і проживання учасни-
ків, але кожна команда повинна зроби-
ти матеріальний внесок за участь», — 
пояснює вона. Якби ж навчальні за-
клади проявляли більше інтересу, то 
кількість учасників конкурсу могла б 
суттєво зрости. �

ОГЛЯД

Вклад з компенсацією
Банки мають покрити інфляційні втрати навіть за час мораторію 
на повернення коштів

ДМИТРО КОВАЛЬСЬКИЙ, 
начальник відділу 
забезпечення роботи 
заступника голови 
Вищого господарського 
суду України; 

ДЕНИС ХОМЧЕНКОВ, 
помічник заступника 
голови Вищого 
господарського суду 
України

Часто до судів звертаються 
кредитори, кошти яким 
заборгували банки. Вирішувати 
такі справи інколи досить 
складно, адже в банку може 
бути введено тимчасовий 
мораторій на задоволення вимог 
кредиторів. Тому слід з’ясувати, 
чи можна стягувати з фінустанови 
інфляційні втрати і 3% річних за 
період дії обмежень.

Від компенсації не втекти

Інфляційне нарахування та 3% річ-
них додаються, незважаючи на вину-
ватість чи невинуватість боржника та 
незалежно від сплати ним суми осно-
вного боргу за порушення зобов’язань. 
Відповідно до ст.85 закону «Про банки 
і банківську діяльність» НБУ може 
встановити мораторій на задоволен-
ня вимог кредиторів фінустанови. 
Однак указані вище кошти входять 
до складу грошового зобов’язання, у 
зв’язку із чим дія мораторію на них не 
поширюється.

Натомість штрафними санкція-
ми можна назвати неустойку, штраф, 
пеню, які учасник господарських від-
носин зобов’язаний сплатити в разі по-
рушення ним правил діяльності, неви-
конання або неналежного виконання 
зобов’язання. Інфляційні нарахування 
на суму боргу та 3% річних не санкції, а 
є способом захисту майнового права та 
інтересу, тому ці кошти нараховуються 
незалежно від вини боржника та не-
залежно від сплати ним неустойки за 
порушення виконання зобов’язання. 

Необхідно враховувати, що індекс 
інфляції — це показник, який харак-
теризує динаміку загального рівня цін 
на товари та послуги. Він визначається 
Держкомстатом, найменший період — 
місяць. Тому прострочення платежу 
за менший час не тягне за собою на-
рахування інфляційних втрат. Розмір 
боргу визначається виходячи із суми 
боргу станом на останній день місяця, 
в якому платіж мав бути здійснений, 
помноженої на індекс інфляції, визна-
чений Держкомстатом, за відповідний 
період. Розрахунки індексу інфляції за 
квартал, період з початку року тощо 
проводяться «ланцюговим» методом, 
тобто шляхом множення місячних 
(квартальних і т. д.) індексів.

Індекси інфляції розраховуються 
щомісячно починаючи з 1991 р. і пу-
блікуються в офіційних виданнях. 
Повідомлені друкованими засобами 
масової інформації з посиланням на 
Державний комітет статистики ці по-
казники згідно з стст.19, 21, 22 закону 
«Про інформацію» є офіційними й 
можуть використовуватися для про-
ведення перерахунків грошових сум. 

Право на неустойку виникає неза-
лежно від наявності в кредитора збит-
ків, завданих невиконанням або не-
належним виконанням зобов’язання. 
При цьому позовна давність в один рік 
застосовується, зокрема, до вимог про 
стягнення неустойки (штрафу, пені), а 
зупинення перебігу позовної давності 
відбувається в разі відстрочення вико-
нання зобов’язання (мораторію).

Протягом цього часу не нарахову-
ються неустойка (штраф, пеня), інші 
фінансові (економічні) санкції за не-
виконання чи неналежне виконання 
зобов’язань перед кредиторами та 
зобов’язань щодо сплати податків і 
зборів (обов’язкових платежів). Про-
те з моменту закінчення дії мораторію 
на задоволення вимог кредиторів не-
устойка (штраф, пеня), а також суми зав-
даних збитків можуть бути заявлені до 
сплати в розмірах, що існували на дату 
введення мораторію. Нарахування не-
устойки та інших економічних санкцій 
поновлюється за невиконання чи не-
належне виконання зобов’язань перед 
кредиторами. Отже, зобов’язання щодо 
сплати пені можуть бути відстрочені, але 
в будь-якому разі мають бути виконані.

Позиції трьох інстанцій

Як приклад можна навести випа-
док звернення прокурора в інтересах 
держави з позовом до банку про стяг-
нення інфляційних утрат, 3% річних та 
пені. Позовні вимоги були обгрунтова-
ні тим, що відповідач, на порушення 
умов укладеного договору, не повернув 
у визначений строк банківський вклад.

Місцевий господарський суд за-
довольнив позов частково, постано-
вивши стягнути з банку 3% річних та 
судові витрати. Рішення мотивувалося 
тим, що інфляційні втрати та частина 
3% річних нараховані позивачем про-
тягом дії мораторію на задоволення 
вимог кредиторів, а тому вони не мо-
жуть бути стягнуті з банку. У виплаті 
пені було відмовлено, оскільки сто-
рони не уклали письмової угоди про 
можливість її стягнення.

Апеляційний господарський суд не 
погодився з такими висновками своїх 

колег і змінив рішення. У резолютив-
ній частині було зазначено: «Позов 
задовольнити частково. Стягнути з 
банку інфляційні втрати, 3% річних 
та судові витрати. У решті позову від-
мовити». При цьому в апеляційній 
інстанції зазначили, що інфляційні 
втрати та 3% річних не можна віднести 
до штрафних санкцій, які не нарахову-
ються під час дії мораторію, тому вони 
підлягають стягненню. 

Вищий господарський суд погодив-
ся з позицією апеляційної інстанції. 
Касаційна інстанція зазначила, що 
незалежно від наявності чи відсут-
ності мораторію на задоволення ви-
мог кредиторів банку пеня не підлягає 
стягненню, оскільки між сторонами не 
укладено письмової угоди про можли-
вість такої відповідальності.

В основу постанови ВГС було по-
кладено висновок про те, що дія мо-
раторію на задоволення вимог креди-
торів банку відповідно до положень 
стст.58, 85 закону «Про банки і бан-
ківську діяльність» не поширюється 
на інфляційні нарахування на суму 
боргу та проценти річних, оскільки 
останні входять до складу грошового 
зобов’язання і не є санкціями за не-
виконання чи неналежне виконання 
грошового зобов’язання.

Мовою закону

Обгрунтування позиції касаційної 
інстанції полягає в тому, що згідно з 
приписами ст.66 закону «Про банки і 
банківську діяльність» державне ре-
гулювання в цій галузі здійснює НБУ. 
Відповідно до ст.85 цього закону Нац-
банк під час здійснення роботи тимча-
сової адміністрації має право повністю 
або частково на строк не більше ніж 
3 місяці ввести мораторій на задово-
лення вимог кредиторів фінустанови.

Протягом дії відстрочення:
1) забороняється здійснювати стяг-

нення на підставі виконавчих та інших 
документів та вжиття заходів, спрямо-
ваних на забезпечення такого стягнен-
ня відповідно до законодавства;

2) не нараховується неустойка 
(штраф, пеня), не застосовуються інші 

фінансові санкції за невиконання чи 
неналежне виконання зобов’язань пе-
ред кредиторами та зобов’язань щодо 
сплати податків і зборів. 

Мораторій не поширюється на 
зобов’язання, пов’язані з обслуго-
вуванням господарської діяльності 
банку, в тому числі з виплатою за-
робітної плати, авторської винагоро-
ди, компенсацією шкоди, заподіяної 
життю та здоров’ю працівників банку, 
а також на вимоги кредиторів щодо 
виплати заробітної плати, аліментів, 
пенсій, стипендій, соціальних допо-
мог у межах установлених тимчасовим 
адміністратором лімітів.

Крім того, відстрочення не стосу-
ється зобов’язання банку з перера-
хування органам Пенсійного фонду 
єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, на 
зобов’язання з повернення фондам 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування розміщених 
на депозитних рахунках у банках тим-
часово вільних коштів, у тому числі 
резервів коштів цих фондів.

З моменту закінчення дії морато-
рію неустойка, а також суми завданих 
збитків, які банк зобов’язаний від-
шкодувати кредиторам, можуть бути 
заявлені до сплати в розмірах, що іс-
нували на дату введення мораторію. 
Крім цього, поновлюється нараху-
вання неустойки, інших економічних 
санкцій за невиконання чи неналежне 
виконання зобов’язань перед кредито-
рами. Те саме стосується зобов’язань, 
які виникли під час дії мораторію.

Частиною 2 ст.58 закону «Про бан-
ки і банківську діяльність» установле-
но, що фінустанова не відповідає за не-
виконання або несвоєчасне виконання 
зобов’язань у разі оголошення морато-
рію на задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до ч.1 ст.230 Господар-
ського кодексу штрафними санкціями 
визнаються санкції у вигляді грошової 
суми, яку слід сплатити в разі пору-
шення, невиконання або неналежного 
виконання зобов’язання. Статтею 625 
Цивільного кодексу визначено, що 
боржник не звільняється від відпові-
дальності за неможливість виконання 
ним грошового зобов’язання.

Боржник, який прострочив ви-
конання грошового зобов’язання, 
на вимогу кредитора зобов’язаний 
сплатити суму боргу з урахуванням 
установленого індексу інфляції за весь 
час прострочення, а також 3% річних 
від простроченої суми, якщо інший 
розмір відсотків не встановлений до-
говором або законом.

Виходячи з положень зазначеної 
норми, інфляційне нарахування на 
суму боргу та 3% річних не є санкці-
ями, а виступають способом захисту 
майнового права та інтересу, який 
полягає у відшкодуванні матеріаль-
них втрат кредитора від знецінення та 
отриманні компенсації від боржника 
за користування утримуваними ним 
коштами, належними до сплати. Тому 
ці гроші нараховуються незалежно від 
вини боржника та незалежно від спла-
ти ним неустойки.

Таким чином, інфляційні нара-
хування на суму боргу та 3% річ-
них уходять до складу грошового 
зобов’язання, у зв’язку із чим дія мора-
торію на них не поширюється. �

ІНІЦІАТИВА

Адвокати 
оцінять 
адвокатів
Контролювати якість безоплатної 
правової допомоги, яка 
надаватиметься за рахунок 
бюджетних коштів, доручать 
професійним адвокатам-
оцінювачам. 

Відбулося перше засідання робочої 
групи з удосконалення законодавства 
про безоплатну правову допомогу, 
учасники якого домовились підготу-
вати проект для вдосконалення діючих 
норм. Можна очікувати, що робота 
над документом завершиться вже до 
кінця лютого.

Окрему увагу учасники засідання 
приділили системі контролю за якістю 
правової допомоги, яка надаватиметься 
за рахунок бюджетних коштів. Члени 
робочої групи дійшли згоди, що з метою 
дотримання принципу незалежності ад-
вокатської діяльності контроль за якістю 
послуг здійснюватимуть професійні 
адвокати-оцінювачі.

У робочій групі домовилися та-
кож про уточнення суб’єктів надан-
ня  безоплатної первинної правової 
допомоги з метою проведення більш 
чіткого розмежування між цим ви-
дом правової допомоги та діяльності 
з питань звернень громадян.

Крім того, у ході засідання було 
обговорено можливість утворення 
спеціального координаційного центру 
з надання безоплатної правової допо-
моги, який адмініструватиме відпо-
відну мережу. У свою чергу Мін’юст 
до кінця цього року планує утворити 
27 таких регіональних центрів у АР 
Крим, областях, Києві та Севастополі. �

НАЦІОНАЛЬНІСТЬ

Українців 
манять 
додому
Парламент розширив перелік 
заходів щодо співробітництва із 
закордонними українцями. Їм 
стане простіше отримати роботу 
або навчатися на історичній 
батьківщині.

За прийняття в цілому акта «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
правовий статус закордонних україн-
ців» (№9047) проголосували 324 на-
родні обранці.

Відповідно до новацій закордонний 
українець користується тими самими пра-
вами та свободами, що й громадяни нашої 
держави. Крім цього, особа, яка отримала 
такий статус, має право працювати на під-
приємствах або в установах України.

Щорічно встановлюватимуть для 
закордонних українців квоти на 
вступ до вітчизняних вишів у рамках 
державного замовлення. Також закон 
установлює, що українці, які мають 
громадянство іншої держави, можуть 
отримувати наші державні нагороди. 

Відповідно до чинного законодав-
ства закордонний українець — це осо-
ба, яка є громадянином іншої держави 
або особою без громадянства, а також 
має українське етнічне походження 
або є походженням з України. �

ВИМОГИ

Туризм 
у деталях
Народні обранці посилили 
вимоги до туристичних компаній. 
Відповідно до прийнятого закону 
їм доведеться інформувати 
мандрівників про деталі наданих 
послуг та суворо дотримуватись їх.

Верховна Рада прийняла закон 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про туризм». Документом установле-
но, що інформація про умови надання 
туристичних послуг, яка поширюється 
до укладення договору, має наводи-
тись у доступній наочній формі, бути 
розбірливою, зрозумілою та містити 
відомості про:

— місце надання послуг, програму 
обслуговування;

— характеристику транспортних 
засобів, що здійснюють перевезення — 
їх вид і категорію;

— характеристику готелів та інших 
об’єктів, призначених для надання 
послуг з тимчасового розміщення, у 
тому числі місце їх розташування, ка-
тегорію, відомості про підтвердження 
відповідності послуг готелю встанов-
леним вимогам, строки й порядок 
оплати готельного обслуговування;

— види і способи забезпечення хар-
чування під час подорожі.

Також закон містить норму, відпо-
відно до якої туроператор зобов’язаний 
додержуватися умов надання комплек-
су послуг, про які був поінформований 
споживач до укладення договору. �

Суддями на «змагальних» процесах виступили вітчизняні й іноземні фахівці.

Фінустанови повинні не лише повернути «затримані» депозити, а й компенсувати втрати.
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ПРАВОВИЙ ОГЛЯД

Про землю і не тільки
Минулого року пленум ВГС пояснив, як слід розподіляти справи між спеціалізаціями

АНДРІЙ ПОТЬОМКІН, 
начальник 
відділу вивчення 
та узагальнення судової 
практики Вищого 
господарського суду 
України

Деякі з прийнятих Вищим 
господарським судом постанов 
можна назвати знаковими для 
цієї юрисдикції. Зокрема, увагу 
привертають спроби визначити 
підвідомчість справ у спорах, 
які перебувають на межі 
компетенції «господарників» і 
«адміністративників».

Оглядові листи

Для того щоб місцеві та апеляційні 
суди враховували практику касацій-
ної інстанції, ВГС розсилав оглядові 
листи, в яких коментував переглянуті 
рішення.

«Про деякі питання практики ви-
рішення спорів за участю банків» від 
21.11.2011 №01-06/1626/2011

У цьому листі викладено такі пра-
вові позиції ВГС:

— надання й одержання рези-
дентами кредитів у іноземній валюті 
не потребує індивідуальної ліцензії, 
якщо банк має відповідну генеральну 
ліцензію НБУ на здійснення таких 
операцій (постанова ВГС від 18.11.2009 
№9/70пд);

— іпотекою забезпечуються реаль-
но існуючі зобов’язання та вимоги, які 
можуть виникнути в майбутньому, у 
тому числі зобов’язання на підставі 
генерального договору на здійснення 
кредитування та проведення інших 
активних банківських операцій (по-
станова ВГС від 19.01.2011 №51/547);

— дія мораторію на задоволення 
вимог кредиторів банку не поширю-
ється на нарахування інфляційних 
втрат на суму боргу та процентів річ-
них, оскільки відповідні суми входять 
до складу грошового зобов’язання 
і не є санкціями за невиконання 
чи неналежне виконання грошово-
го зобов’язання (постанова ВГС від 
5.08.2010 №4/719);

— у разі відсутності в договорі бан-
ківського рахунку умов щодо розміру 
процентів за користування грошови-
ми коштами клієнта та неприйняття 
вкладів на вимогу банк зобов’язаний 
виплатити проценти в розмірі облі-
кової ставки НБУ (постанова ВГС від 
15.02.2011 №2-11/994-2010).

«Про практику застосування госпо-
дарськими судами законодавства про 
постачання електричної енергії» від 
30.12.2011 №01-06/1872

Тут ВГС звернув увагу суддів на 
таке:

— акт екологічної, аварійної та тех-
нологічної броні електропостачання 
споживача не є ні правочином, ні ак-

том у розумінні ст.12 Господарського 
процесуального кодексу, оскільки не 
породжує, не змінює та не припиняє 
будь-яких цивільних правовідносин 
(постанови ВГС від 13.05.2011 №38/161а 
та від 20.04.2010 №№20/158а, 20/144а, 
20/146а);

— самовільне підключення до 
об’єктів електроенергетики й спожи-
вання електричної енергії без приладів 
обліку та укладання договору є підста-
вою для стягнення її вартості згідно з 
приписами стст.1212 і 1213 Цивільного 
кодексу (постанови ВГС від 16.02.2011 
№37/293 та від 16.05.2011 №15/147/10);

— рішення постачальника елек-
тричної енергії про нарахування 
вартості недоврахованої спожитої 
електроенергії є оперативно-госпо-
дарською санкцією (постанови ВГС 
від 30.05.2011 №5002-26/6135-2010 та 
від 16.05.2011 №2-28/2397-2010);

— у разі порушення споживачем 
умов договору щодо встановленої 
договірної величини електроспожи-
вання в постачальника електричної 
енергії виникає право стягнути зі 
споживача двократну вартість різниці 
фактично спожитої та договірної вели-
чини електричної енергії (постанова 
ВГС від 29.09.2010 №6/75).

Установлення підсудності

Особливу увагу минулого року 
суди касаційної інстанції приділяли 
забезпеченню однакового й правиль-
ного застосування законодавства. Із 
цією метою пленум ВГС підготував 
ряд постанов.

«Про деякі питання практики роз-
гляду справ у спорах, що виникають із 
земельних відносин» від 17.05.2011 №6

Постановою порушено питання 
щодо:

а) підвідомчості справ у спорах, 
що виникають із земельних відносин, 
зокрема:

— як вирішувати питання про те, 
чи мають земельні відносини приват-
ноправовий характер;

— які категорії спорів підлягають 
вирішенню в порядку господарського 
судочинства;

— розмежування справ у спорах, 
що виникли із земельних правовідно-
син, залежно від приватноправового 
чи публічно-правового характеру 
спірних відносин тощо;

б) розгляду справ у спорах, по-
в’язаних з набуттям і реалізацією пра-
ва на земельні ділянки, а саме:

— підстав набуття права на землю 
та моменту виникнення права влас-
ності на земельну ділянку, постійного 
користування та оренди;

— права звертатися з позовами 
про визнання недійсними правочинів 
щодо земельних ділянок;

— обмежень у набутті у власність 
земельних ділянок іноземними юри-
дичними особами;

— застосування заходів забез-
печення позову шляхом заборони 
реєструвати право власності на спір-
ну земельну ділянку, відчужувати її 
будь-яким способом, передавати в 
іпотеку, користування, а також вико-
ристовувати спірну земельну ділянку 
або її частину;

— права постійного землекорис-
тування;

— поширення строку позовної дав-
ності на позовні вимоги про визнан-
ня недійсним акта органу виконавчої 
влади чи органу місцевого самовряду-
вання, яким порушено право власності 
або інше речове право;

— спеціального земельного законо-
давства, яким здійснюється правове 
регулювання відносин, пов’язаних з 
орендою земельних ділянок;

— переходу права власності або 
права користування земельними ді-
лянками внаслідок переходу права 
власності на житлові будинки, будівлі, 
споруди, що на них розміщені;

— забезпечення реалізації прав 
власників житлових будинків, буді-
вель, споруд на користування земель-
ними ділянками, на яких розташовано 
відповідне майно;

— оскарження (визнання незакон-
ними) прийнятих органами виконав-
чої влади чи органами місцевого само-
врядування актів з питань, пов’язаних 
з наданням земельних ділянок у влас-
ність чи в користування суб’єктам 
господарської діяльності;

— необхідних та істотних умов до-
говору оренди земельної ділянки, зо-
крема тієї, яка перебуває в державній 
чи комунальній власності;

— поновлення (пролонгації) дого-
ворів оренди земельних ділянок, що 
перебувають у державній або кому-
нальній власності;

— укладення, виконання, внесен-
ня змін, розірвання або визнання не-
дійсним договору оренди земельної 
ділянки;

— розмежовування встановлен-
ня сервітуту та усунення перешкод 
у користуванні майном (негаторний 
позов) для визначення правильності 
обрання позивачем способу захисту 
порушеного права;

— умов установлення земельного 
сервітуту;

— виникнення права суперфіцію;
в) відповідальності за порушення 

земельного законодавства, зокрема:
— застосування відповідальності 

за самовільне зайняття земельної ді-
лянки;

— розміщення малої архітектур-
ної форми для здійснення підпри-
ємницької діяльності за відсутності 
правовстановлюючих документів на 
земельну ділянку;

— переходу права власності або 
права користування на ділянку до 
особи, яка набула права власності 
на житловий будинок, будівлю або 
споруду;

— стягнення з особи, яка набула у 
власність житловий будинок, будівлю 
або споруду і не переоформила право 
користування земельною ділянкою, 
шкоди у вигляді упущеної вигоди (зо-
крема в розмірі неодержаної плати за 
оренду земельної ділянки);

— підстав для здійснення роз-
рахунку розміру шкоди, заподіяної 
державі або територіальній громаді 
внаслідок самовільного зайняття зе-
мельних ділянок тощо;

г) особливостей вирішення спо-
рів щодо окремих категорій земель та 
суб’єктів землекористування, а саме:

— зміни цільового призначення 
земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення;

— вирішення спорів, предметом 
яких виступають земельні ділянки, що 
використовуються для забезпечення 
діяльності Національної академії наук;

— використання земель залізнич-
ного транспорту;

— надання в користування мис-
ливських угідь;

— розгляду справ зі спорів, пред-
метом яких є землі, надані в установ-
леному законом порядку у власність 
або в користування для розміщення, 
будівництва й експлуатації об’єктів з 
виробництва і передачі електричної 
та теплової енергії, об’єктів альтер-
нативної енергетики та інфраструк-
тури.

Єдиний стандарт

«Про деякі питання практики за-
стосування розділу ХІІ ГПК України» 
від 17.05.2011 №7

У цій постанові з метою забез-
печення однакового та правильного 
застосування законодавства про пере-
гляд судових рішень в апеляційному 
порядку ВГС порушив питання щодо:

— прийняття або повернення 
апеляційної скарги, відмови в її при-
йнятті тощо;

— повернення апеляційної скарги 
апеляційним господарським судом;

— належних доказів надсилання 
іншій стороні у справі копії апеляцій-
ної скарги і доданих до неї документів;

— повторного подання апеляцій-
ної скарги;

— відновлення строку подання 
апеляційної скарги;

— помилкового порушення апеля-
ційного провадження;

— правил перегляду справ у апеля-
ційній інстанції;

— перегляду справ за наявними 
в них додатково поданими доказами;

— прийняття апеляційним гос-
подарським судом до провадження 
скарги на ухвалу;

— вирішення апеляційним су-
дом питання про відстрочку або 
розстрочку виконання постанови 
апеляційного суду та порядку її ви-
конання тощо.

«Про деякі питання підвідомчості 
і підсудності справ господарським су-
дам» від 24.10.2011 №10

Постанову було підготовлено для 
вирішення питань стосовно:

— необхідності розрізняти при 
прийнятті позовних заяв поняття під-
відомчості та підсудності справ;

— умов підвідомчості господар-
ському суду господарського спору;

— компетенції господарських 
судів щодо розгляду справ про бан-
крутство;

— розгляду справ зі спорів про 
відшкодування шкоди, заподіяної 
навколишньому природному серед-
овищу;

— права особи на оскарження нота-
ріальної дії або відмови в її вчиненні, 
а також нотаріального акта;

— оскарження до суду рішень міс-
цевих органів державної виконавчої 
влади щодо володіння й користування 
культовими будівлями та майном;

— оскарження рішень третейських 
судів та про видачу виконавчих до-
кументів на примусове виконання 
рішень третейських судів;

— оскарження наказу, виданого на 
виконання рішення господарського 
суду;

— альтернативного визначення 
підвідомчості спорів у законодавчо-
му акті;

— віднесення до адміністративних 
договорів правочинів, укладених за 
правилами актів цивільного або гос-
подарського законодавства;

— розгляду в господарських судах 
справ, пов’язаних зі здійсненням влад-
них повноважень;

— підвідомчості справ у спорах, 
що виникають із земельних відносин;

— підсудності справ;
— вирішення господарським су-

дом спорів, пов’язаних з укладанням, 
зміною умов, розірванням чи визнан-
ням недійсними договорів, якими 
передбачено проведення розрахунків 
за товари (роботи, послуги) в негро-
шовій формі;

— підсудності справ про стягнення 
іноземної валюти тощо.

Правильні скарги

«Про деякі питання практики за-
стосування розділу ХІІ-1 ГПК України» 
від 24.10.2011 №11

У цій постанові з метою забез-
печення однакового й правильного 
застосування законодавства про пе-
регляд судових рішень у касаційному 
порядку ВГС порушив питання, які 
стосуються:

— помилкової подачі касаційної 
скарги через місцевий господарський 
суд;

— прийняття та повернення каса-
ційної скарги;

— перегляду ухвали місцевого 
господарського суду в касаційному 
порядку окремо від рішення;

— строку звернення до господар-
ського суду з клопотанням про віднов-
лення пропущеного строку подання 
касаційної скарги;

— зупинення виконання оскарже-
ного судового рішення;

— відмови від касаційної скарги 
особи, яка її подала;

— перевірки судом касаційної ін-
станції застосування судом першої чи 
апеляційної інстанції норм матеріаль-
ного та процесуального права;

— відстрочення або розстрочен-
ня виконання постанови касаційної 
інстанції, зміни способу та порядку її 
виконання тощо.

«Про внесення змін і доповнень до 
постанови пленуму Вищого господар-
ського суду України від 11.10.2010 №2 
«Про деякі питання практики засто-
сування розділу ХІІ-2 Господарського 
процесуального кодексу України» від 
26.12.2011 №13

Постанова була підготовлена у 
зв’язку зі змінами в законодавстві 
та виникненням у судовій практиці 
питань, пов’язаних із застосуванням 
розд. ХІІ-2 ГПК. ВГС уніс зміни й до-
повнення щодо таких питань:

— поновлення строків для подання 
заяви про перегляд рішень господар-
ських судів;

— процесуального правонаступни-
цтва на стадії перегляду рішень госпо-
дарських судів Верховним Судом;

— об’єднання в одне провадження 
заяв про перегляд рішень господар-
ських судів, якщо вони подані з однієї 
й тієї ж підстави з-поміж зазначених 
у ГПК;

— порядку і розміру справляння 
судового збору із заяв про перегляд 
судових рішень, а також повернення 
сплачених сум збору тощо.

Боротьба з монополією

«Про деякі питання практики за-
стосування конкурентного законодав-
ства» від 26.12.2011 №15 

Постанову було підготовлено з ме-
тою забезпечення правильного й одна-
кового застосування господарськими 
судами приписів конкурентного за-
конодавства. ВГС порушив питання 
щодо:

— компетенції господарського суду 
вирішувати спори, що виникають із 
правовідносин, пов’язаних з обмежен-
ням монополізму та захистом суб’єктів 
господарювання від недобросовісної 
конкуренції;

— відновлення строків оскаржен-
ня рішень органу Антимонопольного 
комітету;

— звільнення судом від відпові-
дальності суб’єкта господарювання 
в разі усунення ним наслідків відпо-
відного порушення на час вирішення 
спору;

— здійснення господарським су-
дом оцінки правомірності дій особи 
стосовно якої виднано розпорядження 
Антимонопольного комітету чи його 
територіального відділення про поча-
ток розгляду справи щодо порушення 
законодавства про захист економічної 
конкуренції;

— дотримання строків давності у 
розгляді справ зі спорів про визнання 
недійсними рішень органів Антимоно-
польного комітету про застосування 
заходів відповідальності за порушення 
законодавства про захист економічної 
конкуренції;

— порушення органами Антимоно-
польного комітету визначеної законом 
компетенції цих органів у прийнятті 
ними рішень;

— покладення законодавством на 
Антимонопольний комітет та його 
органи здійснення контролю за ці-
ноутворенням у сфері застосування 
вільних цін і тарифів;

— оцінки дій чи бездіяльності 
суб’єктів господарювання як погодже-
ної конкурентної поведінки;

— кваліфікації дій суб’єктів гос-
подарювання як зловживання моно-
польним (домінуючим) становищем 
на ринку, або як антиконкурентних 
узгоджених дій, або як недобросовісної 
конкуренції;

— застосування законів «Про за-
хист економічної конкуренції», «Про 
захист від недобросовісної конкурен-
ції».

Процесуальна позиція

«Про деякі питання практики за-
стосування заходів до забезпечення 
позову» від 26.12.2011 №16

У ній ВГС порушив питання щодо:
— оцінки обгрунтованості доводів 

заявника щодо необхідності вжиття 
запобіжних заходів;

— застосування запобіжного за-
ходу як за основним, так і за зустріч-
ним позовом;

— достатнього обгрунтування при-
пущення, що майно, яке є у відповіда-
ча на момент пред’явлення позову до 
нього, може зникнути, зменшитись за 
кількістю або погіршитись за якістю 
на момент виконання рішення;

— подачі вдруге клопотання про 
забезпечення позову, яке раніше було 
відхилено повністю або частково;

— винесення господарським судом 
ухвали про забезпечення позову, про 
заборону відповідачеві вчиняти певні 
дії та їх оскарження;

— скасування вжитих заходів до 
виконання рішення або зміни способу 
його виконання тощо.

«Про деякі питання практики 
перегляду рішень, ухвал, постанов за 
нововиявленими обставинами» від 
26.12.2011 №17

Цією постановою ВГС звернув ува-
гу на проблеми:

— підстав для перегляду судових 
рішень за нововиявленими обстави-
нами;

— скасування чи зміни норматив-
ного акта, на якому грунтувалося су-
дове рішення;

— перегляду судового рішення за 
правилами розд. XIII ГПК;

— процесуальної форми перегляду 
судового рішення за нововиявленими 
обставинами;

— перегляду судового рішення за 
нововиявленими обставинами в пов-
ному обсязі тощо.

«Про деякі питання практики за-
стосування Господарського процесу-
ального кодексу України судами першої 
інстанції» від 26.12.2011 №18 

Тут ВГС порушив питання щодо:
— учасників судового процесу (їх 

складу, заявлення ними відводу, участі 
в судовому процесі третьої особи, яка 
не заявляє самостійних вимог на пред-
мет спору тощо);

— подання письмових доказів та 
заперечень на них, оцінки доказів 
судом;

— подання позову, порушення 
провадження у справі й вирішення 
спору;

— застосуванні приписів стст.80, 
81, 90 ГПК, розд. ХІV-1 ГПК в їх взаємо-
зв’язку з приписами закону «Про тре-
тейські суди». �

K
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ПОРЯДОК

Колізії з амністією
Зворотну дію в часі має той закон, 
що скасовує злочинність діяння або 
іншим чином поліпшує становище особи

Статтею 6 закону «Про амністію у 
2011 році» від 8.07.2011 №3680-VI пе-
редбачено звільнення від криміналь-
ної відповідальності в порядку та на 
умовах, визначених цим законом, осіб, 
які підпадають під дію ст.1 цього зако-
ну, кримінальні справи стосовно яких 
перебувають у провадженні органів 
дізнання, досудового слідства чи не 
розглянуті судами, а так само розглянуті 
судами, але вироки не набрали законної 
сили, йдеться про злочини, вчинені до 
набрання чинності цим законом. 

Відповідно до ст.12 цього закону 
його дія поширюється на осіб, які вчи-
нили злочини до набрання ним чин-
ності включно. Наведене відповідало 
положенням ст.1 закону «Про засто-
сування амністії в Україні» від 1.10.96 
№392/96-ВР (у редакції від 1.10.96). 

Із 1.01.2012 набрав чинності закон 

«Про внесення змін до Закону «Про 
застосування амністії в Україні» та ін-
ших законодавчих актів України» від 
2.06.2011 №3465-VI, відповідно до яко-
го закон «Про застосування амністії в 
Україні» викладено у новій редакції.

Згідно з новою редакцією закону 
«Про застосування амністії в Украї-
ні» амністією визнається повне або 
часткове звільнення від відбування 
покарання певної категорії осіб, ви-
знаних винними у вчиненні злочину, 
або кримінальні справи стосовно яких 
розглянуті судами, але вироки стосов-
но цих осіб не набрали законної сили.

Амністія оголошується законом 
про амністію, який приймається від-
повідно до положень Конституції, КК 
та цього закону.

Зазначене дозволяє зробити на-
ступні висновки.

1. Положення ч.1 ст.5 КК є формою 
реалізації ч.1 ст.58 Конституції, відпо-
відно до якої закони та інші норматив-
но-правові акти не мають зворотної 
дії в часі, крім випадків, коли вони 
пом’якшують або скасовують відпо-
відальність особи.

Згідно із ч.2 ст.5 КК закон про кри-
мінальну відповідальність, що вста-
новлює злочинність діяння, посилює 
кримінальну відповідальність або 
іншим чином погіршує становище 
особи, не має зворотної дії в часі. 

2. Відповідно до ч.4 ст.5 КК, якщо 
після вчинення особою діяння, пе-
редбаченого КК, закон про кримі-
нальну відповідальність змінювався 
кілька разів, зворотну дію в часі має 
той закон, що скасовує злочинність 
діяння, пом’якшує кримінальну від-
повідальність або іншим чином по-
ліпшує становище особи.

3. Порівняльний аналіз положень 
закону «Про амністію у 2011 році» 
від 8.07.2011 та закону «Про застосу-
вання амністії в Україні» (у редакції 
закону від 2.06.2011) дає підстави для 
висновку, що положення закону «Про 
амністію у 2011 році» є більш сприят-
ливими для осіб, котрі притягуються 
до кримінальної відповідальності 
за діяння, які вони вчинили до на-
брання чинності цим законом включ-
но.

4. Крім того, закон «Про застосу-
вання амністії в Україні» (у редакції 
закону від 2.06.2011) є базовим зако-
ном, положення якого має бути вра-
ховано в майбутньому при підготов-
ці законів про амністію відповідно до 
визначеної у ст.7 періодичності (зако-
ни про амністію, за винятком законів 
про умовну амністію, Верховна Рада 
може приймати не частіше одного 
разу протягом календарного року).

5. Закон «Про застосування амніс-
тії в Україні» (у редакції закону від 
2.06.2011) не містить застережень про 
втрату чинності законом «Про амні-
стію у 2011 році» із 1.01.2012, а також 
закон «Про амністію у 2011 році» від 
8.07.2011 не містить застережень про 
його незастосування у зв’язку із новою 
редакцією закону «Про застосування 
амністії в Україні». 

Таким чином, враховуючи поло-
ження ст.5 КК, при вирішенні питань 
застосування амністії за діяння, які 
були вчиненні до набрання чинності 
законом «Про амністію у 2011 році» від 
8.07.2011 включно, необхідно застосо-
вувати положення цього закону, якщо 
це поліпшує становище особи.

Положення кримінально-процесу-
ального закону на відміну від закону 
про кримінальну відповідальність не 
містять норм про зворотну дію про-
цесуального закону в часі. Так, згід-
но з ч.2 ст.3 КПК при провадженні у 
кримінальній справі застосовується 
кримінально-процесуальний закон, 
який діє відповідно під час дізнання, 
досудового слідства або судового роз-
гляду справи.

Законом «Про застосування ам-
ністії в Україні» (у редакції закону від 
2.06.2011) внесено зміни до ст.6 КПК. 
Так, виключено п.4 ч.1 ст.6 КПК; ч.3 
ст.6 КПК викладено у новій редакції; 
ч.4 ст.6 КПК виключено.

Зазначені положення кримінально-
процесуального закону регулювали, 
зокрема, порядок закриття криміналь-
ної справи внаслідок акта амністії.

Із 1.01.2012 зміни до КПК набрали 
чинності, у зв’язку із чим на сьогодні 
процесуально неурегульованим є по-
рядок застосування амністії відповід-
но до закону «Про амністію у 2011 ро -
ці», положення якого передбачають 

не лише звільнення від призначеного 
судом покарання, але й звільнення 
від кримінальної відповідальності 
за діяння, які були вчинені особами 
до набрання чинності цим законом 
включно. 

Такі випадки можуть мати місце 
при тривалому розгляді справи судом 
(наприклад, коли станом на 1.01.2012 
судове рішення у таких справах за 
наявності підстав для звільнення від 
кримінальної відповідальності вна-
слідок застосування амністії поста-
новлено не було; коли кримінальна 
справа надійшла до суду щодо одних 
діянь відносно особи з обвинувальним 
висновком, а щодо інших діянь — із 
відповідним поданням органу досу-
дового слідства про застосування ам-
ністії та звільнення від кримінальної 
відповідальності особи) і станом на 
1.01.2012 справи не було розглянуто 
по суті або до набрання цим законом 
чинності такі справи було направлено 
на додаткове розслідування.

Враховуючи положення ч.1 ст.58 
Конституції та ст.5 КК щодо зворот-
ної дії закону про кримінальну від-
повідальність у часі, в цьому випадку 
мають застосовуватись положення 
пункту «а», ч.2 ст.8 закону «Про амніс-
тію у 2011 році» від 8.07.2011: цей закон 
застосовується щодо осіб, кримінальні 
справи та матеріали про злочини яких 
перебувають у провадженні органів 
дізнання та досудового слідства, — за 
поданням цих органів, погодженим 
із прокурором, або за заявою самої 
особи, її захисника чи законного пред-
ставника. �

Судова палата у кримінальних 
справах Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ

 � Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Інформаційний лист
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Щодо застосування Закону України від 2 червня 2011 року №3465-VI 
«Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні»

Головам апеляційних судів областей, мм.Києва та Севастополя, Апеляційного суду 
Автономної Республіки Крим

ТЯГАНИНА

Проблеми зі строками
Судам потрібно вживати заходів 
щодо регулярного призначення засідань 
та, у разі потреби, дисциплінування 
сторін 

У зв’язку з надходженням до Вищо-
го адміністративного суду доручен-
ня Кабінету Міністрів від 2.01.2012 
№1352/1/1-12 та листа урядового упо-
вноваженого у справах Європейсько-
го суду з прав людини від 23.01.2012 
№12.3-21/467 про виконання рішень 
Європейського суду з прав людини, які 

набули статусу остаточного, Ви-
щий адміністративний суд вважає 
за необхідне звернути увагу адміні-
стративних судів на таке.

Остаточними рішеннями Євро-
пейського суду з прав людини у 
справах «Маруценко проти Украї-
ни», «Шаповалова проти України», 

«Волчкова проти України», «Соболев 
проти України», «Омеляненко проти 
України», «Скороход проти України», 
«Щуров проти України», «Жужа про-
ти України», «Пономаренко проти 
України», «Махонько проти України», 
«Сверчков та Сверчкова проти Украї-
ни», «Ларіонов проти України», «Чер-
ниш проти України», «Паламарчук 
проти України» та «Крижанівський 
проти України» встановив порушення 
п.1 ст.6 «Право на справедливий суд» 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод у зв’язку з не-
забезпеченням національними судами 
розгляду справи в розумний строк.

Аналіз цих рішень свідчить, що 
проблеми, які призводять до порушен-
ня вимоги здійснення судового роз-
гляду справ у розумний строк, поляга-
ють у надмірній тривалості розгляду 
справ судом у зв’язку з численними 
випадками відкладення судових за-
сідань, неодноразовим поверненням 
справ на новий розгляд, тривалим 
розглядом справ судом касаційної 
інстанції.

У справі «Федоров і Федорова 
проти України», серед іншого, вста-
новлено порушення п.1 ст.6 Конвенції 
про захист прав людини і осново-
положних свобод у зв’язку з тим, що 
під час розгляду апеляційним судом 
справи заявника не було дотримано 
принципу рівності сторін, оскільки 
судовий розгляд справи відбувався за 
його відсутності, але за участю іншої 
сторони, яка мала можливість усно 
представляти свою позицію.

У справі «Маруценко проти Украї-
ни» Європейський суд з прав людини 
також констатував порушення ст.13 
«Право на ефективний засіб юридич-
ного захисту» Конвенції про захист 
прав людини і основоположних сво-
бод у зв’язку з відсутністю у заявника 
ефективного засобу юридичного за-
хисту від порушення його права на 
розгляд справи протягом розумного 
строку.

Остаточним рішенням Європей-
ського суду з прав людини в справі 
«Новак проти України», серед іншо-
го, було встановлено порушення ст.1 

Протоколу №7 до Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних 
свобод, яке полягало у винесенні 
суб’єктом владних повноважень поста-
нови мовою, яку заявник не розумів, і 
врученні в день його видворення та за 
обставин, які не надавали йому мож-
ливості оскаржити видворення само-
стійно або через представника.

Про викладене повідомляється в 
порядку інформування.

Водночас Вищий адміністративний 
суд звертає увагу на необхідність до-
тримання строків розгляду адмініст-
ративних справ, визначених Кодексом 
адміністративного судочинства. Для 
цього потрібно вживати заходів щодо 
регулярного призначення судових 
засідань та, у разі потреби, дисциплі-
нування сторін, інших осіб, які беруть 
участь у справі.

Цей лист пропонуємо довести до ві-
дома суддів місцевих та апеляційних 
адміністративних судів. �

Голова суду 
І.ТЕМКІЖЕВ

 � Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист

1 лютого 2012 року                      №279/11/13-12
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КОНВЕНЦІЯ

За справедливий суд
Скасування рішення з порушенням 
принципу юридичної визначеності 
не може вважатися виправданням 
його невиконання

У зв’язку з надходженням до Ви-
щого адміністративного суду до-
ручення Кабінету Міністрів від 
31.01.2012 №2814/1/1-12 та подання 
урядового уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини від 
19.01.2012 №12.3-9/395 про виконан-
ня рішень Європейського суду з прав 
людини, які набули статусу оста-
точного, Вищий адміністративний 
суд уважає за необхідне звернути 
увагу адміністративних судів на та-
ке.

Остаточним рішенням Європей-
ського суду з прав людини у спра-
ві «Перетяка та Шереметьєв проти 
України» встановлено порушення 
п.1 ст.6 «Право на справедливий суд» 
Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, яке поля-
гало в порушенні права на доступ до 
суду у зв’язку із залишенням Вищим 
адміністративним судом без роз-
гляду касаційних скарг заявників, 
якими оскаржувалися рішення апе-
ляційних судів, ухвалені в порядку 
цивільного судочинства.

Остаточним рішенням Європей-
ського суду з прав людини у справі 
«Желтяков проти України» визнано 
порушення п.1 ст.6 «Право на спра-
ведливий суд» Конвенції про захист 
прав людини і основоположних сво-
бод, що полягало в порушенні права 
на справедливий судовий розгляд, 
права на виконання рішення націо-
нального суду та права на розгляд 
справи протягом розумного строку у 

зв’язку з тим, що обгрунтування на-
ціонального суду необхідності скасу-
вання остаточного судового рішення 
за нововиявленими обставинами не 
може вважатися належним у контек-
сті обставин цієї справи і, відповідно, 
таке скасування призвело до пору-
шення принципу юридичної визна-
ченості. Також Європейський суд з 
прав людини зазначив, що остаточне 
рішення суду до скасування трива-
лий час залишалося невиконаним 
та скасування судового рішення з 
порушенням принципу юридичної 
визначеності не може вважатися ви-
правданням його невиконання. Крім 
того, національними судами не за-
безпечено розгляд справи заявника 
в розумний строк через затримки 
в провадженні, в основному з вини 
судів першої інстанції.

Порушення права на справедли-
вий судовий розгляд передбачене п.1 
ст.6 «Право на справедливий суд» 
Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод у зв’язку з 
тим, що національним судом не нада-
но адекватного обгрунтування своїх 
рішень, Європейським судом з прав 
людини встановлено також у справі 
«Серявін та інші проти України».

Остаточним рішенням Європей-
ського суду з прав людини у справі 
«Гримковська проти України» визна-
но порушення ст.8 «Право на повагу 
до приватного і сімейного життя» 
Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, що поля-

гало в недотриманні справедливого 
балансу між інтересами заявниці та 
інтересами суспільства, зокрема у 
зв’язку з тим, що заявниця не мала 
ефективної можливості впливати на 
процес прийняття рішень щодо ви-
користання дороги по вулиці, на якій 
вона проживає, як автомагістралі, 
включно з оскарженням у незалеж-
ному органі.

Остаточними рішеннями Європей-
ського суду з прав людини у справах 
«Сірик проти України» та «Редакція 
газети «Правое дело» та «Шкепель про-
ти України» встановлено порушення 
ст.10 «Свобода вираження поглядів» 
Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, зокрема 
з підстав неврахування національ-
ними судами при ухваленні рішен-
ня позиції Конституційного Суду 
(«Сірик проти України») та у зв’язку 
з обранням національним судом 
способу захисту, не передбаченого 
законодавством («Редакція газети 
«Правое дело» та Шкепель проти Украї-
ни»). 

Остаточними рішеннями Євро-
пейського суду з прав людини в спра-
вах «Сук проти України» та «Серков 
проти України» встановлено пору-
шення ст.1 «Захист власності» Прото-
колу №1 до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод.

Так, у справі «Сук проти України» 
Європейський суд з прав людини 
вказав, що національні суди проіг-
норували вимоги ст.28 закону «Про 

бюджетну систему», яка забороня-
ла внесення змін до законодавства 
законом «Про Державний бюджет 
України», та що відсутність коштів 
не може бути підставою для недо-
тримання своїх зобов’язань, у зв’язку 
з чим відмова національних органів 
у праві заявника на виплати, перед-
бачені указом Президента від 4.10.96 
№926/96 «Про умови грошового за-
безпечення осіб рядового і началь-
ницького складу та оплати праці 
працівників органів вну трішніх 
справ», є свавільною та такою, що не 
грунтується на законі.

У справі «Серков проти України» 
Європейським судом з прав людини 
порушення встановлено у зв’язку з 
тим, що, по-перше, відповідне націо-
нальне законодавство не було чітким 
та узгодженим та, відповідно, не від-
повідало вимозі «якості» закону, що 
мало наслідком його суперечливе 
тлумачення Верховним Судом, та, 
по-друге, незастосування судами, 
всупереч національному законодав-
ству, підходу, який був би сприят-
ливішим для заявника, коли в його 
справі законодавство припускало 
неоднозначне тлумачення.

Про викладене повідомляється в 
порядку інформування.

Цей лист пропонуємо довести до 
відома суддів місцевих та апеляцій-
них адміністративних судів. �

Голова суду 
І.ТЕМКІЖЕВ

 � Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист

7 лютого 2012 року                      №346/11/13-12
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ПІДРОБКА

«Винагорода» 
за фальшиву 
пенсію 
Працівника Конотопського 
управління Пенсійного фонду 
обвинувачують у зловживанні 
владою. Держслужбовець 
підробив постанову суду й 
виконавчий лист, унаслідок цих 
злочинних дій держава втратила 
94,5 тис. грн. 

Працюючи на посаді головного 
спеціаліста відділу з призначення пен-
сій, чиновник вступив у позаслужбові 
відносини з пенсіонером і за грошову 
винагороду пообіцяв йому вирішити 
питання підготовки документів, на 
підставі яких той отримуватиме над-
бавку до пенсії як учасник ліквідації 
аварії на Чорнобильській АЕС. 

Внаслідок протиправних дій держ-
службовця управлінням Пенсійного 
фонду в м.Конотопі й Конотопському 
районі безпідставно нараховано й 
перераховано на особистий рахунок 
пенсіонера К. кошти на загальну суму 
94,5 тис. грн. За надану «послугу» чи-
новник отримав від пенсіонера «вина-
городу» в розмірі 9,5 тис. грн. За цим 
фактом конотопським міжрайонним 
прокурором проти працівника управ-
ління Пенсійного фонду порушено 
кримінальну справу за ознаками зло-
чинів, передбачених ч.1 ст.364 і ч.1 
ст.366 КК. �

КОРИСЛИВІ МОТИВИ

Справжній 
підполковник
Оболонський районний 
суд м.Києва засудив 
високопоставленого співробітника 
податкової міліції до 5 років 
позбавлення волі з позбавленням 
права займати посади в 
правоохоронних органах на 
строк 3 роки і з конфіскацією 
майна (ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч.3 
ст.364 КК). Крім того, його 
позбавлено спеціального звання 
«підполковник податкової 
міліції».

У службові обов’язки податківця 
входив оперативний супровід досудо-
вого слідства в кримінальній справі, 
порушеній стосовно директора під-
приємства за фактом ухилення від 
сплати податків. Знаючи про те, що 
слідчий направив справу в суд для 
звільнення підприємця від криміналь-
ної відповідальності, начальник відді-
лення податкової міліції запропонував 
підприємцеві дати йому «винагороду» 
нібито за сприяння в ухваленні тако-
го рішення. Директор підприємства 
погодилася на ці умови і відкрила в 
банківській установі рахунок, на який 
перерахувала $25 тис. Проте цими 
коштами податківець не зміг скорис-
татися, оскільки був затриманий пра-
цівниками правоохоронних органів. �

ДО ВІДПОВІДІ

Підмерзлі 
школи
Перевірка, проведена за 
дорученням прокурора 
м.Києва Анатолія Мельника, 
виявила,що в деяких навчальних 
закладах столиці температура 
повітря становила +14°С. До 
того ж у школах незаконно 
використовували кошти, виділені 
для харчування дітей (на загальну 
суму майже 4,2 млн грн.) 

Ураховуючи кліматичні умови, що 
склалися в лютому, прокурор м.Києва 
А.Мельник доручив провести перевір-
ку шкіл з метою попередження спалаху 
респіраторно-вірусних захворювань се-
ред дітей. Так, вибірковою перевіркою із 
залученням спеціалістів СЕС, виявлено, 
що в деяких навчальних закладах Дес-
нянського району столиці температура 
повітря становить +14°С, що не відпо-
відає санітарним нормам та може при-
звести до спалаху захворюваності дітей. 
З метою усунення виявлених порушень 
та притягнення до відповідальності 
вин них осіб прокурором Деснянського 
району внесено подання голові райдер-
жадміністрації.

Водночас значна увага приділена 
питанню щодо вжиття органами осві-
ти та охорони здоров’я заходів, спря-
мованих на збереження та зміцнення 
здоров’я дітей, зокрема щодо забезпе-
чення учнів повноцінним та збалансо-
ваним харчуванням, його вітамінізації 
з метою профілактики захворювань. 

Зокрема, за результатами перевірки 
щодо законності використання бюджет-
них коштів, виділених для організації 
харчування дітей, органами прокура-
тури міста виявлено факти незаконного 
використання таких коштів на загальну 
суму майже 4,2 млн грн. та порушено 
6 кримінальних справ. �

АУДИТ

Неефективна оренда
Аудитори Рахункової палати 
виявили неефективність 
використання коштів 
установами Національної 
академії медичних наук 
від оренди державного 
майна. 

Результати аналізу засвідчили, 
що отримані від оренди у 2010—
2011 рр. незначні ресурси не давали 
змоги належно оновлювати медичне 
обладнання, вирішувати інші нагальні 
господарські потреби. Крім того, з пе-
редачею в оренду частини приміщень 
клінік, поліклінік та лабораторій, які 

використовувались у лікувальному 
процесі, погіршувалися умови надан-
ня медичної допомоги хворим. Над-
ходження від оренди є одним із дже-
рел наповнення спеціального фонду 
держбюджету, кошти якого викорис-
товуються на утримання, облаштуван-
ня, ремонт і придбання обладнання 
установами академії. Однак НАМНУ 
не забезпечувала дієвого контролю за 
передачею в оренду майна, що призве-
ло до низки порушень і недоотриман-
ня орендної плати на загальну суму 
близько 1,4 млн грн. При цьому понад 
40% високовартісного обладнання, 
що перебуває в розпорядженні акаде-

мічних клінік, не відповідає вимогам 
часу, їхня матеріально-технічна база 
є застарілою.

На тлі щорічного збільшення не-
фрологічних хворих, понад 8 років 
не забезпечена відповідною матері-
альною базою, державна установа 
«Інститут нефрології АМН України», 
створена на базі Інституту урології та 
нефрології. Водночас ДУ «Інститут 
урології АМН України» передала ви-
вільнені площі клініки в оренду при-
ватній структурі, яка надає аналогічні 
медичні послуги. 

ЗАТ «Державний науково-ви-
робничий комплекс заготівлі і збе-

реження аутологічної крові та ї ї 
компонентів «Банк крові», якому 
Фондом державного майна з 2003-го 
передано права користування дво-
ма об’єктами нерухомості установ 
академії, фактично не функціонує 
й частину приміщень передало в 
оренду іншим юридичним особам. 
У результаті установами академії 
недоотримано близько 7 млн грн. 
імовірних доходів. 

У 2011 р. з ініціативи Академії ме-
дичних наук припинено використання 
орендаторами понад тисячі квадрат-
них метрів площ клінік, які вони за-
ймали протягом 7—12 років. �

ПОШУКИ ІСТИНИ

Менти в законі
«Справа перевертнів» веде до «справи Гонгадзе»?
ЮЛІЯ КІМ

Апеляційний суд м.Києва 
ухвалив вирок перевертням 
з одіозної банди Ігоря 
Гончарова, більшість яких 
колишні співробітники міліції. 
Угруповання «спеціалізувалося» 
на вимаганнях, викраданнях 
людей, замовлених убивствах. 
За деякою інформацією, лідер 
банди І.Гончаров був причетний 
і до смерті Георгія Гонгадзе. 
Двох перевертнів — колишнього 
заступника начальника слідчого 
відділу ГУВС м.Києва Василя 
Гайдая й Валерія Мельникова, 
що числився позаштатним 
співробітником міліції, — 
засудили до довічного ув’язнення. 
Решта підсудних отримала 
різні строки ув’язнення. Але чи 
поставлено в цій історії крапку? 

Перевертні були 
на хорошому рахунку 

«Справа перевертнів» — найбіль-
ший скандал в історії української мілі-
ції. У злочинне угруповання, що майже 
десять років викрадало і вбивало людей, 
входили колишні й (на той момент) ді-
ючі співробітники внутрішніх справ, а 
також завербовані агенти МВС з числа 
карних злочинців (здебільшого члени 
ОЗУ Киселя). Три члени угруповання 
мали звання підполковників, були на 
хорошому рахунку в міліції, періодично 
отримували нагороди, просувалися по 
службі. Очолював банду екс-заступник 
начальника УБОЗ Київській області 
І.Гончаров. 

У 2002-му банду вдалося ліквіду-
вати, і велику частину її членів узяли 
під варту, включно з найголовнішим 
перевертнем. Обвинувачення вдалося 
пред’явити 13 членам угруповання. До 
речі, в результаті до суду направили дві 
«справи перевертнів», у яких фігурува-
ли одні й ті ж особи (про частину зло-
чинів банди стало відомо пізніше, таким 
чином і з’явилася ще одна справа). Роз-
глядали їх дві різні колегії Апеляційного 
суду м.Києва. Вирок у «головній» справі 
було ухвалено тільки в лютому. До речі, 
це один з найбільш затягнутих процесів 
у історії України — він тривав близько 
7 років. Справа слухалася в закритому 
режимі, журналістам побувати на про-
цесі так і не вдалося.

Угруповання І.Гончарова промиш-
ляло в Києві й Київській області з по-
чатку 1990-х до 2002 року. Формально на 
рахунку бандитів у погонах 11 вбивств, 
викрадання, здирництво й інші злочини. 
Проте, за неофіційними даними, злочи-
нів було набагато більше. Одинадцять — 
це лише те, що вдалося довести. Коли 
убозівці вперше вийшли на слід банди, 
її члени, що працювали в столичному 
главку міліції, обласному управлінні 
Київської області й у центральному 
апараті МВС робили все можливе, щоб 
ускладнити роботу слідства й «відвес-
ти» колег від «гончаровців». За словами 
самих оперативників, вони відчували, 
що відбувається витік інформації, але не 
розуміли звідки. При цьому самі банди-
ти активно користувалися всіма перева-
гами, які давала їм служба в органах, — 
наприклад, оперативно-технічною під-
тримкою (тією ж «прослушкою»), казен-
ним автотранспортом, навіть до своїх 
жертв з’являлися у формі і з табельною 
зброєю, імітуючи затримання. 

За версією слідства, банда спеціалі-
зувалася на вбивствах задля отримання 
викупу. Перевертні викрадали людей, 
після чого вивозили їх за межі Києва 
й надсилали родичам вимогу про пе-
редачу викупу. При цьому викрадених 
практично ніколи не залишали живими. 
Жертв перед смертю часто катували, 
потім душили або закопували живцем. 
Пізніше, коли один з членів банди, 
Юрій Нестеров, став співпрацювати 
із слідством, оперативники виявили в 
Броварському районі справжнє міні-
кладовище. Втім, описувати злочини 
перевертнів можна довго, недарма суду 
довелося «розбиратися» з їх подвигами 
понад 6 років. 

На слід банди правоохоронні органи 
натрапили при розслідуванні чергово-

го викрадення (засновника турфірми 
«Доміно» Михайла Гельфанда, якого 
перевертні убили, дізнавшись про підго-
товлення засідки, вже після того, як при-
значили викуп і місце передачі грошей). 

Дві банди — один почерк

Незважаючи на те що суд, здавало-
ся б, поставив крапку в справі, логічно 
вона ще не завершена. Дуже багато 
в ній питань, на які немає відповіді. 
Невідомо, хто стояв за перевертнями, 
хто давав розпорядження І.Гончарову. 

Є ще одна неофіційна версія, що 
отримала велику популярність у ЗМІ: 
банда І.Гончарова насправді була своє-
рідним «ескадроном смерті», якимось 
підрозділом правоохоронних органів, 
що виконував «делікатні розпоряджен-
ня» сильних світу цього. Скажімо, в 
інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» той 
же Ю.Нестеров заявив, що І.Гончаров 
у ході президентських виборів 1999-го 
співпрацював зі штабами кандидатів 
у президенти Євгенія Марчука й Олек-
сандра Мороза. А ще додав, що знав від 
І.Гончарова: у того «є зв’язки серед пра-
цівників ЗМІ, які збирають компромат 
на різних чиновників, шантажують, 
щось отримують за своє мовчання». 

Була інформація й про те, що го-
ловний перевертень причетний до 
вбивства Г.Гонгадзе. До речі, на етапі 
попереднього слідства І.Гончаров по-
чав торгуватися з міліцією і дійсно 
стверджував, що знає подробиці смер-
ті журналіста, — це був один з його 
козирів. Правда, можливо, цей козир 
і зіграв проти нього. Незабаром після 
гучних заяв стан здоров’я І.Гончарова 
різко погіршився й він раптово по-
мер у палаті для арештантів у лікарні 

швидкої медичної допомоги. До речі, 
помер він у п’ятницю, а вже в неділю 
без дозволу слідчих органів його було 
кремовано. У справі немає ні висновку 
експерта, що дослідив після смерті тіло 
І.Гончарова, ні дактилоскопічної карти 
кремованого. 

«Справа Гонгадзе» і «справа пере-
вертнів» між собою «перекликаються», 
так уважають і частина оперативників, 
що «розкручували» обидві справи. 
Дивно, але практично вся інформація, 
викладена І.Гончаровим у його листах, 
підтвердилася. Він тільки всіляко на-
магався вигородити себе й перекладав 
усю провину на Ю.Нестерова (який, по 
суті, організував банду). Ю.Нестеров, 
за його словами, був керівником угру-
повання й особисто вбивав людей. Тим 
часом міліція визнає доведеним, що 
цим займався сам І.Гончаров. 

При читанні опублікованих у ЗМІ 
листів І.Гончарова створюється вра-
ження, що його аж «розпирає» від того, 
що він знає у «справі Гонгадзе», але при 
цьому він щось недоговорює. Якщо ви-
ходити з цього, то слід, який у цій справі 
тягнеться від Олексія Пукача, може ви-
явитися помилковим. І тоді з’явиться ще 
один ланцюжок, нижня ланка в якому — 
І.Гончаров... Це всього лише версія, але 
вона має кілька непрямих підтверджень:

1. І.Гончаров після його затримання 
неодноразово говорив, що знає дуже 
багато щодо «справи Гонгадзе» і через 
це його «усунуть». І його справді «усуну-
ли»: за даними однієї з експертиз, йому 
кололи сильнодіючий препарат, вводити 
який затриманому було протипоказано. 

2. У перевертнів був певний по-
черк: у 80% випадків їх жертв було 
задушено. Крім того, як розповідав 
мені свого часу колишній начальник 

УБОЗ Сергій Хамула, перевертні по-
звірячому катували своїх жертв. Зі-
ставте: Г.Гонгадзе теж було задушено 
(крім того, є припущення, що, можли-
во, перед смертю його катували).

3. Практично відразу після вбив-
ства Г.Гонгадзе банда перевертнів 
(що до цього регулярно виходила «на 
полювання») фактично припинила 
скоювати злочини. 

4. Як стало відомо «ЗіБ» з джерел у 
правоохоронних органах, ще до свого 
затримання І.Гончаров у розмові зі зна-
йомими неодноразово демонстрував 
дивну обізнаність у «справі Гонгадзе»: 
скажімо, через кілька днів після зник-
нення Г.Гонгадзе, випадково зустрів-
шись з товаришем по службі, І.Гончаров 
запитав, що той знає про викрадення й 
вбивство журналіста, хоча тоді про це 
ще не було жодної інформації. 

5. Як розповідали опери, що зай-
малися «справою перевертнів», член 
банди й друг І.Гончарова підполков-
ник Володимир Лисенко працював 
у «наружці» і був підпорядкований 
О.Пукачу. Він був у курсі стеження за 
Г.Гонгадзе, він же чудово знав Олек-
сандра Поповича, Валерія Костенка й 
Миколу Протасова. 

6. І.Гончаров був тісно пов’язаний і 
з правоохоронцями, і з кримінальни-
ми структурами. За словами членів 
його банди, після виходу з ГУБОЗ він 
не пішов на пенсію, а був переведений 
з підвищенням в СБУ. А як колишній 
убозівець І.Гончаров мав виходи на 
лідерів всіх столичних кримінальних 
угруповань. Саме він був пов’язаний і 
з правоохоронцями, і з членами ОЗУ, 
котрі могли скоїти вбивство.

Є й інші «маркери», які побічно вка-
зують на те, що І.Гончаров як мінімум 
знав про вбивство Г.Гонгадзе, а швид-
ше за все, брав у ньому безпосередню 
участь. У такому випадку стає логічною 
і його смерть. Адже фактично всі ланки 
в ланцюжку, що веде від вбивства жур-
наліста, було відсічено. До речі, О.Пукач 
у своєму листі (пізніше названому СБУ 
фальшивкою) стверджує, що ні він, ні 
його підлеглі не вбивали Г.Гонгадзе. 
Мовляв, В.Костенко, Н.Протасов і 
О.Попович були причетні до іншого 
вбивства, і «їм явно запропонували ви-
бір: або отримати на повну котушку за 
організацію і виконання вбивства, або 
«щиросердне зізнання» в співучасті». 
Практично те ж саме в інтерв’ю газеті 
«Вісті» заявив і колишній слідчий ГПУ 
Ігор Пилипчук: «На цих трьох повіси-
ли вбивство Г.Гонгадзе, оскільки вони 
причетні до двох аналогічних злочи-
нів». Можливо, те ж саме відноситься 
і до О.Пукача? А може, все набагато 
складніше? Але дізнатися істину після 
смерті головних фігурантів справи вже 
практично неможливо. �

Владислав КОШМЯКОВ: «Гончарова регулярно забирали з будівлі СБУ»

Свого часу тодішній співробітник 
ГУБОЗ МВС В.Кошмяков, який 
знешкоджував банду  І.Гончарова, 
розповів у ексклюзивному 
інтерв’ю автору цих рядків 
про зв’язок між двома гучними 
справами. Будучи міліціонером, 
він не давав точних відповідей на 
питання й намагався не називати 
конкретних імен, але тим не 
менше складалося враження, 
що І.Гончаров мав відношення 
до вбивства Г.Гонгадзе. 

— Чи можливо, що І.Гончаров, ствер-
джуючи, що знає подробиці вбивства 
Г.Гонгадзе, просто намагався «витор-
гувати» в слідства якісь преференції?

— У процесі слідства багато по-
дій і фактів, які у своїх посмертних 
записках називав І.Гончаров, під-
твердилися. У своєму листі він також 
вказав, де потрібно копати, аби знайти 
ящик, у якому знаходилися речові до-
кази у «справі Гонгадзе». Це було на 
його дачі. Туди поїхала оперативна 
група з СБУ. Потім з’явилося офіційне 
повідомлення, що вони нібито зна-
йшли порожній ящик. Що там було 
насправді — мені невідомо. Знаю, 
що вони узяли туди з собою одного 
з обвинувачених — найобізнанішу 

після І.Гончарова людину в банді на 
кличку Рудий.

Я пам’ятаю, І.Гончаров ще в пер-
ший тиждень після свого затримання 
сказав, що він не житиме, що його 
ліквідують. Тому що він, мовляв, у 
курсі багатьох подій і виконував роз-
порядження багатьох людей, які на 
той час перебували при владі. «Я вже 
засвітився, «обпалився» з цим затри-
манням, мене точно «приберуть» — 
от так він говорив. Тоді це здавалося 
всього лише спробою уникнути за-
служеного покарання. Але в резуль-
таті все вийшло так, як він і говорив.

— Як могло бути так, що члени бан-
ди — співробітники міліції — не знали, 
що І.Гончаров уже на пенсії? 

— Вон и бу л и впевнен і ,  що 
І.Гончарова було переведено з нашої 
служби в СБУ. Причому він протягом 
кількох років успішно створював вра-
ження, що працює у спецслужбі, його 
регулярно забирали з будівлі СБУ на 
вул. Володимирській. Що тут скажеш? 
Видно, він чекав за дверима й потім 
розігрував таку виставу. Його люди 
під’їжджали й бачили, як він виходив 
з дверей будівлі СБУ і йшов до машини. 
Такий ось був актор, і його чомусь жод-
ного разу охоронець у СБУ не запитав: 
«Чоловіче, від кого ви там ховаєтеся?» 

Члени його банди розповідали, що вони 
обмивали отримання ним звання пол-
ковника СБУ. Хоча на пенсію офіційно 
він пішов як підполковник. До речі, на 
І.Гончарову взагалі «замикалася» решта 
всіх членів банди, багато хто був не-
знайомий один з одним, знали інших 
тільки за кличками і позивними. А він 
знав всіх, був лідером, мозком банди.

— Повернемося до «справи Гонгадзе». 
Чи був той же І.Гончаров якось пов’язаний 
із затриманим генералом О.Пукачем? 

— Все дуже просто — товариш по 
службі й друг І.Гончарова, з яким він 
починав службу ще лейтенантом на 
початку 1980-х років, був заступником 
начальника відділу комплектації роз-
відки України, підполковником і без-
посередньо підкорявся О.П. (Олексію 
Пукачу. — Прим. авт.). У цього під-
полковника, до речі, акумулювалися 
всі особисті справи офіцерів. У його 
машині перевозилися всі тіла, він за-
безпечував всю групу документами. 
Через нього проходили всі документи 
на нагороди, звання, все, що пов’язане з 
проходженням служби. І особисті спра-
ви, скажімо, тих, хто проходив у «справі 
Гонгадзе», їх просування по службі, 
отримання дострокових звань — 
всім цим безпосередньо займався друг 
юності покійного І.Гончарова. 

Справу слухали в закритому режимі. Журналістам удалося побачити перевертнів 

тільки під час виголошення вироку.

14 іменем закону



США

Жінок — на фронт
Пентагон пом’якшить 
обмеження на участь жінок 
у військових діях. 
Представницям слабкої 
статі дозволять служити 
ближче до лінії фронту 
радистками, лікарками, 
операторами радарів, 
механіками.

Дотепер на схожих посадах жінки 
могли перебувати лише в підрозділах, 
безпосередня участь яких у бойо-
вих діях була малоймовірною. Тепер 
представницям слабкої статі будуть 

доступні 14 тис. нових вакансій (в осно-
вному в сухопутних силах і корпусі 
морської піхоти). Зміни повинні набрати 
чинності влітку. 

Брати безпосередню участь у бойо-
вих діях жінкам буде заборонено як і 
раніше. Вони не зможуть служити і в 
силах спеціальних операцій. 

Жінки становлять 14,5% від 1,5 млн 
американських військових, що прохо-
дять дійсну службу. Як наголошуєть-
ся в публікаціях американської пре-
си, через існуючі обмеження жінкам 
складніше зробити кар’єру в армії, ніж 
чоловікам. �
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КАМБОДЖА

Довічне для ката
Військовий трибунал 
Камбоджі, створений за 
сприяння ООН, засудив до 
довічного ув’язнення колишнього 
коменданта тюрми «Туол Сленг», 
визнаного винним у загибелі 
15 тис. в’язнів за часів правління 
червоних кхмерів.

Канг Кек Леу в 2010 р. був засудже-
ний військовим трибуналом до 30 ро-
ків ув’язнення, проте вища апеляційна 
палата Верховного суду визнала таке 
покарання надто м’яким для комен-
данта. «Злочини Канг Кек Леу можна 
зарахувати до найжахливіших в історії 
людства. Він заслуговує найсуворішої 

міри покарання», — заявив голова па-
лати Конг Срім. 

Тюремник визнаний винним не 
тільки в загибелі тисяч ув’язнених, 
але і в скоюванні військових злочинів 
і злочинів проти людяності. Як пові-
домляється, вердикт оскарженню не 
підлягає. Підсудний, що визнав свою 
вину ще на початку процесу, у 2009 р., 
відреагував на вирок спокійно. 

Адвокати начальника в’язниці, 
в якій перебували противники ре-
жиму Пол Пота — лідера червоних 
кхмерів і прем’єр-міністра Камбоджі, 
наполягали на тому, що Канг Кек Леу 
лише виконував накази, посідаючи в 
загальній ієрархії кхмерських лідерів 

незначну посаду. У березні 2011-го 
адвокати попросили суд помилувати 
свого підзахисного, проте прохання 
було відхилене. 

В’язниця «Туол Сленг», також відо-
ма як S21, була організована в будівлі 
ліцею майже відразу після приходу до 
влади червоних кхмерів у 1975 році. У 
ній перебували «вороги режиму» Пол 
Пота. Згідно з матеріалами суду, з 
15 тис. в’язнів на волю вийшли лише 
12 чоловік. 

Канг Кек Леу добровільно здався 
поліції в 1999 році після того, як його 
упізнав британський репортер. До 
цього майже 20 років він ховався в 
джунглях на півночі Камбоджі. �

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Верховний 
у Твіттері
Верховний суд Великої Британії 
почав повідомляти новини про 
ухвалені рішення через мережу 
мікроблогів Tвіттер.

Дозвіл розміщувати новини в соц-
мережі було отримано ВС країни ще в 
лютому минулого року, але перші по-
відомлення в мікроблозі суду почали 
з’являтися тільки з лютого 2012-го.

За словами прес-секретаря, британ-
ський ВС стане першим у світі вищим 
судом держави, що повідомляє свої 
новини через Tвіттер. Використання 
сервісу мікроблогів дозволить опера-
тивно й просто інформувати «перед-
платників» про діяльність суду. �

ЧЕХІЯ

Народний президент
Сенат Чехії (верхня палата 
парламенту) проголосував за 
введення прямих виборів глави 
держави.

Згідно з чинним законодавством 
чеський президент обирається на 
загальному засіданні обох палат пар-
ламенту. Так були вибрані президен-
тами Вацлав Гавел (1993—2003 рр.) 
і Вацлав Клаус, що є главою держави 
з 2003 р.

Дебати над змінами в порядку ви-
борів президента Чехії тривали в Се-
наті 5 годин. За прямі вибори проголо-

сували 49 з 75 сенаторів, присутніх на 
засіданні. Для ухвалення рішення було 
потрібно 45 голосів. Поправки, внесе-
ні до законодавства країни, набудуть 
чинності 1 жовтня 2012 р.

У грудні 2011-го Палата депутатів 
Чехії (нижня палата парламенту) та-
кож проголосувала за введення прямих 
виборів президента країни. У 2013 р. 
закінчується термін дії другого пре-
зидентського мандата В.Клауса, який 
згідно з конституцією не зможе бало-
туватися втретє. Таким чином, ново-
го главу держави буде обрано в ході 
всенародного голосування �.

США

Під прицілом камер
Суди штату Іллінойс 
стануть відкритішими, 
оскільки в залах судових 
засідань буде дозволений 
аудіо- й відеозапис. 
За всю 194-річну історію 
Іллінойсу зйомка й аудіозапис 
у судах штату не дозволялися 
жодного разу.

«В основу покладено просту ідею. 
Нам потрібно, щоб суди були від-
критішими. Дозволяючи широкій 
громадськості стежити за тим, що від-
бувається в залах судів, зйомка допо-
може контролювати роботу держорга-
нів», — заявив у інтерв’ю виданню 
Illinois Statehouse News глава Верхов-
ного суду Іллінойсу Томас Кілбрайд.

Крім того, це дозволить людям 
ясніше уявляти, як працює судова 

система, вважає глава ВС. Проте нова 
політика стосовно камер передбачає 
ряд обмежень. Так, не можна фото-
графувати членів журі присяжних. 
Камери й пристрої запису не допуска-
тимуться на судові засідання у справах 
щодо неповнолітніх, справах про роз-
лучення, усиновлення, встановлення 
опіки над дітьми й деяких інших ка-
тегоріях справ.

У залі судового засідання одно-
часно зможуть перебувати не більше 
2 телевізійних камер і 2 фотографів. 
Також матимуть право вимагати не 
знімати їх жертви тяжких злочинів й 
інформатори поліції.

ЗМІ будуть повинні отримати до-
звіл на зйомку в суді, який запрова-
дить у себе цю програму, в кожному 
окремому випадку. Поки що все це є 
пілотним проектом, і голови окруж-

них судів можуть відмовитися брати 
участь у ньому. 

Рішення про початок експерименту, 
учасниками якого будуть 14 окружних 
судів, було прийнято Радою суддів 
у вересні 2010 р., хоча ідея існує вже 
давно. Перший подібний експеримент 
було проведено ще в 1990-і рр. Проте 
тоді практика не прижилася.

До ідеї вести відеозапис у залах 
суду й розміщувати відеоматеріали 
у вільному доступі судді повернули-
ся за наполяганням Конгресу США. 
Крім того, експеримент підтримали й 
деякі судді федеральних судів, котрі 
вважають необхідним запровадження 
такої практики з освітньою і виховною 
метою.

На сьогоднішній день відеозапис 
може проводитися в судах різних рів-
нів у більшості штатів США, причому в 

деяких з них — вже давно. Федеральні 
апеляційні суди, наприклад, мають 
право на свій розсуд дозволяти або не 
дозволяти відеозапис під час засідань. 
Верховний суд США традиційно за-
бороняє відеозапис своїх засідань, 
незважаючи на підтримку такої ідеї 
більшістю громадян.

Експерти ставляться до проведен-
ня експерименту зі стриманим опти-
мізмом. Юрист Томас Берк, котрий не 
раз представляв інтереси медіакомпа-
ній у спорах про право висвітлювати 
судові процеси, відзначає, що саме по 
собі проведення експерименту — це 
хоч і невеликий, але все-таки важли-
вий крок до відкритості судової сис-
теми. Принаймні, ЗМІ зможуть без 
будь-яких обмежень використовувати 
у своїх матеріалах відеозаписи, розмі-
щені на сайтах судів. �

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

«Гонорар успіху»
Реформування системи винагороди адвокатів «no win, no fee» відтермінували
Набуття чинності урядового 
законопроекту про реформування 
системи винагороди 
британських адвокатів, при якій 
гонорар юриста залежить від 
успіху розгляду справи («no win, 
no fee»), відкладається до квітня 
2013 року. 

За повідомленням Мін’юсту Вели-
кої Британії, таке рішення ухвалено, 
аби дати юридичним фірмам додатко-
вий час для всесторонньої підготовки 
до майбутніх змін. 

Про плани уряду з реформування 
системи «no win, no fee» міністр юсти-
ції країни Кен Кларк заявив у березні 
2011-го. Спочатку передбачалося, що 
нові правила виплати «гонорару успі-
ху» почнуть діяти з жовтня 2012-го.

К.Кларк тоді запропонував, щоб 
виплата винагород адвокатам покла-
далася не на сторону, що програла, а 
ці суми віднімалися з компенсації, що 
належить стороні, яка виграла. Це, на 
думку глави Мін’юсту, дозволить зро-
бити систему правосуддя збалансова-
нішою і справедливішою у відношенні 
до всіх сторін.

Одночасно уряд висловився за 
обмеження гонорару адвокатів — не 

більше 25% відсуженої позивачем ком-
пенсації (раніше пропонувалося, що 
винагорода становила 10% цієї суми). 
Ініціатива Кабміну була підтримана 
парламентарями, проте вони вислови-
ли побоювання, що реалізація планів 
уряду може мати й негативні наслідки. 
На їхню думку, бажання обмежити 
судові витрати сторін приведе до того, 
що через низькі гонорари адвокати не 
стануть братися навіть за справи, що 
мають шанси на успіх.

Система «no win, no fee» була вве-
дена у Великій Британії в результаті 
реформи судової системи, проведеної 
в 1999 році. Вона дозволила працювати 
на умовах угод про обумовлений го-
норар — «Conditional fee arrangement» 
(CFA) — британським адвокатам у 
цивільних процесах. Разом з цими до-
говорами з’явився й механізм страху-
вання від несприятливого результату 
справи — так звана страховка «Aft er 
the Event» (ATE). Все це спричинило 
справжню революцію: система стала 
дуже активно застосовуватися адво-
катами й клієнтами.

Ініціатори реформи вказували на 
те, що вона дозволяла зробити право-
суддя доступнішим для тих, хто не 
може собі дозволити сплатити судові 

витрати самостійно. Крім того, робота 
на таких умовах є відмінним стимулом 
для адвоката, адже в цьому випадку 

його гонорар залежить не від того, 
скільки часу він витратив, а від успіху 
процесу.�

ІСПАНІЯ

Безробітний 
Гарсон
Іспанський суддя Бальтасар 
Гарсон визнаний винним 
у перевищенні службових 
повноважень і порушенні 
конституційних гарантій. 
Верховний суд Іспанії позбавив 
його права займатися юридичною 
діяльністю впродовж 11 років. 
Вердикт апеляції не підлягає.

Б.Гарсон визнаний винним у неза-
конному прослуховуванні телефонних 
розмов членів Народної партії Іспанії 
Франсіско Корреа і Пабло Креспо з їх-
німи адвокатами. Ф.Корреа і П.Креспо 
на той час перебували у в’язниці за 
обвинуваченням у корупції. Б.Гарсон 
стверджував, що адвокати теж були 
причетні до цієї справи про корупцію. 

Міністр юстиції не став коменту-
вати рішення суду: «Уряд не даватиме 
жодних політичних оцінок. Єдине 
існуюче судження може стосуватися 
функціонування інститутів правосуд-
дя, дотримання верховенства закону і 
поваги до рішень, прийнятих судом».

Позбавлення права займатися су-
довою практикою на 11 років означає 
кінець блискучої кар’єри Б.Гарсона, 
адже йому вже 56 років. У свою чергу 
прихильники Б.Гарсона називають 
суд над ним політично мотивованим. 
Проте прокурори дотримуються іншої 
думки: «Якщо людина багато зробила 
для інших людей, то не можна говори-
ти, що вона не може бути об’єктом пе-
реслідування з боку правосуддя в разі 
скоєння злочину. Гарсон, що отримав 
визнання завдяки боротьбі за права 
людини, сам же ці права і порушив». �

КИТАЙ

Говоріть 
менше
Влада китайського міста Гуанчжоу 
має намір заборонити чиновникам 
виступати з довгими промовами.

Китайські чиновники нерідко ви-
ступають із монотонними промовами, 
які тривають по кілька годин. А під 
час трансляцій виступів офіційних осіб 
на державному телеканалі країни CCTV 
можна помітити людей, що сплять у залах.

На засіданні місцевої комуністичної 
партії, яке тривало 58 хвилин, мер Гуанч-
жоу заявив, що виступи повинні бути 
обмежені: до 1 години — на важливих 
зустрічах і до 0,5 години — на менш важ-
ливих заходах.

Інший китайський чиновник запропо-
нував зменшити кількість непотрібних 
документів, оскільки іноді китайці ви-
кидають їх відразу після прочитання 
заголовка. �

Великий гонорар у разі успішного вирішення справи залишається мрією британських адвокатів.

Б.Гарсон: «Ось і закінчилася моя кар’єра...»

Решту життя тюремник проведе в місці, 

де раніше працював.
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УСМІХНИСЬ!

З кашею не порівняти!

Гість, що запізнився, сідає за 
стіл, підсуває вазу з чорною ікрою і 
починає їсти ложкою. Господар під-
ходить до нього й тихо шепче:

— Шановний, це ж вам не каша…
— Ну що ви, жодних порівнянь!

Незбагненні речі

Людині не дано осягнути три 
речі: Бога, Всесвіт і радянських 
інженерів, котрі придумали стіну, 
через яку все чути, але цвях у неї 
забити неможливо!!!

Будьте щасливі!

Якщо вам говорять, що щастя 
не в грошах, побажайте цій людині 
якомога більше такого щастя.

Місце в житті

Знайшов своє місце в житті. Че-
каю, коли воно звільниться.

«Казковий» досвід

Ми вже навчилися робити каз-
ки дійсністю, але поки тільки най-
страшніші...

Се
рг

ій
 Й

О
ЛК

ІН

АФОРИЗМ

Ніхто не сперечається 
так довго, як дві людини, 
котрі не знають, про що 
вони сперечаються.

Леон Баттіста АЛЬБЕРТІ
(народився 18 лютого 1404 року)

ДОХОДИ 

Кінець 
«заначок»
В Індонезії місцеві органи влади 
перераховуватимуть зарплати 
одружених держслужбовців 
безпосередньо на банківські 
рахунки їх дружин. 

Прес-секретар адміністрації провінції 
Горонтало повідомив, що раніше дружини 
співробітників скаржилися, що їх чоло-
віки приховували розмір отримуваної 
зарплати й давали їм кошти тільки на їжу. 

Жінки підозрювали, що їх чоловіки 
витрачали гроші на коханок. Тому пере-
раховування грошей на рахунки дру-
жин дозволить запобігти виникненню 
в чоловіків позашлюбних зв’язків. При 
цьому нововведення не поширюється на 
держслужбовців жіночої статі.

Оригінальні підходи до вирішення 
проблем в Індонезії — не рідкість. У 
січні, наприклад, влада країни виріши-
ла боротися із «зайцями» на залізниці 
незвичним способом: аби відвадити 
охочих подорожувати на дахах поїзді 
безкоштовно, на всьому шляху над ко-
ліями було розвішено гігантські бетонні 
кулі, які мали б збивати безбілетників 
під час руху транспорту.

Противники цього рішення оголосили 
його порушенням прав людини, однак 
оригінали у владній верхівці Індонезії 
впевнені в дієвості власних методів. �

ЗАХИСТ 

Сигнал для покоївки
Покоївок нью-йоркських готелів 
«озброять» спеціальними 
сигнальними пристроями, 
які повинні захистити їх від 
агресивних постояльців. 

Профспілка працівників міських 
готелів внесла цю умову як обов’яз-
ковий пункт у новий колективний 
тру довий договір. 

За даними місцевих ЗМІ, керівники 
найбільших готелів Нью-Йорка вже по-
годилися з цією вимогою. «Як не прикро, 
бувають випадки, коли гості поводять-
ся неналежним чином у відношенні 

до персоналу. Ці пристрої забезпечать 
покоївкам захист і дозволять змен-
шити кількість таких інцидентів», — 
заявив представник профспілки Джон 
Тарчьяно. 

Тепер власники готелів будуть 
зобов’язані протягом року забезпечи-
ти всіх співробітників устаткуванням, 
яке дозволить їм за необхідності пода-
ти сигнал тривоги. 

У профспілці не приховують, 
що внесли зміни до трудового до-
говору після гучного скандалу з екс-
главою Міжнародного валютного 
фонду Домініком Стросс-Каном. 

Нагадаємо, у травні 2011-го покоївка 
нью-йоркського готелю Sofi tel Нафіс-
сату Діалло заявила, що зазнала сексу-
ального насильства з боку чиновника, 
коли прийшла прибирати його номер. 

Проти Д.Стросс-Кана було поруше-
но кримінальну справу, але суд Нью-
Йорка зняв з нього всі обвинувачення, 
поставивши під сумнів свідчення по-
коївки. 

Після цього інциденту керівництво 
Sofi tel та іншого елітного готелю Pierre 
заявило, що вводить в обов’язковому 
порядку спеціальні сигнальні пристрої 
для персоналу. �

ІНЦИДЕНТ

Ресторан як покарання
У штаті Флорида (США) суддя, що 
розглядав справу про побутове 
насильство, велів відповідачеві 
загладити свою провину перед 
дружиною, сходивши з нею в 
ресторан і боулінг. Таке рішення 
суддя Джон Херлі ухвалив після 
того, як вирішив, що провина 
підсудного мінімальна. 

У матеріалах справи 47-річного 
Джозефа Брея мовиться, що він напав 
на свою дружину під час сварки, що ви-
никла між ними. Як пише South Florida 
Sun-Sentinel, дружина образилася на 
нього за те, що він не привітав її з днем 
народження, і чоловік вийшов з терпін-
ня. Він штовхнув дружину на диван, 
після чого схопив за горло й заніс над її 
обличчям кулак, але не вдарив. 

Незабаром Дж.Брей був арештова-
ний (за яких обставин це відбулося, не 
уточнюється). Потім чоловік постав 
перед судом за обвинуваченням у по-
бутовому насильстві. Ознайомившись 
зі справою, суддя взяв до уваги той 
факт, що Дж.Брей був арештований 
уперше в житті і що його дружина не 
отримала жодних травм, і тому вирі-
шив не тримати підсудного під вартою. 

«На думку суду, інцидент, що став-
ся, можна вважати незначним. Отже, 

ви повинні піти купити квіти, прийти 
додому, гарно одягнутися, відвести 
свою дружину в ресторан, а потім у 
боулінг», — заявив Дж.Херлі, звертаю-
чись до фігуранта справи про домашнє 
насильство. 

При цьому суддя заздалегідь поці-
кавився, який ресторан подобається 
дружині Дж.Брея і якій зі спортивних 
розваг вона надає перевагу. 

Чи виконав чоловік вказівку судді, 
у виданні не зазначається. �

ТВЕРЕЗІСТЬ

Індіанців не споювати!
Представники індіанського 
племені оглала-сіу з розташованої 
в Південній Дакоті резервації 
Пайн-рідж подали до окружного 
суду Небраски позов на суму 
$500 млн проти кількох компаній-
виробників і продавців пива.

Згідно з твердженнями позивачів 
відповідачі «навмисне посилюють» без 
того наявні в резервації проблеми з 
алкоголем. Позов пред’явлено п’ятьом 
пивоварним компаніям і кільком ма-
газинам, що торгують спиртними на-
поями недалеко від резервації.

На самій же території, де проживає 
плем’я, боротьба корінних жителів 

з пияцтвом розпочалася в далекому 
1832-му. Саме тоді в Пайн-ріджі було 
вперше введено сухий закон. Правда, 
в 1970-му заборону на продаж і вжи-
вання спиртного було знято, проте вже 
через кілька місяців його відновили.

Втім, незважаючи на ці всі зусил-
ля, індіанці з алкоголізмом не справ-
ляються. Як стверджується в позові, 
саме через зловживання спиртним 
на сьогодні середня тривалість жит-
тя представників племені становить 
45—52 років, а також народжуються 
діти із затримкою розвитку. Необхідна 
ж сума, на думку індіанців, повинна 
допомогти їм компенсувати витрати 
на лікування й реабілітацію.

Є у представників оглала-сіу й від-
повідь на питання, чому саме вищез-
гадані компанії повинні виплатити їм 
необхідну суму. Річ у тому, що відпо-
відачі поставляють і розповсюджують 
пиво в розташованому недалеко від 
Пайн-ріджу населеному пункті Уайт-
клей. Там згідно з заявою позивачів 
проживає трохи більше десятка людей, 
і пивовари «не можуть не знати, що 
пиво в результаті опиниться на тери-
торії резервації».

Відповідачі ж ніяк не реагують на 
вимоги індіанців і навряд чи підуть 
на мирову, так що багаторічна війна 
мешканців резервації Пайн-рідж з ал-
коголізмом знов обіцяє затягнутися. �

МОНУМЕНТ 

Культ Бруні
У французькому містечку 
Ножан-сюр-Марн незабаром 
з’явиться статуя дружини 
французького президента Ніколя 
Саркозі Карли Бруні, що вже 
встигло викликати обурення.

Річ у тому, що, за задумом мера 
міста Жака Мартена, статуя повин на 
увічнити образ італійських робітниць 
місцевої птахофабрики, а на думку ба-
гатьох городян, дружина Н.Саркозі не 
є тією людиною, котра повинна пред-
ставляти робочий клас. Про це, зокре-
ма, заявив представник французьких 
соціалістів Вільям Жейб. 

Його підтримав і член міської 
ради Мішель Жійє, котрий раніше 
голосував за проект статуї. «Ніде не 
згадувалося про те, що у статуї будуть 
риси Карли Бруні-Саркозі», — обурено 
зазначив останній.

Сама К.Бруні ніяк не коментує цю 
ситуацію, а її прес-секретар спробу-
вав відбитися від всіх незадоволених 
загальною фразою: «Вона колишня 
модель, котра отримує безліч пропо-
зицій, пов’язаних з мистецтвом». �

РЕЙТИНГ

Зі всіма зручностями
Південна Корея знову виділилася, 
вразивши найкращим у світі аеропортом
За підсумками 2011 року 
кращим у світі аеропортом 
за якістю сервісу всьоме підряд 
визнано міжнародний аеропорт 
«Інчхон», розташований 
у південнокорейській столиці. 
Такого висновку дійшла 
Міжнародна рада аеропортів. 

Вона готує щорічну доповідь, спи-
раючись на результати соцопитувань, 
в яких беруть участь кілька мільйонів 
пасажирів у всьому світі. Респонденти 
оцінюють якість кількох десятків по-
слуг, пропонованих світовими аеро-
портами.

І згідно з думкою мільйонів ту-
ристів, сьомий рік підряд повітряні 
ворота столиці Південної Кореї є 
кращими за всіма параметрами. Крім 
того, «Інчхон» визнали кращим у кате-
горії аеропортів, що мають пропускну 
здатність від 25 до 40 млн пасажирів на 
рік. Кращим серед «важкоатлетів» став 
сінгапурський «Чангі», що кожного 
року обслуговує більше 40 млн. людей.

Втім, незабаром «Інчхон» зможе 
претендувати на його лаври — згідно 
з проектом розвитку південнокорей-
ський аеропорт до 2020-го року зможе 
пропускати до 100 млн чоловік на рік і 
обробляти 7 млн т вантажів.

У Європі ж торік кращим став аеро-
порт Цюріха. Саме його визнали ліде-
ром 90% клієнтів європейських авіалі-

ній у ході опитування, організованого 
Асоціацією французьких аеропортів.

При цьому серед головних досто-
їнств аеровокзалу пасажири відзна-
чали не зручність розташування чи 
якість обслуговування — їхню увагу 
привернули ресторани й бари.

Що стосується нашого «Бориспо-
ля», якого незабаром чекає нелегке 
завдання прийняти гостей Євро-
2012, то цього року в жодних рейтин-
гах він не фігурував, а в минулому, 
нагадаємо, був визнаний одним з 
п’яти гірших аеропортів світу за вер-

сією The Guide to Sleeping in Airports.
Втім, портал, що уклав рейтинг, 

є швидше любительським, ніж про-
фесійним ресурсом, та і «Бориспіль» 
з того часу змінився — вже введено в 
експлуатацію реконструйований тер-
мінал B, завершуються оздоблювальні 
роботи в терміналі D.

Крім того, у 2011-му «Бориспіль» 
побив власний рекорд — обслужив 
понад 8 млн пасажирів. Це найвищий 
показник за всі роки незалежності 
України. До 100 млн, звичайно, поки 
що далеко, але прагнути є до чого. �

ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

Серіали 
розбещують 
китайців
У Піднебесній 
продовжують боротися 
із західними серіалами 
й телешоу. Цього разу 
влада країни 
наказала телеканалам 
припинити трансляцію 
продукту, що розбещує 
націю в прайм-тайм — 
з 19.00 до 22.00.

На думку китайських чиновни-
ків, надмірне захоплення західною 
культурою небезпечне для грома-
дян країни, і замість покупки прав 
на рота ц і ю «за кордонни х » шоу 
необхідно розвивати власну кіно-
індустрію. 

Нагадаємо, у 2011-му влада ввела 
ще одну заборону: тепер у КНР не до-
зволяється показувати фільми про 
подорожі в часі, оскільки зміст таких 
картин «більш ніж сумнівний», адже 
вони «грунтуються на ненаукових 
фактах».

Крім того, в минулому році Китай 
захищали від впливу Заходу, заборо-
нивши показувати в кіно «надмірну 
розкіш», щоб «орієнтувати народ на 
продукцію вітчизняного виробни-
цтва».

Як раніше повідомляв «ЗіБ», від 
«згубного впливу» іноземних серіалів 
рятуються і в Азербайджані. Там по-
каз зарубіжних шоу буде припинено з 
1 травня 2012-го, що, на думку чинов-
ників, має «підвищити рівень націо-
нального мислення і виховати молоде 
покоління». �

САНКЦІЯ

Мир, спорт… 
горілка
Мабуть, вирішивши грунтовно 
підготуватися до майбутньої 
олімпіади, влада Лондона почне 
вживати нових заходів проти 
порушників закону. Цього разу 
мова йде про тих, хто переступив 
межу, перебуваючи в стані 
алкогольного сп’яніння.

З літа 2012-го лондонці, викриті в 
скоюванні злочинів у нетверезому ста-
ні, повинні будуть носити спеціальні 
алкотестери. Прилад є браслетом, який 
зазвичай одягають на ногу. Він перевіряє 
наявність випарів алкоголю на поверхні 
шкіри і, якщо такі виявлено, подає сиг-
нал, після чого прибуває загін поліції.

Обдурити диво техніки не вдасться: 
якщо його зняти або наклеїти між ним 
і шкірою, наприклад, пластир, алко-
тестер фіксує перепад температури й 
знову-таки б’є тривогу.

Суд вирішуватиме скільки часу по-
рушник повинен ходити з приладом.

До речі, лондонці — не перші, хто 
здогадався вирішувати проблеми з 
алкоголем таким чином. З тестерами 
вже ходять викриті в п’яних бешкетах 
і водінні в нетверезому стані жителі 
Південної Дакоти. Усього на сьогодні 
в США прилади носять близько 10 тис. 
порушників, а з моменту введення цієї 
практики браслети побували на ногах 
більш ніж 100 тис. американців. 

Крім того, багато жителів штату, що 
страждають алкоголізмом, добровіль-
но звертаються в поліцію з проханням 
одягнути на них диво-браслет. Він, на 

думку тих, хто випробував техніку на 
собі, допомагає позбутися пагубної 
звички.

В цілому ж статистика свідчить 
на користь подібних заходів. У Пів-
денній Дакоті кількість ДТП й інших 
пов’язаних із зловживанням алкоголем 
злочинів зменшилася на понад 40%. 
Ймовірно, саме тому влада британської 
столиці вирішила перейняти досвід 
американських колег. 

Отже, жителям Лондона, аби уник-
нути проблем, доведеться насолоджу-
ватись олімпіадою у тверезому стані. 
Що стосується гостей заходу, то за-
лишається сподіватися лише на їхню 
відповідальність. �

Мережа магазинів — одна з візитних карток аеропорту.

Набагато приємніше зводити дружину в ресторан без розпорядження суду.

Ну чим не пташниця?
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ПРОЦЕС

Немотивована відмова 
Ненадання захисникові, який тільки-но 
вступив у справу, часу на ознайомлення 
з її матеріалами і результатами 
попередніх процесуальних дій фактично 
позбавляє підсудного права на захист

розглянувши в судовому засідан-
ні кримінальну справу за касацій-
ним поданням проку рора, який 
брав  участь у розгляді справи су-
дом  першої інстанції, касаційною 
скаргою потерпілого Особи 9, каса-
ційними скаргами захисників Осо-
би 10, Особи 1 та Особи 6, касаційною 
скаргою засудженого Особи 8 на вирок 
Апеляційного суду Херсонської обла-
сті від 29.12.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

Цим вироком 
Особу 8 , Інформація 1, уродженця 

та мешканця м.Херсона, громадянина 
України, такого, що не має судимос-
тей, засуджено за ч.2 ст.185 КК до по-
збавлення волі на строк 4 роки та за 
ч.1 ст.263 КК до позбавлення волі нас 
строк 5 років і на підставі ст.49 КК 
звільнено від покарання за ці злочи-
ни у зв’язку із закінченням строків 
давності; 

за: ч.1 ст.101 КК 1960 року до по-
збавлення волі на строк 5 років; ч.2 
ст.140 КК 1960 року до позбавлення 
волі на строк 5 років 6 місяців із кон-
фіскацією всього майна, яке є власніс-
тю засудженого; ч.2 ст.17 — ч.2 ст.141 
КК 1960 року до позбавлення волі на 
строк 4 роки 6 місяців із конфіскаці-
єю всього майна, яке є власністю за-
судженого; ч.1 ст.15 — ч.3 ст.186 КК до 
позбавлення волі на строк 6 років; ч.3 
ст.142 КК 1960 року до позбавлення 
волі на строк 10 років із конфіскацією 
всього майна, яке є власністю засу-
дженого; п.«а» ст.93 КК 1960 року до 
позбавлення волі на строк 15 років 
із конфіскацією всього майна, яке є 
власністю засудженого; пп.6, 12, 13 ч.2 
ст.115 КК до довічного позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна, яке є 
власністю засудженого; ч.4 ст.187 КК до 
позбавлення волі на строк 12 років із 
конфіскацією всього майна, яке є влас-
ністю засудженого; ч.1 ст.15 — пп.1, 5, 
12, 13 ч.2 ст.115 КК до позбавлення волі 
на строк 12 років; ч.1 ст.14 — ч.2 ст.187 
КК до позбавлення волі на строк 7 ро-
ків із конфіскацією всього майна, яке 
є власністю засудженого; ч.1 ст.15 — 
п.13 ч.2 ст.115 КК до позбавлення волі 
на строк 12 років; ст.348 КК до позбав-
лення волі на строк 12 років. 

На підставі ст.70 КК Особі 8 за су-
купністю злочинів визначено остаточ-
не покарання — довічне позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна, яке є 
власністю засудженого, з поміщенням 
у кримінально-виконавчу установу за-
критого типу. 

Постановлено стягнути з: Особи 8 на 
користь потерпілої Особи 11 25000 грн. 
на відшкодування моральної шкоди; 
Особи 8, Особи 12, Особи 13 солідарно 
на користь Особи 14 540 грн. на від-
шкодування матеріальної шкоди; Осо-
би 8, Особи 12, Особи 13, Особи 15 та Осо-
би 16 солідарно на користь Особи 17 
800 грн. на відшкодування матеріаль-
ної шкоди; Особи 8, Особи 18 і Осо-
би 19 солідарно на користь Особи 20 
1500 грн. на відшкодування матеріаль-
ної шкоди; Особи 8, Особи 12, Особи 21 
солідарно на користь Особи 22 9324 грн. 
56 коп. на відшкодування матеріальної 
шкоди; Особи 8 і Особи 23 солідарно на 
користь Особи 9 1957 грн. 50 коп. на 
відшкодування матеріальної шкоди; 
Особи 8 на користь експертних уста-
нов судові витрати в розмірі 896 грн. 
45 коп. 

Як установив суд, злочини були 
скоєні за таких обставин. 

12 серпня 1997 року приблизно о 
20.30 Особа 8 знаходився в кафе-барі 
«Бриз», розташованому на Станіс-
лавському шосе в селищі міського 
типу Білозерка Херсонської області. 
Там у нього виникла сварка з відвід-
увачем бару Особою 24, який своїми 
неправомірними діями фактично 
ініціював сварку. Суперечка перерос-
ла в бійку, під час якої Особа 8 умис-
но завдав декілька ударів руками по 
голові та інших частинах тіла Осо-
бі 24, що призвели до черепно-мозкової 
травми із помірно вираженим астеніч-
ним синдромом, порушення пам’яті, 
постійних стійких явищ амнезії, і за 
цими ознаками відносяться до тяжких 
тілесних ушкоджень. 

Уночі 14.01.98 Особа 8 за поперед-
ньою змовою в групі з Особою 12 і 
Особою 13 (засуджені за цей злочин ви-
роком Апеляційного суду Херсонської 
області від 7.12.2004) в с.Молочному 
Чаплинського району Херсонської 
області пробралися в підсобне примі-
щення обійстя потерпілої Особи 14, що 
за Адресою 1, звідки таємно викрали 54 
курки на загальну суму 540 грн. 

Особа 8 попередньо домовився 
із Особою 12, Особою 13, Особою 15 і 
Особою 16 (засуджені за цей злочин 
вироком Апеляційного суду Херсон-
ської області від 7.12.2004) заволодіти 
майном сім’ї Особи 17. Із цією метою 
вони приготували спеціальні маски, 
розподілили між собою ролі, яких 
мали дотримуватися під час злочину; 
Особа 8 озброївся обрізом мисливської 
рушниці. У ніч із 22 на 23.02.98 всі учас-
ники групи прибули до садиби сім’ї 
Особи 17, розташованої за Адресою 2, і 
проникли в гараж, де намагалися від-
крито заволодіти майном. Усередині 
гаража Особа 8 завдав удар прикладом 
обріза рушниці по тілу Особи 25, який 
там знаходився, і почав домагатися 
видачі майна. Проте завершити заду-
мане не зміг з незалежних від його волі 
причин, оскільки потерпілому вдалося 
втекти і покликати людей на допомогу. 

У ніч із 23 на 24.02.98 Особа 8 в тому 
ж складі групи, з тією ж метою та з ви-
користанням тих же засобів і знарядь 
розбили шибку у вікні й проникли в 
будинок Особи 25, де стали шукати 
гроші та інші цінні речі. Однак довес-
ти до кінця злочин не змогли, позаяк 
злякалися криків Особи 17, яка вибігла 
з будинку на вулицю і стала кликати 
людей на допомогу. 

Особа 8, Особа 12, Особа 21 (засу-
джений за цей злочин тим же вироком, 
що й Особа 12) та невставлена особа 
попередньо домовилися напасти і за-
володіти майном сім’ї Особи 22. Озбро-
ївшись двома обрізами мисливської 
рушниці, один з яких мав Особа 8, 
і газовим пістолетом, у ніч з 24 на 
25.07.98 Особа 8 та інші учасники гру-
пи прибули до будинку потерпілих за 
Адресою 3. Натягнули на обличчя за-
вчасно заготовлені маски й увірвалися 
в будинок. Усередині стали завдавати 
удари руками і ногами по різних части-
нах тіла Особи 26, пригрозили йому та 
його дружині Особі 22 зброєю, зв’язали 
їх, завдавши перед тим удар сковорід-
кою по голові Особі 22, від якого вона 
знепритомніла. Після цього заволоді-
ли грошима потерпілих у сумі $2150, 
коштовностями, побутовою технікою 
та іншим майном на загальну суму 
10434 грн. 56 коп. 

15 листопада 1998 року приблиз-
но о 22.00 на дискотеці в будинку 
культури с.Григорівка Чаплинського 
району Херсонської області Особа 8 
затіяв сварку з Особою 27 і на грунті 
особистих неприязних відносин умис-
но завдав удар ножем у ліву частину 
живота, спричинивши колото-різану, 
проникаючу в черевну порожнину 
рану, поєднану з ушкодженням шлун-
ка, яка відноситься до тяжких тілесних 
ушкоджень, небезпечних для життя в 
момент заподіяння. 

У ніч із 11 на 12.06.99 Особа 8 за по-
передньою змовою в групі з Особою 18 і 
Особою 19 (засуджені за цей злочин ви-
роком Апеляційного суду Херсонської 
області від 7.12.2004) в с.Хлібодарівка 
Чаплинського району Херсонської об-
ласті проникли в належну потерпілій 
Особі 20 крамницю і таємно викрали 
звідти касовий апарат та продукти 
харчування на загальну суму 2368 грн. 
90 коп. 

Особа 8, Особа 28, Особа 29 і Осо-
ба 30 (засуджені за цей злочин виро-
ком Апеляційного суду Херсонської 
області від 7.12.2004) попередньо до-
мовилися напасти на сім’ю Особи 31 
і заволодіти їх майном. Для втілення 
свого задуму озброїлися металевими 
палицями, а Особа 8 — обрізом мис-
ливської рушниці, та приготували 
маски на обличчя. 6 січня 2000 року 
всі учасники групи прибули до обійстя 
Особи 31, розташованого за Адресою 4. 
Особа 29 залишився біля будинку 
пильнувати безпеку, а інші учасники 
групи натягнули на обличчя маски й 
увірвалися всередину будинку. Там 

стали завдавати удари металевими 
палицями по тілу Особи 31 та Особи 32. 
Домагаючись видачі грошей і коштов-
ностей, погрожували вогнепальною 
зброєю, вистрілили у двері однієї з кім-
нат. Під час нападу Особа 8 здійснив 
постріл із обріза мисливської руш-
ниці в ліву частину грудей Особи 32 
й із корисливих мотивів умисно вбив 
його. 

Восени 1997 року Особа 8 без перед-
баченого законом дозволу придбав на 
Центральному ринку м.Херсона вог-
непальну зброю — обріз мисливської 
рушниці, яку носив при собі, зберігав і 
використав у злочинах проти власнос-
ті сімей Особи 17, Особи 22 та Особи 32. 

У середині серпня 2001 року Осо-
ба 8 разом із Особою 23 (засуджений 
тим же вироком, що й Особа 12, Осо-
ба 13 та інші) незаконно придбали в 
мешканця с.Отрадокам’янка Бери-
славського району Херсонської області 
(кримінальна справа щодо якого була 
закрита) автомат АКС-74 і 153 патрони 
до нього та запал до гранати. Перевез-
ли зброю та боєприпаси у квартиру за 
Адресою 5 і там зберігали їх без відпо-
відного дозволу. 

Уночі 17.09.2001 Особа 8 і Осо-
ба 23 вирішили скоїти розбійний на-
пад на приватного підприємця Осо-
бу 33. Для цього Особа 8 озброївся вогне-
пальною зброєю — пістолетом «МЕ-38 
Компакт», а Особа 23— саморобним 
вогнепальним пістолетом та ручною 
осколочною гранатою Ф-1. Також для 
реалізації задуманого нападу Особі 34 
і Особі 23 потрібно було роздобути 
транспортний засіб. Тому, готуючись 
до нападу на Особу 33, вони виріши-
ли аналогічним способом заволодіти 
будь-яким автомобілем. Для цього на 
вулиці 200-річчя Херсона зупинили 
автомобіль-таксі марки ВАЗ-21011, за 
кермом якого був Особа 35, і сказали 
відвезти їх у с.Степанівку. Адреса 6 
Особа 8 і Особа 23 попросили Особу 35 
зупинитися. Там вони вийшли з авто-
мобіля, відійшли в сторону і для того, 
щоб полегшити заволодіння авто-
мобілем, умовилися вбити Особу 35; 
при цьому Особа 8 погодився на ці 
дії як особа, яка раніше вчинила 
умисне вбивство. Уточнили, хто які 
дії виконуватиме під час вбивства, 
і повернулися до автомобіля. Осо-
ба 23 сів на заднє сидіння, приставив 
саморобний пістолет до голови Осо-
би 35 і вистрілив. Особа 8, який сидів 
на місці пасажира спереду, перетягнув 
тіло Особи 35 на своє місце, після чого 
Особа 23 сів за кермо автомобіля. Вони 
відвезли тіло Особи 35 у лісопосадку 
біля с.Музиківки Білозерського райо-
ну Херсонської області. У тому місці 
витягнули тіло з автомобіля й затягли 
його в глибину посадки. Там Особа 8 
з пістолета «МЕ-38 Компакт», а Осо-
ба 23 із саморобного пістолета, зро-
били по декілька пострілів у голову 
та інші частини тіла Особи 35 і, таким 
чином, завершили задумане ними 
вбивство. 

Після цього Особа 8 і Особа 23 за-
володіли автомобілем Особи 35 і по-
їхали на ньому до місця проживання 
Особи 33 — будинку за Адресою 7, за-
вершувати розбійний напад на нього. 
Проте здійснити цей напад не змогли, 
оскільки на стадії підготовки їм у цьо-
му завадили працівники Державної 
автомобільної інспекції Особа 37, Осо-
ба 38 і Особа 39, які 18.09.2001 при-

близно о 3.30 виконували свої служ-
бові обов’язки на виїзному посту ДАІ, 
розташованому на дорозі зі сторони 
с.Музиківки Білозерського району. 

У той час Особа 37, Особа 38 і Осо-
ба 39 побачили, як зі сторони с.Музи-
ківки на значній швидкості рухався 
автомобіль, у якому знаходилися Осо-
ба 23 і Особа 8. Жестом регулюваль-
ника працівники міліції наказали зу-
пинити автомобіль, проте Особа 23 і 
Особа 8 не виконали тієї вимоги і стали 
втікати. Особа 37, Особа 38 і Особа 39 
на службовому автомобілі почали їх 
переслідувати. Бажаючи уникнути за-
тримання, Особа 8, як особа, яка рані-
ше вчинила умисне вбивство, разом із 
Особою 23 вирішили вбити працівни-
ків міліції, обравши для цього спосіб, 
що є небезпечним для життя багатьох 
осіб. При цьому вони розуміли, що 
посягають на життя двох і більше осіб 
і, зокрема, працівників правоохорон-
них органів у зв’язку із виконанням 
ними службових обов’язків. Із цією 
метою Особа 23, який був за кермом 
автомобіля, дістав гранату Ф-1 і пере-
дав її Особі 34. Той привів її в бойову 
готовність і через вікно автомобіля, у 
якому перебував, кинув під колеса ав-
томобіля працівників міліції. Граната 
вибухнула, але на безпечній відстані, 
внаслідок чого смерть Особи 37, Осо-
би 38 і Особи 39 не настала з незалеж-
них від волі Особи 8 причин. 

Утікаючи від переслідування, 
приблизно о 4.00 тієї ж доби Осо-
ба 23 не впорався з керуванням авто-

мобілем і на перехресті доріг при в’їзді 
в с.Степанівка Херсонської області 
з’їхав на узбіччя, вискочив з автомобі-
ля і втік. Особа 8 не зміг втекти і тому 
залишався біля автомобіля. Коли до 
нього став наближатися працівник 
міліції Особа 39, щоб затримати його, 
Особа 8, не бажаючи цього, з метою 
позбавити життя працівника право-
охоронного органу у зв’язку із вико-
нанням ним службових обов’язків, із 
саморобного пістолета, якого йому пе-
ред тим передав Особа 23, вистрілив у 
Особу 39, спричинивши тяжке тілесне 
ушкодження — сліпе проникаюче вог-
непальне кульове поранення черевної 
порожнини, поєднане з ушкодженням 
печінки. 

Учиняючи злочини проти життя 
Особи 35, Особи 37, Особи 38 і Особи 39, 
Особа 8 незаконно придбав, зберігав, 
носив, передав вогнепальну зброю та 
боєприпаси, які були використані як 
знаряддя злочину в посяганнях проти 
цих осіб. 

У касаційній скарзі засуджений 
Особа 8 зазначив, що суд неповно, од-
нобічно і необ’єктивно дослідив фак-
тичні обставини справи. Вважає, що 
справа розглядалася з обвинувальним 
ухилом; суд надавав перевагу доказам 
обвинувачення, проігнорував докази 
захисту, що доводили протилежне, 
знехтував даними про фальсифікацію 
окремих доказів. Також покликається 
на те, що суд не допитав ряд свідків, 
не оглянув речові докази, не дослідив 
даних висновків судових експертиз і не 
з’ясував суперечностей між ними, не 
врахував віктимної поведінки потер-
пілих Особи 24 і Особи 27, не дослідив 
доказів обвинувачення в незаконному 
придбанні мисливської рушниці. Вва-
жає вирок належно немотивованим, 
таким, що грунтується на здогадках, 
припущеннях, суперечливих і непо-
слідовних судженнях. Посилається 
на істотні порушення вимог кримі-
нально-процесуального закону. Зо-
крема, на те, що суд не розглянув і 
не дав належної оцінки порушенням, 
допущеним під час його затримання, 
проведення оперативно-розшукових 
заходів, у тому числі пов’язаних із його 
розшуком і незаконним перебуванням 
у слідчому ізоляторі. Вказує на розгляд 
справи незаконним складом суду, на 
обмеження його в часі під час виступу 
в судових дебатах і в останньому слові, 
на фіксування окремих процесуаль-
них документів українською мовою, 
яка йому незрозуміла. Зазначає, що 
суд порушив його право на захист, а 
саме, прийнявши відмову від адвоката, 
який, на його думку, був пасивним у 
захисті його інтересів, та допустивши 
до участі іншого захисника, адвоката 
Особу 10, не дав новому захисникові 
достатньо часу, щоб підготуватися до 
належного захисту. На думку Особи 8, 
суд неправильно розв’язав цивільні 
позови потерпілих, не врахував його 
майнового стану, заяви потерпілого 
Особи 9 про добровільне відшкодуван-
ня шкоди, усупереч закону відкликав 
виконавчі листи. Зазначає, що при 
визначенні покарання суд не надав 
значення конкретним обставинам 
справи, позитивним даним про його 
особу, обставинам, що впливають на 
покарання, через що визначив неви-
правдано суворе покарання. Просить 
скасувати вирок і направити справу на 
новий судовий розгляд. 

Захисник Особа 1 у своїй касацій-
ній скарзі зазначила, що вирок суду є 
необгрунтованим, незаконним, надто 
суворим, таким, що постановлений 
з істотним порушенням вимог кри-
мінально-процесуального закону. На 
підтвердження своїх доводів посила-
ється на те, що захист Особи 8 здій-
снював адвокат, від якого підсудний 
упродовж судового розгляду неодно-
разово відмовлявся через неналеж-
не виконання обов’язків захисника. 
Вважає, що за злочин проти власності 
Особи 33 суд призначив покарання, яке 
виходить за межі дозволеного розміру, 
передбаченого ст.68 КК. Також наво-
дить інші доводи, аналогічні тим, що 
викладені в касаційній скарзі засудже-
ного Особи 8. Просить скасувати вирок 
і направити справу на новий судовий 
розгляд. 

Захисник Особа 10 у своїй каса-
ційній скарзі зазначив, що суд хоча 
й допустив його, Особу 10, до участі у 
справі, але тим, що не дав можливості 
ознайомитися з матеріалами справи, 
відразу після цього завершив судове 
слідство і відкрив судові дебати, в 
яких він не зміг виступити із захис-
ною промовою, порушив право Осо-
би 8 на захист. Просить скасувати ви-
рок і направити справу на новий су-
довий розгляд. 

У касаційному поданні прокурор, 
який брав участь у розгляді справи, 
зазначив, що суд неправильно засто-
сував кримінальний закон, оскільки 
призначив додаткове покарання — 

конфіскацію майна — за злочин, пе-
редбачений ч.2 ст.140 КК 1960 року, 
санкція якої на час скоєння злочину 
не передбачала такого виду покарання. 
Також послався на те, що суд порушив 
право на захист Особи 8 і навів аргу-
менти, аналогічні тим, що викладені в 
касаційній скарзі захисника Особи 10. 
Просить скасувати вирок і направити 
справу на новий судовий розгляд. 

Потерпілий Особа 9 у своїй каса-
ційній скарзі доводить, що вбивство 
його сина Особи 35 скоїв Особа 23, а 
не Особа 8, тому просить не карати 
Особу 8 за цей злочин. Уважає, що 
суд не врахував того, що Особа 8 доб-
ровільно відшкодував завдану йому 
шкоду, а також не зважив на інші об-
ставини, що пом’якшують покаран-
ня, через що визначив засудженому 
надто суворе покарання та, крім 
того, безпідставно поклав на нього 
обов’язок ще раз відшкодовувати 
шкоду. Просить скасувати вирок, 
виділити в окреме провадження кри-
мінальну справу щодо вбивства Осо-
би 35 і направити її на новий судовий 
розгляд. Цивільний позов просить не 
розглядати. 

Захисник Особа 6, посилаючись на 
доводи, схожі до тих, що наведені в 
касаційній скарзі адвоката Особи 10, 
просить скасувати вирок і направити 
справу на новий судовий розгляд. 

Заслухавши доповідача, проку-
рора Матюшеву О.В., яка підтримала 
доводи касаційного подання, а також 
просила задовольнити касаційні 
скарги засудженого Особи 8 і його за-
хисників у частині порушення права 
на захист підсудного, пояснення за-
хисника Особи 5, який просив задо-
вольнити касаційні скарги захисника 
Особи 10 та засудженого і послався 
при цьому на доводи цих скарг, по-
яснення захисника Особи 6, яка, крім 
доводів поданої нею касаційної скар-
ги, просила пом’якшити покарання 
засудженому, обмежившись відбу-
тим строком призначеного покаран-
ня, пояснення захисника Особи 7, яка 
підтримала доводи касаційних скарг, 
поданих на користь засудженого, по-
яснення засудженого Особи 8, які за 
змістом та суттю аналогічні доводам 
його касаційної скарги, перевіривши 
матеріали справи та обговоривши 
доводи касаційного подання та каса-
ційних скарг, колегія суддів дійшла 
висновку про таке. 

1. Обвинувачення, яке висунуте 
проти Особи 8, було предметом двох 
судових розглядів по суті, за наслідка-
ми яких Апеляційний суд Херсонської 
області постановив два обвинувальні 
вироки: перший — 7.12.2004, другий — 
20.04.2007. Ці судові рішення під час 
перегляду справи в порядку касацій-
ного провадження були скасовані 
ухвалами колегій суддів Судової па-
лати в кримінальних справах Верхов-
ного Суду від 11.05.2006 і 8.04.2008 
відповідно. 

Першого разу інтереси засудже-
ного Особи 8 захищала адвокат Осо-
ба 41, яка брала участь у розгляді 
справи зі стадії досудового слідства 
й до касаційного перегляду. Оскіль-
ки Особа 41 через хворобу не змогла 
взяти участь у касаційному розгляді 
справи, інтереси Особи 8 на цій стадії 
провадження захищав адвокат Осо-
ба 42. Після скасування вироку від 
7.12.2004, в процесі нового судового 

розгляду права та інтереси Особи 8 за-
хищали адвокати Особа 43 і Особа 44. 
Коли ж був скасований вирок від 
20.04.2007 і справу направили на но-
вий судовий розгляд, постановою 
судді від 6.10.2008 до участі у справі 
був допущений захисник Особа 45. 
27 жовтня 2008 року за клопотанням 
Особи 8 суд допустив до участі в справі 
як захисника Особу 6, яка позиціону-
вала себе як фахівець у галузі права, та 
Особу 1, дружину засудженого. Після 
допуску до участі у справі, Особа 6 за-
явила клопотання про те, щоб надати 
їй час і можливість ознайомитися із 
матеріалами кримінальної справи 
для того, щоб вона могла захищати 
Особу 8. Суд погодився із цим клопо-
танням і відклав розгляд справи на 
10.11.2008. 17 листопада 2008 року суд 
задовольнив клопотання Особи 8 про 
заміну адвоката Особи 45 на іншого 
захисника. Підставами для заміни 
підсудний назвав те, що захисник 
Особа 45 належно не виконував по-
кладені на нього функції. З 1.12.2007 
за призначенням суду інтереси Осо-
би 8 став захищати адвокат Особа 46. 
15 грудня з тих же підстав Особа 8 за-
явив клопотання про відмову від адво-
ката Особи 46. Суд відмовив у задово-
ленні цього клопотання, пославшись 
на безпідставність доводів, а також на 
передбачені ст.45 КПК положення про 
обов’язкову участь захисника в разі 
пред’явлення обвинувачення у злочи-
ні, санкція якого передбачає довічне 
позбавлення волі. 

 � Верховний суд України
Іменем України
Ухвала

20 вересня 2011 року  м.Київ   

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду України 
у складі: 
головуючого — ГРИЦІВА М.І., 
суддів: КОВТЮК Є.І. та ШКОЛЯРОВА В.Ф., 
за участю прокурора МАТЮШЕВОЇ О.В., 
захисників засудженого Особи 8 — Особи 5, Особи 6, Особи 7,  

Заміна одного захисника іншим може мати 
місце на будь-якій стадії процесу і не спричиняє 
відновлення процесуальних дій, учинених 
за участю захисника, якого замінили.
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Посилаючись на аналогічні під-
ста ви, в с удовом у засі да нні ві д 
12.01.2009 захисник Особа 46 ініці-
ював прохання про те, щоб усунути 
його від захисту підсудного. Суд 
відмовив у задоволенні цього кло-
потання. 

Упродовж судового розгляду Осо-
ба 8 декілька раз звертався до суду з 
клопотаннями про заміну захисника 
і посилався при цьому на одні і ті ж 
підстави — те, що адвокат належним 
чином не захищав його. Зокрема, у 
матеріалах справи наявні заяви Осо-
би 8 про відмову від адвоката дато-
вані 20 і 26 березня, 3, 16 і 23 квітня, 
29 травня, 9, 16, 21, 24 і 30 липня, 10 ве -
ресня, 7, 15 і 29 жовтня, 5 листопада 
2009 року. Коли подавав заяву від 

26.03.2009, Особа 8 долучив до неї 
довідку зі слідчого ізолятора, з якої 
убачається, що захисник Особа 46 з 
часу допуску до участі у справі й на 
момент видачі довідки не відвідував 
підсудного в слідчому ізоляторі. 
Згідно із протоколом судового засі-
дання 9.11.2009 Особа 8 знову заявив 
клопотання про заміну захисника, 
пославшись на ті ж, що й раніше 
заявлені, підстави. Суд відмовив у 
задоволенні цього прохання, роз-
цінивши доводи Особи 8 як такі, що 
не заслуговують на увагу, й такі, що 
спрямовані на затягування судового 
розгляду справи. 

Після цього рішення Особа 8, як 
видно з матеріалів справи, 9.12.2009 
звернувся ще із однією заявою про 
заміну захисника. 22 грудня того ж 
року в судовому засіданні він зно-
ву заявив аналогічне прохання й на 
підтвердження подав документи, 
схожі за змістом до поданих раніше, 
які, на його думку, підтверджують 
неналежне виконання захисником 
функцій захисту. Також Особа 8 про-

сив замінити захисника ще й тому, 
що його родичі уклали угоду з іншим 
захисником, адвокатом Особою 10, на 
підтвердження якої адвокат Особа 10 
подав ордер про його повноваження 
на участь у справі. Це клопотання 
суд задовольнив і замість адвоката 
Особи 46 допустив до участі у справі 
захисника Особу 10. Того ж дня новий 
захисник, посилаючись на значний 
обсяг справи (27 томів), звернувся до 
суду з клопотанням надати йому час 
на ознайомлення з усіма матеріалами 
справи. Суд відмовив у задоволен-
ні прохання захисника; того ж дня 
закінчив судове слідство й відкрив 
судові дебати. Захисник Особа 10 від-
мовився виступати в судових дебатах 
через те, що не мав можливості до 

них підготуватися. З тих ж міркувань 
відмовилися від виступу в дебатах за-
хисники Особа 6 і Особа 1. 

2. Згідно зі ст.161 КПК розгляд 
справи у судах відбувається на заса-
дах змагальності. Захист підсудного 
здійснює сам підсудний, його захис-
ник або законний представник. Суд, 
зберігаючи об’єктивність і неупере-
дженість, створює необхідні умови 
для виконання сторонами їх про-
цесуальних обов’язків і здійснення 
наданих їм прав. 

За ст.21 КПК підсудному забез-
печується право на захист. Реалі-
зація цього права полягає в тому, 
що підсудному, з-поміж іншого, 
надається можливість самому чи із 
захисником захищатися встанов-
леними засобами від пред’явленого 
обвинувачення та очікувати, що суд 
забезпечить охорону їх особистих і 
майнових прав. 

Відповідно до ст.261 КПК сторона 
обвинувачення (зокрема, прокурор) 
і сторона захисту користуються рів-
ними правами на подання доказів, 

участь в їх дослідженні та доведенні їх 
переконливості, на виступ у судових 
дебатах, оскарження процесуальних 
рішень суду. 

Згідно зі ст.44 КПК захисник по-
кликаний здійснювати захист прав 
і законних інтересів підсудного та 
надавати йому необхідну юридичну 
допомогу при провадженні в кримі-
нальній справі. Захисник допуска-
ється до участі у справі в будь-якій 
стадії процесу. Крім осіб, які мають 
свідоцтво про право на заняття ад-
вокатською діяльністю в Україні, та 
інших фахівців у галузі права, які 
за законом мають право на надан-
ня правової допомоги, у випадках, 
коли відповідно до п.4 ч.1 ст.45 КПК 
санкція статті, за якою кваліфіку-

ється злочин, передбачає довічне 
ув’язнення (а таке діяння Особи 34 
поставлено в провину), захисника-
ми можуть бути близькі родичі, які 
беруть участь у справі лише одно-
часно із захисником — адвокатом 
чи фахівцем у галузі права. 

Відповідно до ст.46 КПК підсуд-
ний має право в будь-який момент 
провадження у справі відмовитися 
від призначеного захисника, що не по-
збавляє його права запросити того ж 
чи іншого захисника на подальших 
стадіях процесу. Відмова від захис-
ника, участь якого за ст.45 КПК є 
обов’язковою, має бути достатньо 
мотивованою, щоб суд її задовольнив. 
Заміна одного захисника іншим може 
мати місце в будь-якій стадії процесу 
і не тягне відновлення процесуальних 
дій, вчинених за участю захисника, 
якого замінили. 

3. Аналіз наведених фактичних 
і правових підстав дає можливість 
зробити висновок, що суд хоча й за-
безпечив право Особи 8 мати своїм 
захисником адвоката Особу 10, поряд 

з тим своєю відмовою в наданні цьому 
захисникові, який тільки-но вступив 
у справу, часу на ознайомлення з ма-
теріалами справи і результатами про-
цесуальних дій, вчинених за участю 
попереднього захисника, фактично 
позбавив підсудного Особу 8 права 
на захист. Адже без ознайомлення з 
матеріалами справи та процесуаль-
ними діями захисник не мав змоги 
надати необхідну юридичну допомогу 
підсудному, не міг адекватно опону-
вати стороні обвинувачення, яка була 
обізнана зі справою, і, що є не менш 
важливим, був позбавлений можли-
вості переконати суд у правильності 
позиції сторони захисту. У кінцевому 
підсумку необізнаність зі справою 
унеможливила виступ захисника в 
судових дебатах. 

Зі справи видно, що обвинувачен-
ня, яке пред’явлене Особі 8, багато-
епізодне, різне за змістом та обсягом 
доказової бази. Матеріали криміналь-
ної справи сформовані й у підшитому 
вигляді складають 27 томів. Адвокат 
Особа 10, як захисник, раніше участі 
в провадженні даної справи не брав. 
У справу вступив на стадії судового 
слідства на етапі його завершення; 
доступу до матеріалів справи не мав 
і навіть опосередковано був позбав-
лений можливості ознайомитися з 
ними упродовж судового розгляду. 
Протягом судового розгляду Особа 8 
неодноразово і задовго до проведеної 
останньої заміни адвоката заявляв 
клопотання про заміну захисника 
з мотивів, які стали підставами для 
заміни адвоката Особи 46 на адвоката 
Особу 10. Проте тоді ці клопотання суд 
не задовольнив. 

Відмовляючи захисникові у на-
данні часу на ознайомлення з мате-
ріалами справи, суд усупереч закону 
жодним чином не мотивував свого 
рішення. При цьому проявив непо-
слідовність, оскільки за аналогічних 
обставин, коли захисник Особа 6, 
після того як була допущена до участі 
у справі і на той час не була ознайом-
лена з матеріалами справи, заявила 
подібне клопотання, суд надав їй таку 
можливість. 

Наведені обставини вказують на 
те, що суд не забезпечив гарантій су-
дової процедури, не дотримав прин-
ципів змагальності, рівності сторін, 
пропорційності, права на захист, що 

уможливлює визнати судовий роз-
гляд справи несправедливим. 

Відповідно до ст.370 КПК зазна-
чені порушення є істотними пору-
шеннями вимог кримінально-про-
цесуального закону, що призвели до 
постановлення незаконного вироку, і 
є безумовною підставою для того, щоб 
скасувати вирок і направити справу 
на новий судовий розгляд. 

У зв’язку з цим доводи касаційного 
подання прокурора, касаційні скарги 
засудженого, захисників Особи 10, 
Особи 6 і Особи 1 у частині порушення 
права на захист підсудного підляга-
ють задоволенню. 

Із цих же міркувань частковому 
задоволенню підлягають і доводи ка-
саційної скарги потерпілого Особи 9.

Новий судовий розгляд належить 
провести у повній відповідності з 
вимогами кримінально-процесуаль-
ного законодавства. Під час нового 
розгляду слід з’ясувати й дати від-
повідну правову оцінку доводам ка-
саційного подання про помилкове 
призначення додаткового покарання 
за один із інкримінованих Особі 34 
злочинів, а також твердженням ка-
саційної скарги засудженого про 
неправильне розв’язання цивільних 
позовів, про порушення його прав 
під час попереднього ув’язнення, 
проведення оперативно-розшукових 
заходів, про невиконання вказівок 
касаційного суду та інші порушення 
вимог матеріального та кримінально-
процесуального законів. 

Тоді ж будуть розглянуті доводи 
Особи 8 стосовно міри покарання. 

На підставі наведеного, керуючись 
стст.394—396 КПК, п.2 розд.XIII за-
кону від 7.07.2010 «Про судоустрій і 
статус суддів», колегія суддів 

УХВАЛИЛА: 

Касаційне подання прокурора, 
який брав участь у розгляді справи су-
дом першої інстанції, касаційну скаргу 
потерпілого Особи 9, касаційні скарги 
захисників Особи 10, Особи 6 та Осо-
би 1, засудженого Особи 8 задоволь-
нити частково. 

Вирок Апеляційного суду Херсон-
ської області від 29.12.2009 щодо Осо-
би 8 скасувати, а справу направити 
на новий судовий розгляд до того ж 
суду. �

ПРОЦЕС

Адвокат рецидивіста
Проведення дебатів без промови 
підсудного та його останнього слова 
є порушенням права на захист

розглянувши в судовому засіданні 
кримінальну справу за касаційною 
скаргою засудженого Особи 5 на по-
становлені щодо нього судові рішення, 

ВСТАНОВИЛА: 

Вироком Попільнянського район-
ного суду Житомирської області від 
16.04.2009 

Особу 5, Інформація 1, раніше су-
димого: 

— 22 липня 1991 року за ч.1 ст.141, 
ч.2 ст.140 КК засуджено до позбав-
лення волі на строк 3 роки з відстроч-
кою відбування покарання на 2 ро-
ки; 

— 13 листопада 1993 року за ч.3 
ст.81, ч.3 ст.140 КК — до позбавлення 
волі на строк 3 роки; 

— 23 травня 1996 року за ч.1 
ст.2296 КК — до позбавлення волі на 
строк 1 рік 5 місяців; 

— 19 березня 1998 року за ч.2 
ст.2291, ч.1 ст.2296 КК — до позбав-
лення волі на строк 5 років з конфіс-
кацією майна; 

— 9 г ру дн я 20 04 рок у за ч.2 
ст.309 КК — до позбавлення волі на 
строк 2 роки. 

— 27 грудня 2007 року Попіль-
нянським районним судом Жито-
мирської області за ч.2 ст.185 КК до 
позбавлення волі на строк 3 роки, 

засуджено: 
— за ч.1 ст.115 КК до позбавлення 

волі на строк 13 років; 
— за ч.2 ст.309 КК до позбавлення 

волі на строк 2 роки. 
На підставі ч.1 ст.70 КК, за сукуп-

ністю злочинів, Особі 5 визначено 
покарання шляхом часткового скла-
дання призначених покарань у виді 
позбавлення волі на строк 13 років 
6 місяців. 

Відповідно до ч.4 ст.70 КК Особі 5 
визначено остаточне покарання у 

виді позбавлення волі на строк 13 ро-
ків 6 місяців. 

Ухвалою Апеляційного суду Жи-
томирської області від 28.07.2009 за-
значений вирок залишено без зміни. 

За вироком суду Особу 5 визна-
но винним у тому, що Інформація 2, 
приблизно о 23 год., перебуваючи 
в будинку за Адресою 1, який нале-
жить Особі 6, у стані алкогольного 
сп’яніння, з метою умисного вбив-
ства Особи 7, завдав йому численних 
ударів металевою трубою, руками та 
ногами по тулубу і голові, внаслідок 
чого сталася смерть потерпілого на 
місці події. 

Крім того, Особа 5 восени 2007 ро-
ку неподалік смт Попільня повторно 
незаконно зірвав рослини коноплі, 
які переніс до місця свого прожи-
вання за Адресою 2, а через деякий 
час до будинку за Адресою 3, де і збе-
рігав зазначений наркотичний засіб 
без мети збуту. 

28 грудня 2007 року працівни-
ками міліці ї в будинку за Адре-
сою 3 було виявлено та вилучено 
18,86 грамів канабісу у висушеному 
стані, який є особливо небезпечним 
наркотичним засобом. 

В касаційній скарзі засуджений 
Особа 5 просить скасувати поста-
новлені щодо нього судові рішення, 
а справу направити на додаткове 
розслідування або на новий судовий 
розгляд чи звільнити його від відбу-
вання покарання через тяжку хво-
робу. За змістом скарги посилається 
на недоведеність його винуватості 
у вчиненні злочинів, за які його за-
суджено, фальсифікацію матеріалів 
справи та застосування до нього і 
свідків недозволених методів слід-
ства, внаслідок чого він змушений 
був дати визнавальні показання, а 
свідки — обмовити його у вчиненні 
злочинів. Вказує на порушення су-

дом його права на захист, оскільки 
захисник неналежним чином вико-
нував покладені на нього обов’язки, 
а іншого захисника за його клопотан-
ням суд на надав. Також стверджує, 
що суд безпідставно позбавив його 
права виступити в судових дебатах 
і з останнім словом у суді першої 
інстанції. 

Заслухавши доповідача, проку-
рора, який частково підтримав ка-
саційну скаргу засудженого і просив 
скасувати судові рішення щодо Осо-
би 5, а справу направити на новий 
судовий розгляд, перевіривши мате-
ріали справи та обговоривши наве-
дені у скарзі доводи, колегія суддів 
вважає, що вона підлягає частковому 
задоволенню з таких підстав. 

У статті 59, п.6 ч.3 ст.129 Кон-
ституції закріплено конституційні 
права громадян на правову допомо-
гу, на забезпечення цього права та 
права на захист від обвинувачення 
при вирішенні справ у судах та в 
інших державних органах. У ви-
падках, передбачених законом, ця 
допомога надається безоплатно. 
Кожен є вільним у виборі захисника 
своїх прав. 

Відповідно до вимог ст.46 КПК 
підозрюваний, обвинувачений і під-
судний мають право в будь-який 
момент провадження у справі відмо-
витися від запрошеного чи призначе-
ного захисника. Відмова допускаєть-
ся лише з ініціативи підозрюваного, 
обвинуваченого чи підсудного і не 
позбавляє його права запросити того 
ж чи іншого захисника в подальших 
стадіях процесу. 

Однак наведених вимог закону 
судом першої інстанції дотримано 
не було.

Як убачається з матеріалів спра-
ви, в судовому засіданні Особа 5 не-

одноразово звертався із заявами про 
те, що захисник Особа 8, якого за 
постановою суду йому було призна-
чено спілкою колегії адвокатів Жи-
томирської області, некваліфіковано 
здійснює захист його прав і законних 
інтересів. 

12 березня 2009 року адвокат Осо-
ба 8 звернувся до суду із заявою, в 
якій відмовився від виконання своїх 
обов’язків щодо захисту прав і за-
конних інтересів Особи 5, оскільки 
останній систематично принижує 
його гідність і професійні якості та 
просив призначити йому іншого за-
хисника. 

За пропозицією проку рора, з 
якою погодився Особа 5, захисни-
ком останньому було запропонова-
но призначити Особу 9 і постановою 
суду від 12.03.2009, ухваленою в на-
радчій кімнаті, Особі 5 було призна-
чено іншого захисника. 

Проте зазначене судове рішення в 
матеріалах справи відсутнє, як і від-
сутні в журналі судового засідання 
дані про те, що суд ішов до нарадчої 
кімнати для вирішення питання 
щодо призначення Особі 5 іншого за-
хисника, як це зазначено в протоколі 
судового засідання. 

Разом з тим 31.03.2009, попри 
рішення суду про призначення Осо-
бі 5 іншого захисника, розгляд цієї 
справи було продовжено за участю 
попереднього захисника — адвоката 
Особи 8. 

3 квітня 2009 року Особа 5 повтор-
но заявив клопотання про відмову 
від захисника Особи 8, вказуючи на 
те, що захисник неналежним чином 
здійснює захист його прав і законних 
інтересів та спонукає його до вчинен-
ня інших злочинів, проте, зазначене 
клопотання судом залишено без за-
доволення. 

Після дослідження судом усіх 
доказів, що є у справі, Особа 5 знову 
заявив клопотання про відмову від 
захисника Особи 8 та про відвід як 
прокурору, який брав участь у роз-
гляді справи судом першої інстанції, 
так і всьому складу Попільнянського 
районного суду та просив розглядати 
зазначену кримінальну справу коле-
гіально судом у складі трьох суддів, 
однак це клопотання не було виріше-
но відповідно до вимог кримінально-
процесуального закону. 

Згідно зі ст.47 КПК захисник за-
прошується підозрюваним, обвину-
ваченим, підсудним чи засудженим, 

їх законними представниками, а та-
кож іншими особами за проханням 
чи згодою підозрюваного, обвину-
ваченого, підсудного, засудженого. 
Особа, що провадить дізнання, слід-
чий, суд зобов’язані надати затри-
маній особі чи особі, яку тримають 
під вартою, допомогу у встановленні 
зв’язку з захисником або з особами, 
які можуть запросити захисника. 

Втім, як убачається з протоколу 
судового засідання, 15.04.2009 Осо-
ба 5 звернувся до суду із заявою про 
те, що в наданий судом час він був 
позбавлений можливості укласти 
угоду з іншим захисником, оскіль-

ки перебував під вартою і йому не 
було надано допомогу у встановлен-
ні зв’язку з родичами, які б могли 
запросити для нього захисника, та 
просив надати йому таку допомогу, 
стверджуючи, що промову в дебатах 
та останнє слово буде давати лише за 
участю іншого захисника. 

Проте, незважаючи на зазначене, 
суд провів дебати без промови під-
судного та його останнього слова. 

За змістом ст.370 КПК істотним 
порушенням вимог кримінально-
процесуального закону є такі пору-
шення вимог цього кодексу, які пе-
решкодили чи могли перешкодити 
суду повно та всебічно розглянути 
справу і постановити законний, 
обгру нтова ний й спра вед ливий 
вирок. Вирок у будь-якому разі на-
лежить скасувати, якщо порушено 
право на захист.

Отже, оскільки зазначений вирок 
щодо Особи 5 було постановлено з 
істотним порушенням вимог кримі-
нально-процесуального закону і, зо-
крема, порушення права підсудного 
на захист, визнати його законним й 
обгрунтованим не можна. 

Суд апеляційної інстанції при 
розгляді апеляції Особи 5 на вирок 
місцевого суду не звернув уваги на 
допущені щодо нього порушення 
кримінально-процесуального закону 
і залишив вирок без зміни. 

За таких обставин судові рішення 
щодо Особи 5 підлягають скасуван-
ню з направленням справи на новий 
судовий розгляд, під час якого необ-
хідно усунути вказані порушення, 
перевірити інші доводи, наведені в 
касаційній скарзі засудженого, та 
постановити законне й обгрунтоване 
рішення. 

Виходячи з викладеного, керу-
ючись стст.394—396 КПК та п.2 

Перехідних положень закону «Про 
судоустрій і статус суддів» №2453-VI 
від 7.07.2010, колегія суддів 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу засудженого 
Особи 5 задовольнити частково. 

Вирок Попільнянського район-
ного суду Житомирської області від 
16.04.2009 та ухвалу Апеляційно-
го суду Житомирської області від 
28.07.2009 щодо Особи 5 скасувати, а 
справу направити на новий судовий 
розгляд у той же суд в іншому складі 
суддів. �

 � Верховний суд України
Іменем України
Ухвала

27 вересня 2011 року  м.Київ   

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України у 
складі: 
головуючого — ШКОЛЯРОВА В.Ф., 
суддів: ТАРАН Т.С., КОВТЮК Є.І., 
за участю прокурора СИНГАЇВСЬКОЇ А.О., 

Відмова від запрошеного чи призначеного захисника 
не позбавляє права запросити того ж чи іншого 
захисника на подальших стадіях процесу.

Без ознайомлення з матеріалами справи 
та процесуальними діями захисник 
не міг адекватно опонувати стороні 
обвинувачення, яка була обізнана зі справою.

18 судова практика



ЕКВІВАЛЕНТ

Не гривнею єдиною
Законодавство хоч і визначає національну 
валюту єдиним платіжним засобом на 
території України, але не містить заборони 
на вираження в договорі грошових 
зобов’язань в іноземній валюті

розглянувши в судовому засіданні 
цивільну справу за позовом Особи 6 
до Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Октопус девелопмент груп» 
(далі — ТОВ «Октопус девелопмент 
груп») про розірвання договору, стяг-
нення грошових коштів та відшкоду-
вання моральної шкоди за касаційною 
скаргою Особи 6 на рішення Апеля-
ційного суду Чернівецької області від 
14.07.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У квітні 2009 року Особа 6 звернувся 
до суду з уточненим у подальшому ви-
щезазначеним позовом, посилаючись 
на те, що 30.05.2008 між ним і ТОВ 
«Октопус девелопмент груп» укладено 
договір підряду на будівництво жит-
лового об’єкта №55/Р219Д (далі — До-
говір) — однокімнатної квартири за 
Адресою 1 у м.Чернівцях, загальною 
площею 49,08 м2, у тому числі житловою 
площею 15,60 м2. Указував на те, що 
взяті не себе зобов’язання за зазначе-
ним договором він виконав належним 
чином, але відповідач своїх зобов’язань 
щодо здачі та введення в експлуатацію 
житлового об’єкта у строки, визначені 
договором, не виконав. У зв’язку з нена-
лежним виконанням товариством своїх 
зобов’язань позивач просив суд ухва-
лити рішення, яким розірвати договір; 
стягнути з відповідача на його (Осо би 6)
користь сплачені кошти згідно з укла-
деним договором у сумі 327590 грн.,
неустойку в сумі 16379 грн. 50 коп., три 

відсотки річних у сумі 9827 грн. 70 коп.,
пеню в сумі 73259 грн., інфляційні 
втрати в сумі 51534 грн., 10 тис. грн. на 
відшкодування моральної шкоди та 
судові витрати. 

Рішенням Першотравневого ра-
йонного суду м.Чернівців від 25.03.2010 
позов Особи 6 задоволено частково. 
Ухвалено розірвати договір, укладений 
30.05.2008 між ТОВ «Октопус девелоп-
мент груп» та Особою 6. Стягнуто з ТОВ 
«Октопус девелопмент груп» на користь 
Особи 6 327590 грн. сплачених коштів 
згідно з укладеним договором, 16379 грн.
50 коп. неустойки, 73259 грн. пені., а 
всього 417228 грн. 50 коп. Вирішено 
питання про розподіл судових витрат. 
У задоволенні решти вимог відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду Чер-
нівецької області від 14.07.2010 рішення 
суду першої інстанції в частині стяг-
нення з ТОВ «Октопус девелопмент 
груп» на користь Особи 6 сплачених ко-
штів у сумі 327590 грн., 16379 грн. 50 коп. 
неустойки, 73259 грн. пені змінено: 
стягнуто з ТОВ «Октопус девелопмент 
груп» на користь Особи 6 грошові ко-
шти в сумі 208287 грн. 90 коп., 10414 грн. 
40 коп. неустойки, 46579 грн. 45 коп. 
пені; у решті — рішення суду першої 
інстанції залишено без змін. 

У касаційній скарзі Особа 6 пору-
шує питання про скасування рішення 
апеляційного суду в частині вирішення 
його позовних вимог про стягнення з 
відповідача сплачених коштів згідно 
з укладеним договором, неустойки й 
пені та залишення в силі рішення суду 

першої інстанції з підстав неправиль-
ного застосування судом норм мате-
ріального права й порушення норм 
процесуального права. 

В іншій частині ухвалені у справі 
судові рішення сторонами не оскар-
жуються. 

У запереченнях на касаційну скар-
гу ТОВ «Октопус девелопмент груп» 
порушує питання про її відхилення, 
посилаючись на законність та обгрун-
тованість прийнятого апеляційним 
судом рішення. 

Ураховуючи положення п.2 розд.
ХІІІ «Перехідні положення» закону від 
7.07.2010 №2453-VІ «Про судоустрій і 
статус суддів», справа розглядається 
за правилами ЦПК від 18.03.2004 в 
редакції, чинній до введення в дію за-
значеного закону від 7.07.2010. 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню 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 й 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. 

Змінюючи рішення районного суду 
в частині стягнення з відповідача на 
користь позивача сплачених коштів 
згідно з укладеним Договором, не-
устойки й пені та ухвалюючи в цій 
частині нове рішення, апеляційний 
суд виходив із того, що п.7.7 указаного 
договору передбачено право замов-
ника на розірвання цього договору із 
зобов’язанням виконавця повернути 
замовнику всі сплачені кошти в разі 
значного порушення строків будівни-
цтва. Тобто сторонами встановлено по-
рядок повернення грошових коштів, за 
яким сума, що підлягає сплаті, грошо-
вим еквівалентом в іноземній валюті 
не визначається. 

Проте з такими висновками апе-
ляційного суду погодитись не можна. 

Статтею 99 Конституції визначе-
но, що грошовою одиницею України 
є гривня. При цьому Основний Закон 
не встановлює обмежень щодо можли-
вості використання в Україні грошових 
одиниць іноземних держав. 

За змістом ч.1 ст.192 ЦК, ст.3 Декрету 
Кабінету Міністрів від 19.02.93 №15-93 
«Про систему валютного регулювання 
і валютного контролю», ст.35 закону від 
20.05.99 №679-ХІV «Про Національний 

банк України», ст.3 закону від 5.04.2001 
№2346-ІІІ «Про платіжні системи та пе-
реказ коштів в Україні» єдиним закон-
ним платіжним засобом, обов’язковим 
до приймання за номінальною вартістю 
на всій території України, є грошова 
одиниця України — гривня, яка при-
ймається усіма фізичними і юридични-
ми особами без будь-яких обмежень за 
всіма видами платежів. 

Стаття 524 ЦК визначає , що 
зобов’язання має бути виражене в 
грошовій одиниці України — гривні. 

Сторони можуть визначити гро-
шовий еквівалент зобов’язання в іно-
земній валюті. 

Зг і дно зі  ст.533 ЦК г рошове 
зобов’язання має бути виконане в 
гривнях. Якщо в зобов’язанні визна-
чено грошовий еквівалент в інозем-
ній валюті, сума, що підлягає сплаті 
у гривнях, визначається за офіційним 
курсом відповідної валюти на день 
платежу, якщо інший порядок її визна-
чення не встановлений договором або 
законом чи іншим нормативно-право-
вим актом. 

При цьому під іншим порядком у 
цій статті мається на увазі порядок і 
дата визначення курсу валюти. 

Отже, положення чинного законо-
давства, хоч і визначають національну 
валюту України як єдиний законний 
платіжний засіб на території України, 
не містять заборони на вираження в до-
говорі грошових зобов’язань в іноземній 
валюті, визначення грошового еквіва-
лента зобов’язання в іноземній валюті, 
а також на здійснення розрахунків за 
зобов’язанням, визначеним грошовим 
еквівалентом в іноземній валюті. 

Саме до цього зводиться правова 
позиція, що висловлена Верховним 
Судом у постанові від 4.07.2011, яка 
згідно зі ст.3607 ЦПК є обов’язковою 
для судів, які зобов’язані привести 
свою судову практику у відповідність 
до його рішення. 

Як установлено судом першої ін-
станції та підтверджується матері-
алами справи, вартість будівництва 
житлового об’єкта відповідно до пп.1, 
3.1 договору складає $41 тис., що на 
день укладення договору становить 
194750 грн. 

Четвертим розділом договору 
сторонами визначено порядок розра-
хунків, за яким оплата договірної вар-
тості будівництва житлового об’єкта 
проводиться замовником шляхом 
перерахування коштів, визначених у 
доларах США. 

Відповідно до п.7.7 договору при 
значному порушенні строків будівни-

цтва замовник має право розірвати цей 
договір, а виконавець зобов’язаний у 
місячний термін, з моменту розірвання 
договору та подачі претензії, поверну-
ти замовнику всі сплачені кошти та 
штрафну неустойку в розмірі 5 (п’яти) 
відсотків сплачених сум. 

Статтею 2 закону від 7.12.2000 
№2121-ІІІ «Про банки і банківську ді-
яльність» визначено, що кошти — це 
гроші в національній або іноземній 
валюті чи їх еквівалент. 

Ураховуючи викладене, районний 
суд дійшов правильних висновків 
про те, що грошове зобов’язання за 
договором, порядок розрахунків та 
повернення коштів у разі розірвання 
договору визначені сторонами в гро-
шовому еквіваленті в іноземній валюті. 
Висновки апеляційного суду про те, 
що сторонами встановлено порядок 
повернення грошових коштів, за яким 
сума, що підлягає сплаті, грошовим 
еквівалентом в іноземній валюті не ви-
значається, є помилковими й такими, 
що не грунтуються на законі. 

Отже, виходячи з дійсних уста-
новлених обставин справи та з ураху-
ванням положень норм матеріального 
права суд першої інстанції ухвалив 
рішення, яке відповідає вимогам за-
кону, тому рішення апеляційного 
суду в частині стягнення з відповідача 
сплачених коштів згідно з укладеним 
договором, неустойки та пені підлягає 
скасуванню, а рішення суду першої 
інстанції — залишенню в силі. 

Керуючись стст.336, 339 ЦПК, коле-
гія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 задо-
вольнити. 

Рішення Апеляційного суду Черні-
вецької області від 14.07.2010 про змі-
ну рішення Першотравневого район-
ного суду м.Чернівців від 25.03.2010 зі 
стягненням з Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Октопус девелоп-
мент груп» на користь Особи 6 грошо-
вих коштів у сумі 208287 грн. 90 коп.,
10414 грн. 40 коп. неустойки та 46579 
грн. 45 коп. пені скасувати, й у цій 
частині залишити в силі рішення 
Першотравневого районного суду 
м.Чернівців від 25.03.2010 про стяг-
нення з Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Октопус девелопмент 
груп» на користь Особи 6 327590 грн.
с п л а ч е н и х  к о ш т і в ,  16379 грн.
50 коп. неустойки та 73259 грн.
пені, а всього 417228 грн. 50 коп. 

Ухвала оскарженню не підлягає. � 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

5 жовтня 2011 р.   м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 

головуючого — ПАТРЮКА М.В., 
суддів: БАЛЮКА М.І., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ГУМЕНЮКА В.І., ЛЯЩЕНКО Н.П., 

РЕЄСТРАЦІЯ

Спір без спору
Член сім’ї, який вибув на інше постійне 
місце проживання, втрачає право 
користування жилим приміщенням 
з дня вибуття

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7, 
Особи 8, Тячівської міської ради За-
карпатської області про визнання осіб 
такими, що втратили право користу-
вання жилим приміщенням, та скасу-
вання свідоцтва про право власності 
на квартиру за касаційною скаргою Осо-
би 7, Особи 8 на рішення Тячівського ра-
йонного суду Закарпатської області від 
28.04.2010 та ухвалу Апеляційного суду 
Закарпатської області від 15.07.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У листопаді 2008 року Особа 6 
звернулася до суду з позовом до Осо-
би 7, Особи 8, Тячівської міської ради 
Закарпатської області про визнання 
осіб такими, що втратили право ко-
ристування жилим приміщенням, та 
скасування свідоцтва про право влас-
ності на квартиру. 

Зазначала, що квартира за Адре-
сою 1 отримана на підставі ордера №52 
від 27.02.1986 її бабою — Особою 9. У 
серпні 1986 року в спірній квартирі 
був зареєстрований відповідач Осо-
ба 7. Проте жодного дня він у квартирі 
не мешкав, оскільки ще в 1974 році 
створив сім’ю та переїхав на постійне 
місце проживання за Адресою 2, Тячів-
ського району, Закарпатської області, 
з того часу там і проживає. 

Відповідачка Особа 8, його дочка, у 
спірній квартирі також ніколи не про-

живала, лише формально зареєстро-
вана в ній. Відповідачі ніколи не несли 
витрат на оплату квартирної плати та 
комунальних послуг. 

Позивачка з 2005 року проживала 
з бабою, доглядала її до дня її смерті 
14.11.2007, а в 2006 році була зареєстро-
вана у спірній квартирі. Особа 9 склала 
заповіт на її ім’я, яким усе належне їй 
майно заповідала їй. 

Посилаючись на зазначене, пози-
вачка просила з підстав стст.71, 107 
ЖК визнати відповідачів такими, що 
втратили право користування спірною 
квартирою. 

Крім того, зазначала, що відповіда-
чі незаконно отримали свідоцтво про 
право власності на квартиру. Посила-
ючись на те, що розпорядженням Тя-
чівського міського голови від 10.11.2008 
№153 було скасовано попереднє розпо-
рядження від 6.11.2008 №11 про пере-
дачу відповідачам у власність спірної 
квартири, Особа 6 просила також ска-
сувати отримане відповідачами на його 
підставі свідоцтво про право власності 
на квартиру. 

Рішенням Тячівського район-
ного суду Закарпатської області від 
28.04.2010, залишеним без змін ухва-
лою Апеляційного суду Закарпатської 
області від 15.07.2010, позов задоволено: 
визнано Особу 7, Особу 8 такими, що 
втратили право користування за Адре-
сою 1; свідоцтво від 7.11.2008 №1035 про 
право власності на житло, видане Тя-

чівської міською радою Особі 7, Особі 8,
скасовано. 

У касаційній скарзі Особа 7, Осо-
ба 8 просять ухвалені у справі судові 
рішення скасувати, посилаючись на не-
правильне застосування судами норм 
матеріального права та порушення 
норм процесуального права, і ухвалити 
нове рішення про відмову в задоволен-
ні позовних вимог Особи 6. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) на 
рішення загальних судів у криміналь-
них і цивільних справах, подані до ВС 
до 15.10.2010 і призначені (прийняті) 
ним до касаційного розгляду, розгля-
даються ВС в порядку, який діяв до 
набрання чинності цим законом. 

У зв’язку із цим справа підлягає 
розгляду в порядку ЦПК від 18.03.2004 
в редакції, яка була чинною до змін, 
внесених згідно із законом від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів». 

Касаційна скарга підлягає частко-
вому задоволенню з таких підстав. 

Відповідно до вимог стст.212—214 
ЦПК рішення суду повинно бути за-
конним і обгрунтованим. 

Законним рішення є тоді, коли суд, 
виконавши всі вимоги цивільного 
процесуального законодавства і все-
бічно перевіривши обставини, вирі-
шив справу у відповідності з нормами 
матеріального права, що підлягають 
застосуванню до цих правовідносин, 
а за їх відсутності — на підставі зако-
ну, що регулює подібні відносини, або 
виходячи із загальних засад і змісту 
законодавства. 

Обгрунтованим визнається рішен-
ня, в якому повно відображені обстави-
ни, що мають значення для цієї справи, 
висновки суду про встановлені обста-
вини і правові наслідки є вичерпними, 
відповідають дійсності й підтверджу-
ються достовірними доказами, дослі-
дженими в судовому засіданні. 

Проте зазначеним вимогам рішен-
ня суду не відповідає, його ухвалено 
з порушенням вимог матеріального і 
процесуального закону. 

Відповідно до вимог ст.71 ЖК при 
тимчасовій відсутності наймача або 
членів його сім’ї за ними зберігається 
жиле приміщення протягом шести 
місяців. 

За правилами ст.72 ЖК визнан-
ня особи такою, що втратила право 
користування жилим приміщенням 
внаслідок відсутності цієї особи по-
над встановлені строки, провадиться 
в судовому порядку. 

Частиною 2 ст.107 ЖК передбачено, 
що в разі вибуття наймача та членів 
його сім’ї на постійне проживання до 
іншого населеного пункту або в інше 
жиле приміщення в тому ж населено-
му пункті договір найму жилого при-
міщення вважається розірваним з дня 
вибуття. Якщо з жилого приміщення 
вибуває не вся сім’я, то договір найму 
жилого приміщення не розривається, 
а член сім’ї, який вибув, втрачає право 
користування цим жилим приміщен-
ням з дня вибуття. 

З урахуванням зазначеної норми 
член сім’ї, який вибув на інше постійне 
місце проживання, втрачає право ко-
ристування жилим приміщенням з дня 
вибуття, незалежно від пред’явлення 
позову про це, і встановленню в такому 
випадку підлягають лише обставини й 
факти, що свідчать про обрання такою 
особою іншого постійного місця про-
живання. 

Як роз’яснив Пленум ВС у п.11 по-
станови від 12.04.85 №2 «Про деякі 
питання, що виникли в практиці за-
стосування судами Житлового кодексу 
України», у справах про визнання на-
ймача або членів його сім’ї такими, що 
втратили право користування жилим 
приміщенням (ст.71 ЖК), необхідно 
з’ясовувати причини відсутності від-
повідача понад встановлені строки. 
В разі їх поважності суд може продо-
вжити пропущений строк. Відповідно 
до ст.107 ЖК наймач або член його сім’ї, 
який вибув на інше постійне місце про-
живання, втрачає право користування 
жилим приміщенням з дня вибуття, 
незалежно від пред’явлення позову 
про це. 

Суд може визнати особу такою, що 
втратила право користування жилим 
приміщенням, лише з однієї вказаної 
позивачем підстави, передбаченої ст.71 
або ст.107 ЖК. 

Проте, вирішуючи спір, суд першої 
інстанції в порушення вимог стст.212—
215 ЦПК на зазначені положення зако-
ну та відповідні роз’яснення уваги не 
звернув; належним чином не з’ясував 
підстави заявленого позивачкою позо-
ву; помилково керувався як ст.71, так 

і ст.107 ЖК. При цьому не встановив, 
чи мали місце обставини, якими Осо-
ба 6 обгрунтовувала свої вимоги, чи 
підтверджуються вони належними 
доказами; не дав правової оцінки зі-
браним у справі доказам, всупереч ви-
могам ст.212 ЦПК обмежився лише їх 
наведенням. Узагалі належним чином 
не з’ясував, хто зі сторін, коли та з яких 
підстав набув право користування 
спірною квартирою, з якого часу зареє-
стрований в ній. Довідка за формою №3 
в матеріалах справи відсутня, хоча це 
має суттєве значення для правильного 
вирішення спору.

Висновки апеляційного суду про 
те, що позивачка успадкувала після 
смерті Особи 5 право звернення до 
суду з цим позовом зроблені всупереч 
вимогам закону. 

Відповідно до ст.3 ЦПК кожна особа 
має право звернутися до суду за захис-
том своїх порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів. 

На порушення вимог стст.212—215 
ЦПК суд взагалі не вмотивував та не 
обгрунтував свого висновку щодо 
наявності підстав для задоволення 
позовних вимог в частині скасування 
свідоцтва про право власності на спір-
ну квартиру. 

Апеляційний суд у порушення ви-
мог стст.303, 315 ЦПК належним чином 
не перевірив доводів апеляційної скар-
ги, в ухвалі не зазначив конкретних 
обставин і фактів, що спростовують 
такі доводи, і залишив рішення суду 
першої інстанції без змін. 

За таких обставин ухвалені у справі 
судові рішення підлягають скасуванню 
як такі, що постановлені з порушенням 
норм матеріального та процесуального 
права, з передачею справи на новий 
розгляд до суду першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів ВС

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 7, Особи 8 
задовольнити частково. 

Рішення Тячівського районно-
го суду Закарпатської області від 
28.04.2010 та ухвалу Апеляційного суду 
Закарпатської області від 15.07.2010 
скасувати. 

Справу передати на новий розгляд 
до суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає.�

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

5 жовтня 2011 р.   м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 

головуючого — ПАТРЮКА М.В., 
суддів: БАЛЮКА М.І., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ГУМЕНЮКА В.І., ЛЯЩЕНКО Н.П., 

19№8 (1047), 18  24 ЛЮТОГО 2012 Р. судова практика



КАДРИ

Додатковий добір
ВККС запрошує «резервістів» 
зайняти 290 вакансій у судах

 � Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України
Рішення

14 лютого 2012 року  м.Київ      №5/пп-12

Найменування судів, де є вакантні посади судді, 
та кількість посад судді, на заміщення яких 

14 лютого 2012 року оголошено конкурс

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 9 місяців 

2012 року:для суддів, працівників органів юстиції, 

прокурорів, народних депутатів — 432,00 грн. *;

для фізичних осіб — 675,00 грн. *;

для юридичних осіб — 855,00 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.

61018
ПЕРЕДПЛАТА

Аби завжди бути поінформованими, 
залишайтеся з нами!

УВАГА!  ПЕРЕДПЛАТА НА НАШЕ ВИДАННЯ НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ НІКОЛИ!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ 
IНДЕКС 

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

2 Братський районний суд 1

3 Веселинівський районний суд 1

4 Новобузький районний суд 2

5 Очаківський міськрайонний суд 1

6 Первомайський міськрайонний суд 1

7 Ленінський районний суд м.Миколаєва 1

8 Центральний районний суд м.Миколаєва 1

 Всього 9
Одеська область
1 Березівський районний суд 1

2 Красноокнянський районний суд 1

3 Миколаївський районний суд 1

4 Роздільнянський районний суд 1

5 Тарутинський районний суд 1

 Всього 5
Полтавська область
1 Великобагачанський районний суд 1

2 Гадяцький районний суд 2

3 Гребінківський районний суд 1

4 Карлівський районний суд 1

5 Комсомольський міський суд 1

6 Новосанжарський районний суд 1

7 Пирятинський районний суд 1

8 Решетилівський районний суд 1

9 Семенівський районний суд 1

10 Чорнухинський районний суд 1

11 Шишацький районний суд 1

12 Крюківський районний суд м.Кременчука 1

 Всього 13
Рівненська область
1 Березнівський районний суд 1

2 Дубровицький районний суд 1

3 Млинівський районний суд 1

 Всього 3
Сумська область
1 Недригайлівський районний суд 1

2 Шосткинський міськрайонний суд 1

3 Зарічний районний суд м.Суми 1

 Всього 3
Тернопільська область
1 Підволочинський районний суд 1

2 Теребовлянський районний суд 1

 Всього 2
Харківська область
1 Зачепилівський районний суд 1

2 Коломацький районний суд 1

3 Фрунзенський районний суд м.Харкова 1

 Всього 3
Херсонська область
1 Бериславський районний суд 1

2 Нижньосірогозький районний суд 1

3 Новотроїцький районний суд 1

 Всього 3
Хмельницька область
1 Віньковецький районний суд 1

2 Ізяславський районний суд 1

3 Летичівський районний суд 1

4 Новоушицький районний суд 1

5 Старосинявський районний суд 2

6 Теофіпольський районний суд 1

7 Шепетівський міськрайонний суд 2

8 Ярмолинецький районний суд 1

 Всього 10
Черкаська область
1 Звенигородський районний суд 2

2 Маньківський районний суд 1

3 Смілянський міськрайонний суд 1

4 Тальнівський районний суд 2

5 Чорнобаївський районний суд 1

6 Придніпровський районний суд м.Черкаси 1

 Всього 8
Чернівецька область
1 Кіцманський районний суд 1

2 Першотравневий районний суд м.Чернівці 1

  Всього 2
Чернігівська область
1 Корюківський районний суд 1

2 Ніжинський міськрайонний суд 1

3 Новгород-Сіверський районний суд 1

4 Срібнянський районний суд 1

5 Деснянський районний суд м.Чернігова 1

 Всього 5
м.Севастополь
1 Балаклавський районний суд м.Севастополя 1

2 Нахімовський районний суд м.Севастополя 1

 Всього 2

ЗАГАЛОМ 272

МІСЦЕВІ АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ

№ Найменування суду 
Кількість 

вакантних 
посад судді

1 Донецький окружний адміністративний суд 3

2 Житомирський окружний адміністративний суд 1

3 Запорізький окружний адміністративний суд 2

4 Кіровоградський окружний адміністративний суд 1

5 Миколаївський окружний адміністративний суд 1

6 Тернопільський окружний адміністративний суд 2

7 Харківський окружний адміністративний суд 1

8 Херсонський окружний адміністративний суд 1

 Всього 12

МІСЦЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ

№ Найменування суду
Кількість 

вакантних 
посад судді

1 Господарський суд Дніпропетровської області 1

2 Господарський суд Житомирської області 1

3 Господарський суд Луганської області 1

4 Господарський суд Львівської області 1

5 Господарський суд Тернопільської області 1

6 Господарський суд Хмельницької області 1

 Всього 6

МІСЦЕВІ ЗАГАЛЬНІ СУДИ

№ Найменування суду Кількість 
вакантних 

посад судді
АРК
1 Бахчисарайський районний суд 2

2 Джанкойськийміськрайонний суд 3

3 Красногвардійський районний суд 1

4 Красноперекопський міськрайонний суд 1

5 Ленінський районний суд 1

6 Нижньогірський районний суд 1

7 Роздольненський районний суд 1

 Всього 10
Вінницька область
1 Барський районний суд 1

2 Іллінецький районний суд 1

3 Могилів-Подільський міськрайонний суд 2

4 Погребищенський районний суд 1

5 Теплицький районний суд 1

6 Томашпільський районний суд 1

7 Хмільницький міськрайонний суд 2

8 Чернівецький районний суд 1

9 Староміський районний суд м.Вінниці 1

 Всього 11
Волинська область
2 Ковельський міськрайонний суд 1

3 Старовижівський районний суд 1

5 Турійський районний суд 1

 Всього 3
Дніпропетровська область
1 Васильківський районний суд 1

2 Вільногірський міський суд 1

3 Верхньодніпровський районний суд 1

4 Дніпропетровський районний суд 1

5 Жовтоводський міський суд 2

6 Марганецький міський суд 1

7 Межівський районний суд 1

8 Орджонікідзевський міський суд 1

9 Павлоградський міськрайонний суд 4

10 Першотравенський міський суд 1

11 Петриківський районний суд 1

12 Покровський районний суд 1

13 П’ятихатський районний суд 2

14 Синельниківський міськрайонний суд 1

15 Тернівський міський суд 1

16 Юр’ївський районний суд 1

17 Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу 1

18 Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу 1

19 Інгулецький районний суд м.Кривого Рогу 1

20 Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу 1

 Всього 25
Донецька область
1 Авдіївський міський суд 2

2 Артемівський міськрайонний суд 3

3 Великоновосілківський районний суд 1

4 Волноваський районний суд 1

5 Володарський районний суд 1

6 Вугледарський міський суд 2

7 Дзержинський міський суд 2

8 Добропільський міськрайоний суд 1

9 Єнакіївський міський суд 5

10 Костянтинівський міськрайонний суд 3

11 Краснолиманський міський суд 1

12 Мар’їнський районний суд 2

13 Новоазовський районний суд 2

14 Селидівський міський суд 2

15 Сніжнянський міський суд 3

16 Торезький міський суд 2

17 Харцизький міський суд 2

18 Ясинуватський міськрайонний суд 2

19 Калінінський районний суд м.Горлівки 1

20 Будьоннівський районний суд м.Донецька 1

21 Калінінський районний суд м.Донецька 1

22 Кіровський районний суд м.Донецька 4

23 Петровський районний суд м.Донецька 2

24 Пролетарський районний суд м.Донецька 1

25 Жовтневий районний суд м.Маріуполя 1

26 Іллічівський районний суд м.Маріуполя 1

27 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя 2

28 Гірницький районний суд м.Макіївки 1

29 Кіровський районний суд м.Макіївки 3

30 Совєтський районний суд м.Макіївки 1

 Всього 56

Житомирська область
1 Романівський районний суд 1

2 Коростенський міськрайонний суд 1

3 Лугинський районний суд 2

4 Любарський районний суд 1

5 Овруцький районний суд 2

6 Олевський районний суд 1

7 Попільнянський районний суд 1

8 Чуднівський районний суд 1

9 Богунський районний суд м.Житомира 3

10 Корольовський районний суд м.Житомира 2

 Всього 15
Закарпатська область
1 Мукачівський міськрайонний суд 1

 Всього 1
Запорізька область
1 Гуляйпільський районний суд 2

2 Енергодарський міський суд 1

3 Кам'янсько-Дніпровський районний суд 1

4 Михайлівський районний суд 1

5 Оріхівський районний суд 1

6 Пологівський районний суд 1

7 Приазовський районний суд 1

8 Токмацький районний суд 2

9 Чернігівський районний суд 1

10 Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя 1

11 Шевченківський районний суд м.Запоріжжя 1

 Всього 13 
Івано-Франківська область
1 Івано-Франківський міський суд 1

 Всього 1
Київська область
1 Березанський міський суд 1

2 Васильківський міськрайонний суд 2

3 Макарівський районний суд 1

4 Ржищевський міський суд 1

5 Рокитнянський районний суд 1

 Всього 6
Кіровоградська область
1 Бобринецький районний суд 2

2 Добровеличківський районний суд 1

3 Долинський районний суд 1

4 Знам’янський міськрайонний суд 1

5 Маловисківський районний суд 1

6 Новомиргородський районний суд 1

7 Новоукраїнський районний суд 1

8 Олександрійський міськрайонний суд 2

9 Онуфріївський районний суд 1

10 Світловодський міськрайонний суд 1

11 Устинівський районний суд 1

12 Кіровський районний суд м.Кіровограда 2

13 Ленінський районний суд м.Кіровограда 1

 Всього 16
Луганська область
1 Алчевський міський суд 1

2 Антрацитівський міськрайонний суд 4

3 Брянківський міський суд 1

4 Кіровський міський суд 4

5 Краснодонський міськрайонний суд 1

6 Лисичанський міський суд 3

7 Первомайський міський суд 1

8 Перевальський районний суд 2

9 Ровеньківський міський суд 3

10 Рубіжанський міський суд 2

11 Свердловський міський суд 4

12 Сєвєродонецький міський суд 1

13 Старобільський районний суд 1

14 Стахановський міський суд 2

15 Артемівський районний суд м.Луганська 1

16 Жовтневий районний суд м.Луганська 1

17 Ленінський районний суд м.Луганська 1

 Всього 33
Львівська область
1 Бродівський районний суд 1

2 Городоцький районний суд 1

3 Миколаївський районний суд 1

4 Перемишлянський районний суд 1

5 Старосамбірський районний суд 1

6 Трускавецький міський суд 1

7 Червоноградський міський суд 1

8 Галицький районний суд м.Львова 2

9 Залізничний районний суд м.Львова 1

10 Сихівський районний суд м.Львова 1

11 Франківський районний суд м.Львова 2

12 Шевченківський районний суд м.Львова 1

 Всього 14
Миколаївська область
1 Березнегуватський районний суд 1

20 документ




