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АНОНС

ІНІЦІАТИВА

День — 
для суспільства

Адвокати погодилися надавати пра-
вову допомогу безоплатно. � СТОР. 2

НОВАЦІЇ

Адвокатуру — за основу

Комітет ВР з питань правової політики 
рекомендував парламенту прийняти за 
основу законопроект «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність». � СТОР. 3

РІШЕННЯ 

Від догани до 
кримінальної 
відповідальності 
Намагаючись «реанімувати» репу-
тацію, суддя міг опинитися в списку 
претендентів на звільнення за пору-
шення присяги. � СТОР. 6

ГАРАНТІЇ

Права найменших 
і найбільших

Відсутність акціонера на загаль-
них зборах — недостатня підстава 
для скасування рішень останніх. � СТОР. 11

ТИПІЗАЦІЯ

Шкода й компенсація 

ВСС узагальнив умови відповідаль-
ності за шкоду, завдану джерелом 
підвищеної небезпеки. � СТОР. 12

ПОЗИЦІЇ

Правочини 
в межах сім’ї

Одержана громадянином під час 
шлюбу у власність шляхом прива-
тизації земельна ділянка є його осо-
бистою приватною власністю. � СТОР. 13

КОЛЕГІЯ

Прокурорським оком 
на дітей

У ГПУ занепокоєні зростанням зло-
чинності серед неповнолітніх. � СТОР. 14

ФРАНЦІЯ

Післявиборчий 
синдром

Саркозі невдовзі з’ясує, чи є в його 
країні політичні процеси. На влас-
ній справі. � СТОР. 15

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!

НОВИЙ КПК ВІД «ЗіБ»!

Вийшов друком новий Кримі-
нальний процесуальний кодекс! Він 
надійде всім передплатникам разом 
із цим номером. 

Якщо ви бажаєте замовити до-
даткові примірники кодексу, звер-
тайтеся безпосередньо до редакції:

— за телефоном (044) 537-34-33;
— надіславши лист-замовлення 

на адресу zibpodpiska@optima.
com.ua. 

Вартість 1 примірника — 49 грн. 
з урахуванням доставлення. 

Отримайте кодекс 
першими!

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Заступник керівника головного управління 
з питань судоустрою АП Вадим ФЕСЕНКО: 
«Правники з-за кордону можуть скласти 
серйозну конкуренцію нашим адвокатам»
ЮЛІЯ КІМ

Наприкінці минулого місяця 
Президент подав до парламенту 
проект закону «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність». Ця подія 
викликала неабиякий резонанс 
серед фахівців, документ відразу 
ж почали активно обговорювати 
на форумах в Інтернеті, а на 
«Фейсбуку» була навіть створена 
спеціальна сторінка, присвячена 
цій темі. Проте, як можна 
судити з коментарів, більшість 
адвокатів ще не мали можливості 
повністю ознайомитися з текстом. 
Вадим ФЕСЕНКО — один з тих, 
хто входив до складу робочої 
групи з питань реформування 
прокуратури та адвокатури, 
він знає про новий проект усе й 
вважає, що той відкриває нову еру 
в історії української адвокатури, 
хоча з революційністю КПК 
порівнювати його й не варто. Саме 
тому питання, які більш за все 
турбують тих, хто покликаний 
сприяти захисту прав, свобод і 
представляти законні інтереси 
клієнтів, «ЗіБ» адресував Вадиму 
Івановичу. 

«Маємо впевненість, що депутати 
розуміють актуальність цього 
законопроекту»

— Вадиме Івановичу, недавно глава 
держави передав у парламент проект 
закону «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність», на який з нетерпінням 
чекала вся адвокатська спільнота. Чим 
спричинена необхідність прийняття 
цього документа?

— Перш за все зауважу, що протягом 
багатьох останніх років питання ре-
формування адвокатури постійно було 

предметом широкого обговорення серед 
адвокатської спільноти, юристів, на -
у ковців, міжнародних експертів, пред-
ставників органів державної влади. При 
цьому всі розуміли, що чинний закон, 
який був прийнятий ще 20 років тому, 
необхідно змінювати. Більшість його по-
ложень уже не відповідають сучасному 
стану суспільних відносин, викликам, 
які постали перед вітчизняною адвока-
турою на нинішньому етапі її розвитку, 
а також зобов’язанням України перед 
європейською спільнотою. 

Нагадаю, що необхідність при-
йняття цього закону зумовлена вико-
нанням міжнародного зобов’язання 
стосовно захисту статусу правничої 
професії, яке Україна взяла на себе 
ще в 1995 році у зв’язку зі вступом до 
Ради Європи.

В різний час різними групами 
авторів було розроблено кілька про-
ектів законів, деякі з них проходили 

й експертизу Венеціанської комісії. 
Зокрема, і проект, розроблений На-
ціональною комісією із зміцнення 
демократії та утвердження верхо-
венства права.

І от завданням робочої групи з 
питань реформування прокуратури 
та адвокатури, створеної розпоря-
дженням Президента від 22.11.2011, до 
складу якої ввійшли фахівці в галузі 
права, науковці, адвокати, судді, пред-
ставники правоохоронних органів, 
саме й було розроблення такого про-
екту, який би врахував усі попередні 
напрацювання і забезпечив законодав-
че регулювання адвокатури на засадах 
гарантування права особи на якісну 
правову допомогу, а також визначив 
статус адвоката, його права й гарантії 
відповідно до загальновизнаних між-
народних стандартів. 

 � Закінчення на стор.4
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У зв’язку з випуском у світ
нового КПК це та два 
наступні числа «ЗіБ» 
вийдуть на 16 сторінках.

ПРАКТИКА

Виконавцям шукають 
належну особу
Пленум ВАС не визначився 
з відповідачем у справах 
за участю ДВС � СТОР.2

У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ 

Чи стане українським 
адвокатам легше жити 
після прийняття 
нового закону про 
адвокатуру? Чи 
достатньо передбачено 
гарантій для здійснення 
повноцінного захисту? 
Про це в ексклюзивному 
інтерв’ю «ЗіБ» 
розповів відомий 
український адвокат 
Ігор СТЕПАНОВ.

КАДРИ

Підтримка 
достойних
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Рада суддів господарських судів 
рекомендувала ВРЮ залишити 
заступника голови Вищого 
господарського суду Анатолія 
Осетинського на його нинішній 
посаді.

Найближчим часом змін у керів-
ництві Вищого господарського суду 
можна не очікувати. На засіданні 
24 травня члени РСГС поспілкувались 
із заступником голови цієї установи та 
підтримали його кандидатуру.

Ще в 1991 р. А.Осетинський був обра-
ний заступником голови Вищого арбі-
тражного суду України, а у 2001-му — 
заступником очільника ВГС. Таким чи-
ном, цей законник обіймав високу посаду 
спершу за Дмитра Притики, згодом — за 
Сергія Демченка і залишається у своєму 
кріслі, коли судом керує Віктор Татьков. 

Авторитет А.Осетинського настіль-
ки великий, що в органі суддівського 
самоврядування вирішили навіть не 
запитувати про його подальші плани 
на посаді. «Чи є у вас якісь запитання 
або побажання до ради суддів?» — 
замість цього поцікавився заступник 
голови РСГС Станіслав Мирошниченко. 
За словами заступника голови ВГС, рада 
мала б більше приділяти уваги коорди-
нації роботи з касаційною інстанцією 
під час вивчення питання щодо орга-
нізації діяльності в регіонах, оскільки 
інколи виникають накладки.

Після цього рада одноголосно під-
тримала кандидатуру, й схоже, що від-
відини Вищої ради юстиції також будуть 
не більш ніж формальністю. Щоправда, 
наступного року А.Осетинському ви-
повниться 65 років, а значить, питання 
призначення заступника голови ВГС 
знову стане актуальним.

Продовжить перебувати на високій 
посаді й голова Одеського апеляційно-
го господарського суду Валерій Балух, 
який також на цьому засіданні отримав 
рекомендацію. У 1999 р. він очолив ще 
Арбітражний суд Одеської області, а не-
вдовзі став керівником господарського 
суду апеляційної інстанції. Такий досвід 
робить його позиції непорушними. �

РСГС знову довірила А.Осетинському 
високу посаду.



ПРЯМА МОВА

МИХАЙЛО СМОКОВИЧ, 
секретар пленуму ВАС:

— В адмінсудочинстві неюридичні особи 
можуть бути відповідачами. У постанові 
від 13.12.2010 була виписана така позиція: 
відповідачем у справах щодо оскаржен-
ня рішень, дій чи бездіяльності ДВС має 
бути юридична особа. Адже, наприклад, 
відшкодування шкоди, заподіяної про-
типравними діями, ми могли покласти 
тільки на юридичних осіб. Тому вважаю 
за потрібне залишити запропоновану 
робочою групою редакцію п.11 постано-
ви, адже із цього питання вже склалася 
відповідна практика.

ВАСИЛЬ ЮРЧЕНКО, 
суддя ВАС:

— Читаймо закон. Коли говоримо про 
фізичних і юридичних осіб, то маємо на 
увазі суб’єктів, права яких захищаються. 
А від кого вони захищаються? Від суб’єкта 
владних повноважень. Не має значення 
його статус: юридична це особа чи фізич-
на. Яка тут може бути дискусія?

МИХАЙЛО ЦУРКАН, 
заступник голови ВАС:

— Чи може орган, який не є юридичною 
особою, бути відповідачем в адмінспра-
ві? Безперечно, може. Проте виникає 
запитання: хто повинен відповідати, коли 
йдеться про реальне стягнення мораль-
ної чи матеріальної шкоди, якщо відпові-
дачем є неюридична особа? Яким чином 
має відповідати міністерство, яке лише 
спрямовує діяльність ДВС? Відразу при-
йняти рішення щодо цього питання буде 
важко, а проблема дійсно є. Найпростіше 
було б визначити, що органи виконавчої 
влади є відповідачами, і на цьому поста-
вити крапку. Але це було б неправильно.

ІННА ЄМЕЛЬЯНОВА,
перший заступник міні-
стра юстиції:

— Дійсно, у п.11 постанови є неузгодже-
ність. Зазначається, що відповідачами 
є не структурні підрозділи головних 
управлінь юстиції, які відповідають 
безпосередньо за виконання судових 
рішень, а головні управління юстиції. В ін-
шому абзаці сказано, що відповідачами є 
управління ДВС як структурні підрозділи. 
Варто закон «Про виконавче проваджен-
ня» оцінювати за указом Президента, 
оскільки відповідно до Конституції його 
повноваження — визначати структуру 
центральних органів виконавчої влади, у 
тому числі і їхніх територіальних органів. 
Тому відповідачем має бути управління 
ДВС ГУ юстиції Мін’юсту АРК, головних 
управлінь юстиції в областях, мм.Києві та 
Севастополі.

Записала МАРИНА БОЙКО

ВІТАЄМО!

ОЛЕНА БОНДАРЕНКО
26 травня

Перший заступник голови Комітету ВР 
з питань свободи слова та інформації, 
представниця фракції Партії регіонів, на-
родний депутат V та VІ скликань.

ОЛЕГ МАЛІЧ
27 травня, 52 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
національної безпеки і оборони, поза-
фракційний, народний депутат VІ скли-
кання.

ВОЛОДИМИР 
ТОЛСТЕНКО
27 травня, 62 роки

Секретар Комітету ВР з питань правової 
політики, представник фракції ПР, народ-
ний депутат V та VІ скликань.

АРТЕМ ЩЕРБАНЬ
27 травня, 38 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
будівництва, містобудування і житлово-
комунального господарства та регіо-
нальної політики, представник фракції ПР, 
народний депутат V та VІ скликань.

ЄВГЕНІЙ СУСЛОВ
28 травня, 31 рік

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
сім’ї, молодіжної політики, спорту та 
туризму, позафракційний, народний де-
путат V та VІ скликань.

ВІТАЛІЙ ЧЕПИНОГА
28 травня, 43 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
сім’ї, молодіжної політики, спорту та 
туризму, представник фракції БЮТ — 
«Батьківщина», народний депутат V та VІ 
скликань.

СЕРГІЙ ГОЛОВАТИЙ
29 травня, 58 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
правової політики, представник фракції 
ПР, народний депутат I—VI скликань.

ОКСАНА БІЛОЗІР
30 травня

Голова підкомітету Комітету ВР у закор-
донних справах, представниця фракції 
блоку «НУНС», народний депутат IV—VI 
скликань. 

ВАЛЕРІЙ БОРИСОВ
31 травня, 55 років

Заступник голови Комітету ВР з питань 
бюджету, представник фракції ПР, народ-
ний депутат V та VI скликань.

ЛЕВ БІРЮК
31 травня, 66 років

Голова підкомітету регламентного 
комітету ВР, представник фракції БЮТ — 
«Батьківщина», народний депутат 
IV—VI скликань.

ТАРАС ЧОРНОВІЛ
1 червня, 48 років

Перший заступник голови Комітету ВР у 
закордонних справах, позафракційний, 
народний депутат III—VI скликань.

ПРАКТИКА

Виконавцям шукають 
належну особу
Пленум ВАС не визначився з відповідачем у справах за участю ДВС
МАРИНА ЗАКАБЛУК

У березні 2011 р. набрав 
чинності закон «Про виконавче 
провадження» в новій редакції. 
Він кардинально змінив 
правове регулювання питань, 
пов’язаних із розглядом справ 
із приводу оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності державної 
виконавчої служби. Тому пленуму 
Вищого адміністративного суду 
довелось оновити свої роз’яснення 
щодо застосування судами 
законодавства при вирішенні 
зазначеної категорії спорів.

Постанова на вимогу

Півтора року тому, 13 грудня 2010-го,
пленум ВАС прийняв постанову «Про 
практику застосування адміністратив-
ними судами законодавства у справах 
із приводу оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності державної виконавчої 
служби». Проте їй не судилося довго 
протриматися на плаву: через зако-
нодавчі зміни вона втратила актуаль-
ність.

Так, 4 листопада 2010 р. Верховна 
Рада ухвалила закон «Про внесення 
змін до Закону України «Про вико-
навче провадження» та деяких інших 
законодавчих актів України щодо вдо-
сконалення процедури примусового 
виконання рішень судів та інших ор-
ганів (посадових осіб)». Як наслідок, 
закон «Про виконавче провадження» 
(прийнятий ще у 1999-му) був викла-
дений у новій редакції.

Актом «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення окремих положень 
адміністративного судочинства» від 
17.11.2011 були внесені зміни до стст.18 
та 181 Кодексу адміністративного 
судочинства (щодо розгляду справ з 
приводу рішень, дій чи бездіяльності 
ДВС).

Зважаючи на всі ці «виконавчі» 
переформатування, пленум ВАС ви-
рішив унести зміни до постанови від 
13.12.2010, виклавши її текст у новій 
редакції. 

«Виконавча» підсудність

Зі змістом документа «адміні-
стративників» ознайомив секретар 
пленуму Михайло Смокович. За його 
словами, ч.4 ст.82 закону «Про вико-
навче провадження» встановлено, що 
рішення, дії чи бездіяльність держав-
ного виконавця або іншої посадової 
особи ДВС щодо виконання судового 
рішення можуть бути оскаржені сто-
ронами до суду, який видав виконав-
чий документ, а іншими учасниками 
виконавчого провадження та особа-
ми, які залучаються до проведення 
виконавчих дій, — до відповідного 
адмінсуду в порядку, передбаченому 
законом.

«Це говорить про те, що одне рі-
шення органу ДВС може бути пере-
глянуто судами різних юрисдикцій. 
Також уважаю, що законодавець 
правильно зробив, указавши, що 
справи за позовами про оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності держ-
виконавця або іншої посадової особи 

ДВС щодо виконання рішень інших 
органів (посадових осіб) належать до 
справ адмін’юрисдикції незалежно від 
суб’єкта звернення до суду», — наголо-
сив секретар Пленуму.

Він зазначив, що судам необхідно 
враховувати: за приписами п.5 ч.1 
ст.18 КАС справи з приводу рішень, 
дій чи бездіяльності держвиконавця 
чи іншої посадової особи ДВС щодо 
виконання ними рішень судів у спра-
вах, передбачених пп.1—4 ч.1 цієї 
статті, розглядаються тим місцевим 
загальним судом, який видав вико-
навчий лист, незалежно від статусу 
позивача у виконавчому провадженні.

«Тобто цією нормою законодавець 
намагається віднести всі спори щодо 
оскарження рішень, дій чи безді-
яльності ДВС у справах, підсудних 
місцевим загальним судам як адмі-
ністративним, тим же судам, які ви-
дали виконавчий документ. Шкода, 
що законодавець не знав або ті, хто 
пропонував ці зміни, не натякнули, що 
підсудність місцевих загальних судів 
як адміністративних визначається не 
лише за ч.1 ст.18 КАС», — підк реслив 
М.Смокович.

Так, у ч.3 ст.18 КАС зазначено, що 
справи щодо оскарження дій або без-
діяльності посадових чи службових 
осіб місцевих органів виконавчої 
влади розглядаються й вирішуються 
місцевим загальним судом як адміні-
стративним або окружним адмінсудом 
за вибором позивача.

«Тобто є вибірна підсудність, і ця 
категорія справ не підпадає під ч.1 
ст.18 КАС. У зв’язку із цим підсудність 
справ за участю органів ДВС визнача-
ється у відповідності до ст.82 закону 
«Про виконавче провадження», а не у 
відповідності до п.5 ч.1 ст.18 КАС», — 
зауважив секретар пленуму.

А хто відповідач?

Проект постанови, який підготува-
ла робоча група, складався з 18 пунк-
тів. Однак після виникнення дискусії 
навколо п.11 (в ньому йдеться про те, 
хто є відповідачами у справах за учас-
тю органів ДВС) «адміністративники» 
виключили його.

Пристрасті завирували після того, 
як суддя ВАС Василь Юрченко помітив 
у п.11 деякі неточності. Так, у ньому 
зазначається, що відповідачами у цій 
категорії справ є органи ДВС, до яких 
належать:

• ДВС України, до складу якої вхо-
дить відділ примусового виконання 
рішень;

• Головне управління юстиції 
Мін’юсту в АРК, головні управління 
юстиції в областях, мм.Києві та Севас-
тополі, до складу яких уходять управ-
ління ДВС та відділи примусового 
виконання рішень;

• районні, районні в містах, міські 
(міст обласного значення), міськрайон-
ні, міжрайонні відділи ДВС відповід-
них управлінь юстиції.

Далі в п.11 увага храмів Феміди 
акцентується на тому, що структурні 
підрозділи органів ДВС не визначені 
законом «Про державну виконавчу 
службу» як самостійні органи. А це, 
на думку авторів постанови, виключає 
можливість їхньої участі як сторони 
в адмінпроцесі. «Тому як відповідача 

у справі слід залучати ДВС України, 
управління ДВС ГУ юстиції Мін’юсту 
в АРК, головні управління юстиції в 
областях, мм.Києві та Севастополі», —
наголошується в п.11.

А вже в останньому абзаці цього 
пункту зазначається, що управління 
ДВС головних управлінь юстиції є 
органами ДВС, але не юридичними 
особами. В.Юрченко запропонував 
усунути цю неузгодженість і визна-
чити, хто ж усе-таки є відповідачем у 
цій категорії справ.

Його підтримала й перший заступ-
ник міністра юстиції Інна Ємельяно-
ва. За її словами, відповідно до указу 
Президента від 6.04.2011, яким затвер-
джено положення про ДВС, виникла 
специфічна ситуація. У положенні 
визначено, що  ДВС є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується й координується 
Кабміном через міністра юстиції. 

«Разом із цим на регіональному 
рівні відповідні відділи ДВС у районах 
або управління ДВС на рівні області є 
структурними підрозділами район-
них управлінь юстиції або головних 
управлінь юстиції в АРК, областях, 
мм.Києві та Севастополі», — підкрес-
лила І.Ємельянова.

На її думку, не можна говорити 
лише про закон «Про виконавче про-
вадження» і не брати до уваги указ 
Президента, в якому сказано: ДВС 
здійснює свої повноваження безпосе-
редньо та через структурні підрозділи 
головних управлінь юстиції Мін’юсту 
в АРК, областях, мм.Києві та Севас-
тополі.

Тому, вважає І.Ємельянова, від-
повідачами в таких справах мають 
бути не ГУ юстиції Мін’юсту в АРК, 
головні управління юстиції в облас-
тях, мм.Києві та Севастополі, а саме 
управління ДВС, які входять до скла-
ду цих органів. «Як може відповідати 
головне управління, якщо воно не 
має процесуальних повноважень на 
виконання судових рішень, не може 
втручатися в ці питання?» — наголо-
сила І.Ємельянова.

За словами В.Юрченка, якщо згада-
ні управління є органами ДВС, то не-
залежно від того, є вони юридичними 
особами чи ні, ці управління можуть 
бути відповідачами у справі.

У дискусію вступив заступник го-
лови ВАС Михайло Цуркан. «Справа 
в тому, що після прийняття постано-
ви від 13.12.2010 змінилася структу-
ра центральних органів виконавчої 
влади. Сьогодні ДВС — центральний 
орган виконавчої влади, і питання 
полягає в чіткому визначенні повно-
важень цієї служби», — зазначив «ад-
міністративник».

М.Цуркан зауважив, що відразу 
змінити редакцію цього пункту було б 
передчасним рішенням. Між законом 
«Про виконавче провадження», по-
ложеннями про Мін’юст та про ДВС, 
указом Президента від 6.04.2011 є певні 
неузгодженості, і своїм рішенням ми їх 
не усунемо», — підкреслив заступник 
голови ВАС.

Після обговорення цього питання 
пленум вирішив виключити з поста-
нови п.11, аби доопрацювати текст. 
Робоча група має визначити.. хто ж є 
відповідачем у справі при участі ор-
ганів ДВС. �

ІНІЦІАТИВА

День — для суспільства
Адвокати погодилися надавати правову допомогу безоплатно
СЕРГІЙ МИЛОГРАДОВ

Адвокати вирішили відмовитися 
на один день від гонорарів і 
попрацювати безкоштовно 
для того, щоб надати допомогу 
найменш забезпеченим верствам 
населення. Разом з тим, як 
пояснюють експерти, така робота 
не обмежується цією акцією. 
Чимало правників намагаються 
зробити собі ім’я, регулярно 
допомагаючи людям.

25 травня відбулася акція під 
назвою «Всеукраїнський день без-
оплатної правової допомоги-2012». 
За інформацією, розміщеною на сай-
ті організаторів, лише в столиці та 
Київ ській області до цього заходу до-
лучилися 22 адвокатські об’єднання, 
громадські організації та юристи-
практики. На цьому ж сайті міститься 
інформація про номери телефонів ад-
вокатів і адреси юридичних компаній, 
які беруть участь в акції.

«Адвокат зобов’язаний піклуватися 
про правову систему держави, адже це 
інструмент, за допомогою якого він 
може заробляти гроші. Якщо система 

руйнується, це неминуче впливає і 
на його діяльність», —переконаний 
виконавчий директор Української 
Гельсінкської спілки з прав людини 
Аркадій Бущенко.

За словами виконавчого директора 
Асоціації правників України Олексан-
дри Егерт, до заходу, який відбувається 
вже втретє, щороку залучається дедалі 
більше правників. «Усі хочуть жити в 
державі, де кожен може отримати до-
помогу», — дуже просто пояснює вона 
мотивацію адвокатів.

Директор Центру правової ре-
форми і законопроектних робіт при 
Мін’юсті Андрій Вишневський пере-
конаний, що така ініціатива є дуже 
важливою як з точки зору забезпе-
чення права громадян на допомогу, 
так і загалом для розбудови грома-
дянського суспільства. Проте, за його 
словами, масштаб цієї ініціативи все 
ж невеликий порівняно з потребами 
суспільства. 

Створити ефективну систему на-
дання безоплатної правової допомоги 
намагається й держава. «Ми зараз пе-
ребуваємо в активній стадії формуван-
ня системи безоплатної правової допо-
моги. До кінця поточного року будуть 
створені перші 27 центрів надання 

вторинної правової допомоги. Це ви-
мога не тільки закону «Про безоплатну 
правову допомогу», а й нового Кри-
мінального процесуального кодексу. 
Згідно з ним з 1 січня наступного року 
кожна особа затримана за підозрою в 
скоєнні кримінального злочину або 
в адміністративно-процесуальному 
порядку, повинна буде одержати без-
коштовну правову допомогу від про-
фесійного адвоката», — повідомив 
А.Вишневський.

Цього року для створення дер-
жавних центрів у бюджеті закладено 
7,6 млн грн., а нещодавно Кабмін ви-
ділив на ці потреби додаткові 3 млн. 
Можна очікувати, що з наступного 
року в таких центрах працюватиме 
близько 2 тис. адвокатів, на оплату 
послуг яких планується виділити по-
над 86 млн грн. Принаймні на таку 
суму розраховують у Мін’юсті. Про 
те, скільки виділять Уряд і парламент, 
поки що говорити зарано.

Однак організатори заходу переко-
нані: хоч якою б якою ефективною була 
робота державних органів, від системи 
pro bono, коли адвокати за свою працю 
не беруть плати, відмовлятися все одно 
не доведеться. «У державної системи 
правової допомоги завжди буде пев-

ний мандат, тобто певні категорії, яким 
вона надає правову допомогу, і певні 
категорії, яким не надає. Тому простір 
для роботи завжди буде», — відзначив 
А.Бущенко. За його словами, захисник 
може безплатно працювати з деякими 
клієнтами заради покращення своєї 
репутації або просто тому, що йому 
цікава справа. Як запевняють органі-
затори заходу, так робить чимало адво-
катів, і тому акція — це ще один привід 
розповісти суспільству про них. �

ПРЯМА МОВА

ОЛЕКСАНДРА 
ЕГЕРТ, 
виконавчий директор 
Асоціації правників 
України: 

— Ми переконані, що саме завдяки осо-
бистій зацікавленості адвокатів та за 
підтримки громадських організацій і 
засобів масової інформації нам удасть-
ся створити ефективну систему надан-
ня безоплатної правової допомоги для 
тих, хто ї ї потребує найбільше, навіть 
без участі держави.

РЕФОРМИ

Тюремний 
«євроремонт»
Кабінет Міністрів пропонує 
Президентові затвердити 
Концепцію державної політики у 
сфері реорганізації кримінально-
виконавчої системи. Документ 
розрахований на 5 років і 
покликаний наблизити умови 
тримання за гратами до 
європейських стандартів.

У цьому акті, який Уряд схвалив 
на засіданні 23 травня, відзначається, 
що головними напрямами докладання 
зусиль держави мають стати: покра-
щення умов тримання засуджених та 
осіб, узятих під варту; удосконалення 
системи охорони здоров’я та підвищен-
ня якості надання медичної допомоги 
засудженим та особам, узятим під 
варту; підвищення ефективності ді-
яльності персоналу органів і установ 
виконання покарань. 

Прогнозується, що внаслідок реа-
лізації концепції буде запроваджена 
процедура досудової пробації, ство-
рений механізм соціальної реабілітації 
засуджених. Будуть також забезпечені 
умови для залучення засуджених до 
праці, відшкодування ними завданих 
злочином збитків та інших майнових 
зобов’язань. Крім того, формування 
кадрової політики приведуть у відпо-
відність до європейських пенітенціар-
них правил. �

2 новини і коментарі



ПРЯМА МОВА

СЕРГІЙ МІЩЕНКО, 
голова Комітету ВР 
з питань правової 
політики: 

— Від прийняття закону «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність» я, 
насамперед, очікую, що люди отриму-
ватимуть таку кваліфіковану допомогу, 
як у цивілізованих країнах світу. Також 
я сподіваюсь, що, крім прав, у адвокатів 
будуть зобов’язання та відповідальність 
перед населенням за надання неякіс-
них послуг. 

НОВАЦІЇ

Адвокатуру — за основу
ТЕТЯНА КУЛАГІНА 

Комітет ВР з питань 
правової політики на засіданні 
23 травня рекомендував 
парламенту прийняти 
за основу законопроект 
«Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» (№10424), поданий 
Президентом та визначений 
ним як невідкладний. 

«Це черговий крок на шляху ре-
формування правової системи. Вва-
жаємо, що цей законопроект доповнює 
Кримінальний процесуальний кодекс, 
який нещодавно був підписаний Пре-
зидентом, і створює підгрунтя для 
збільшення незалежності обох сторін у 
судовому процесі. Ідея законопроекту 
полягає в тому, щоб тільки адвокати 
через адвокатські органи самовряду-
вання вирішували 100% питань, які 
належать до компетенції цієї професії 
і цього інституту. Ми запропонували 
в законопроекті повністю виключити 
будь-який вплив на адвокатуру», — за-
значив радник Президента — керівник 
головного управління з питань су-
доустрою Адміністрації Президента 
Андрій Портнов.

Він також наголосив на ключових 
новелах законопроекту. Зокрема, 
передбачається створення Націо-
нальної асоціації адвокатів України, 
яка має підтримувати адвокатів і 
представляти їхні інтереси. Також, 
підкреслив А.Портнов, у проекті 

максимально забезпечується рів-
ність прав адвоката у кримінально-
му, адміністративному, цивільному 
й господарському процесах. Більше 
того, вперше встановлюється відпо-
відальність за ненадання або неповне 
надання відповіді на адвокатський 
запит. 

Водночас, зазначив А.Портнов, 
дискусійною є норма про допуск адво-
катів іноземних держав до здійснення 
адвокатської діяльності на території 
України. «Ми виходимо з демокра-
тичного принципу: якщо клієнт хоче 

найняти собі адвоката з Монголії, не-
хай наймає, а якщо клієнт уважає, що 
в українській системі найкраще може 
працювати український адвокат, він 
буде звертатися до нього», — зазначив 
А.Портнов. 

Позитивно оцінили новації за-
конопроекту присутні на засіданні 
комітету президент Спілки адвокатів 
України, заступник голови Вищої ради 
юстиції Лідія Ізовітова та ректор Ака-
демії адвокатури України Тетяна Вар-
фоломеєва, наголосивши, що чинний 
закон потребує оновлення. 

«Ми сьогодні присутні на історич-
ній події. Нарешті спроби адвокатури, 
юристів, державних органів покращити 
чинний закон «Про адвокатуру», нада-
ти більше можливостей для виконання 
адвокатами своїх функцій увінчалися 
успіхом. У законопроекті «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність» врахо-
вані майже всі зауваження та пропози-
ції, які надавали громадські адвокатські 
організації та інші інституції», — підсу-
мувала Т.Варфоломеєва. 

Водночас, відзначила остання, є 
необхідність внесення додаткових 
уточнень та норм, які би ще більше 
посилювали соціальні гарантії адво-
катів. Утім, представники адвокатури 
зазначили, що всі недоліки будуть ви-
правлені до другого читання. �

ПОЗИЦІЯ

Реформа в інтересах усіх чи одного?
Заява голови ВККА може свідчити лише про бажання самостійно врегульовувати питання 
дисциплінарної відповідальності адвокатів

СЕРГІЙ 
АЛЄКСЄЄВ, 
СЕРГІЙ 
БОЯРЧУКОВ,

керуючі партнери ЮК «Алєксєєв, Боярчуков 
та партнери»

На початку тижня на офіційному 
сайті Вищої кваліфікаційної 
комісії адвокатури при Кабінеті 
Міністрів було оприлюднено заяву 
її голови Володимира Висоцького. 
Він піддав серйозній критиці 
нещодавно зареєстрований у 
парламенті проект закону 
«Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» (№10424), внесений 
Президентом. Що ж спричинило 
таку реакцію на довгоочікувану 
реформу адвокатури? 

Прийняття закону про адвокатуру 
в новій редакції є нагальною потре-
бою. Адже на цей час діяльність адво-
катури регулюється законом, прийня-
тим ще в 1992 році. Його положення на 
даному етапі не забезпечують у повній 
мірі умов захисту та розвитку адвока-
тури для виконання нею конституцій-
них завдань. У зв’язку із цим протягом 
тривалого часу різними суб’єктами 
вчинялися численні спроби здій-
снення реформи адвокатури шляхом 
 прийняття відповідного закону.

Наразі такий проект закону під-
готовлений. Звичайно, він потребує 
певних коректив, вони можливі під 
час проходження документом стадій 
законодавчої процедури.

Метою вказаного проекту є ре-
формування адвокатури відповідно 

до загальновизнаних міжнародних 
демократичних стандартів для забез-
печення надання захисниками якісної 
правової допомоги. Зокрема, перед-
бачається:

• вдосконалити загальні засади 
адвокатської діяльності;

• створити систему органів 
адвокатського самоврядування та ви-
значити їхні повноваження;

• розширити види адвокат-
ської діяльності, професійні права й 
обов’язки захисника, гарантії такого 
роду діяльності. 

Як вбачається із заяви голови 
ВККА, він уважає, що «цей законопро-
ект не про адвокатів і не для адвока-
тів», «зовсім не відображає концепції 
законодавчого розвитку адвокатури» 
та «не в повній мірі відображає пози-
цію більшості адвокатів». 

Твердячи про відсутність відо-
браження в законопроекті позиції 
більшості адвокатів, вказану заяву 
голова комісії скріпив особистим 
підписом. При цьому немає жодного 
посилання на конкретні факти під-
тримання такої позиції з боку адво-
катської спільноти. 

Відповідно до п.3 Положення про 
Вищу кваліфікаційну комісію адво-
катури, затвердженого указом Пре-
зидента від 5.05.93 №155/93, основним 
завданням ВККА є розгляд скарг на 
рішення кваліфікаційно-дисциплі-
нарних комісій адвокатури в Авто-
номній Республіці Крим, областях, 
мм.Києві та Севастополі . Отже, 
очільник органу, до компетенції 
якого належать тільки вирішення пи-
тань кваліфікаційно-дисциплінар-

ного характеру, публічно висловив 
думку щодо такого важливого питан-
ня, як реформування адвокатури, від 
імені всіх адвокатів за відсутності на 
те відповідних підстав.

Крім того, з аналізу заяви В.Ви-
соцького вбачається, що основною 
її тезою є не необхідність удоскона-
лення засад здійснення адвокатами 
професійної діяльності, а бажання 
конкретної особи вплинути на чітко 
визначений проектом порядок ство-
рення та функціонування органів ад-
вокатського самоврядування.

Так, твердячи про необхідність 
чіткого дотримання публічності ад-
вокатури (основного принципу її ді-
яльності), заявник піддає жорсткій 
критиці положення законопроекту 
щодо формування Національної асоці-
ації адвокатів з’їздом адвокатів, який 
є найвищим органом адвокатського 
самоврядування України.

Згідно зі ст.45 проекту Національ-
на асоціація адвокатів є недержав-
ною некомерційною професійною 
організацією, яка об’єднує всіх ад-
вокатів України та створюється з ме-
тою забезпечення реалізації завдань 
адвокатського самоврядування. З 
моменту державної реєстрації НААУ 
її членами стають усі особи, які ма-
ють свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю. 

Критикуючи положення щодо 
порядку утворення НААУ з’їздом 
адвокатів, В.Висоцький від імені всіх 
адвокатів пропонує формувати цей 
орган самоврядування на підставі 
указу Президента. Проте в такому ви-
падку незрозумілим є посилання на 

необхідність дотримання принципу 
публічності при здійсненні адвокат-
ського самоврядування, зокрема в 
частині формування єдиної асоціації 
адвокатів. Адже прямим проявом до-
тримання принципу публічності є 
створення професійних організацій 
саме найвищим органом адвокатсько-
го самоврядування, а не актом глави 
держави.

Крім іншого, недопустимим голо-
ва ВККА вважає підконтрольність 
дисциплінарних органів виконавчим 
органам адвокатського самоврядуван-
ня. Як зазначається в заяві, «надаючи 
окремі повноваження щодо здійснен-
ня доступу до адвокатської професії не 
кваліфікаційним органам адвокатури, 
а виконавчим органам адвокатського 
самоврядування, проект не тільки 
порушує співвідношення між цими 
органами, але й містить помилкові 
положення в частині можливості реа-
лізації адвокатурою делегованої функ-
ції доступу до адвокатської професії». 
Певно, такий протест В.Висоцького 
спричинений наявністю в проекті 
положення, відповідно до якого ре-
гіональні КДКА підконтрольні й під-
звітні конференціям адвокатів. Тоді 
як нині вони фактично підконтрольні 
ВККА, головою якої є В.Висоцький. 
Вищевказане підтверджується цита-
тою із заяви голови ВККА: «Так, Рада 
адвокатів України є органом, який не 
лише має надмірну кількість повно-
важень, але й фактично наділений 
можливістю суттєво впливати на всі 
інші органи самоврядування (Вищу 
кваліфікаційну комісію, кваліфікацій-
но-дисциплінарні комісії, регіональні 

ради), що створює небезпеку втручан-
ня Ради адвокатів України та її членів 
практично в усі аспекти діяльності 
самоврядування й діяльності окремих 
адвокатів». 

Цікавим, на нашу думку, є по-
ложення заяви відносно того, що 
«законопроект є «зарегульованим», 
оскільки структура самоврядування 
та діяльність органів самоврядуван-
ня, питання дисциплінарної відпові-
дальності та складання іспиту є надто 
деталізованими». Досить дивно чути 
твердження про деталізованість як не-
долік, адже значна кількість проблем у 
застосуванні законодавства пов’язана 
саме з відсутністю чіткого механізму 
реалізації питань, які цим законодав-
ством регулюються. 

Крім того, В.Висоцький, як голова 
вищого кваліфікаційно-дисциплінар-
ного органу адвокатури, мав би бути 
зацікавленим у чіткій регламентації 
питань щодо дисциплінарної відпові-
дальності та складання іспитів. Однак 
його твердження може свідчити тільки 
про бажання самостійно вирішувати 
ці питання.

Підбиваючи підсумок , зазначимо, 
що мета цієї статті — не в будь-який 
спосіб захистити внесений на розгляд 
парламенту проект. Ми прагнемо, аби 
не було ситуацій, коли окремі особи 
намагаються видати власну позицію за 
позицію всієї адвокатури. Сподіваємо-
ся, що після проходження всіх етапів 
процедури буде прийнято новий, дій-
сно ефективний закон про адвокатуру, 
який реально відображатиме інтереси 
всіх представників цієї юридичної 
спеціальності. �

ВККС

Догана з епілогом
МАРИНА БОЙКО

Оголошена догана може не лише 
залишити пляму на суддівській 
репутації, а й завадити отриманню 
рекомендації для безстрокового 
обрання. В таку ситуацію 
потрапив Євген Грубіян: на думку 
Вищої кваліфкомісії суддів, 
винесена догана його нічому не 
навчила і він продовжує робити 
помилки.

На засіданні ВККС, яке відбулося 
22 травня, 13 володарів мантій отрима-
ли «пожиттєві перепустки». Того ж дня 
доля не усміхнулася двом кандидатам: 
питання щодо надання їм рекоменда-
ції комісія відклала. Причина такого 
рішення — оголошення догани цим 
законникам раніше.

Так, 3 листопада минулого року 
до Світлани Похваліти із Заводського 
районного суду м.Дніпродзержинська 
Дніпропетровської області постійно 
діючий орган застосував дисциплінар-
не стягнення у вигляді догани. ВККС 

встановила, що суддею були допущені 
порушення норм права при вирішенні 
питання про забезпечення позову в 
цивільній справі про розподіл спільно 
нажитого майна подружжя.

«Суддею Заводського районного 
суду м.Дніпродзержинська Похвалі-
тою С.М. ухвалою від 24.09.2010 було 
необгрунтовано вжито заходи забез-
печення позову шляхом зупинення 
виконавчого провадження, оскільки 
не було з’ясовано відповідність виду 
забезпечення позову позовним ви-
могам і не взято до уваги інтереси ін-
ших осіб, права яких були порушені у 
зв’язку із застосуванням відповідних 
заходів. При цьому забезпечення по-
зову в даній справі шляхом зупинення 
виконавчого провадження суперечить 
змісту заходів забезпечення позову та 
меті їх застосування, яка полягає в за-
хисті інтересів учасника процесу, а не 
в позбавленні (порушенні) прав інших 
осіб», — зазначається в рішенні комісії.

С.Похваліта оскаржила його до Ви-
щої ради юстиції, проте остання ще 
не розглянула це питання. Тому «ква-
ліфікаційники» вирішили почекати 

резолюції конституційного органу, а 
потім знову повернутися до розгляду 
питання надання судді «безстрокової 
рекомендації».

Є.Грубіян із Житомирського ра-
йонного суду Житомирської області 
отримав догану не так давно — 1 бе-
резня 2012-го. 

«Після того, як вам оголосили до-
гану, ви зробили певні висновки?» — 
поцікавився член комісії Володимир 
Віхров. Є.Грубіян відповів: «Зробив». 
Коли в нього запитали, за що його 
притягнули до дисциплінарної відпо-
відальності, суддя зазначив: «За пору-
шення підсудності, неналежне повідом -
лення сторін про слухання справи».

З’ясувалося, що Є.Грубіян не оскар-
жував рішення щодо оголошення до-
гани, адже був згідний з ним. Однак 
законник не відбувся однією доганою: 
недавно щодо нього була постановле-
на окрема ухвала Апеляційного суду 
Житомирської області за порушення 
норм закону.

«Виходить, рішення комісії на вас 
ніяк не вплинуло, і ви знову порушуєте 
закон, — наголосив представник ВККС 

Дмитро Сокуренко. — Сьогодні ви 
прийшли до нас за рекомендацією для 
обрання безстроково. Як ви думаєте 
працювати далі? Як переконаєте нас, 
що ставитиметесь відповідально до 
своїх обов’язків, працюватимете чесно, 
добросовісно, без порушення присяги?»

Є.Грубіян пояснив, що догана й 
окрема ухвала стосувалися однієї й тієї 
ж справи. «Кваліфікаційниця» Галина 
Колеснік запитала, чи є в нього аналіз 
причин скасувань рішень. Суддя надав 
їй довідку, де зазначались оскаржені й 
скасовані рішення. «Ці цифри в нас є. 
Нам потрібен аналіз вашої роботи за 
5 років», — підкреслила Г.Колеснік. Од-
нак у судді такого документу не було.

«Ви подали нам довідку, а потріб-
но було зробити висновок для себе: 
я працював погано, і подумати: що я 
повинен зробити в майбутньому, аби 
усунути ці недоліки. Я не бачу, що ви 
їх усунули», — зауважив заступник 
голови комісії Микола Пінчук.

Урешті-решт ВККС вирішила 
детальніше перевірити діяльність 
Є.Грубіяна, а потім визначатись, носи-
тиме й далі він мантію чи ні. �

САМОВІДВІД

Вигадані 
мотиви 
ОКСАНА КОВАЛЕНКО

Вища кваліфікаційна 
комісія суддів притягнула 
до дисциплінарної 
відповідальності законника 
з Дніпропетровська за те, 
що він без належних причин 
взяв самовідвід.

Суддя Жовтневого районного суду 
м.Дніпропетровська Олександр Анто-
нюк двічі відкладав справу, а потім «з 
надуманих мотивів взяв самовідвід». 
За такі дії на служителя Феміди по-
скаржилися до ВККС.

Доповідач з цього питання Ана-
толій Марцинкевич зауважив, що, на 
жаль, серед справ з дисциплінарного 
провадження, які доводиться розгля-
дати комісії, випадки, коли законники 
вигадують мотиви й самоусуваються 
від виконання своїх обов’язків, тра-
пляються часто. «Судді приймають 
рішення про самовідвід абсолютно без 
мотивів. Просто не хочуть цю справу 
розглядати, надумують причини. На-
приклад, через необ’єктивного від-
повідача чи з якихось інших підстав 
беруть самовідвід. За це встановлена 
дисциплінарна відповідальність» — 
сказав А.Марцинкевич.

Саме так вчинив суддя з Дніпро-
петровська. Отримавши справу, він 
її дуже довго розглядав, двічі відкла-
дав, а потім, як було озвучено в залі 
засідань, «за надуманих мотивів взяв 
самовідвід».

«По-перше, О.Антонюк своїми 
діями продовжив судову тяганину, 

по-друге, він свою роботу переклав 
на інших суддів, — прокоменту-
вав ситуацію кореспондентові «ЗіБ» 
А.Марцинкевич. — За це і отримав 
догану…»

Члени комісії припускають, що 
їхні рішення законник оскаржувати-
ме до ВРЮ. Проте почути пояснення 
від О.Антонюка члени ВККС не мали 
змоги — на засідання він не прийшов. 

У Вищій кваліфікаційній комісії 
суддів зазначили: «Є непоодинокими 
випадки, коли судді беруть самовід-
від без законних причин. Щодо таких 
порушників члени комісії діятимуть 
дуже рішуче». �

А.Марцинкевич попередив, що ВККС рішуче 
каратиме за зловживання самовідводами. 

А.Портнов запевнив, що законодавчі новації суттєво посилять незалежність адвокатів. 
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ПРИЗНАЧЕННЯ

 � Президент 
України
Указ

Про призначення суддів

Відповідно до статті 127 
та частини першої статті 128 
Конституції України 

 � Закінчення. Початок у №21

<...> 3. Призначити строком на п’ять 
років у місцевих загальних судах на 
посади:

судді Бахчисарайського 
районного суду Автономної 
Республіки Крим 
 • НІКІЩЕНКО Марину Ігорівну;

судді Джанкойського міськрайонного 
суду Автономної Республіки Крим 
 • ЮДАКОВУ Ганну Шотівну;

судді Керченського міського суду 
Автономної Республіки Крим 
 • ЧЕСНОКОВУ Юлію Миколаївну;

судді Кіровського районного суду 
Автономної Республіки Крим 
 • ДАНИЛОВУ Олену Володимирівну;

судді Красноперекопського 

міськрайонного суду Автономної 
Республіки Крим 
 • ШЕВЧЕНКО Ольгу Володимирівну;

судді Ленінського районного суду 
Автономної Республіки Крим 
 • КАЗАЦЬКОГО Володимира 

Володимировича;
судді Сакського міськрайонного суду 
Автономної Республіки Крим 
 • АФАНАСЬЄВА Михайла Сергійовича;

судді Феодосійського міського суду 
Автономної Республіки Крим 
 • МУРЗЕНКА Максима 

Володимировича;
судді Бершадського районного суду 
Вінницької області 
 • ХМЕЛЯ Руслана Валентиновича;

судді Вінницького районного суду 
Вінницької області 
 • КАРПІНСЬКУ Юлію Федорівну;

судді Могилів-Подільського 
міськрайонного суду Вінницької області 
 • САВКОВУ Інну Миколаївну;

судді Хмільницького міськрайонного 
суду Вінницької області 
 • СЛОБОДОНЮКА Михайла 

Васильовича;
судді Любешівського районного суду 
Волинської області 
 • ГЛИНЯНЧУКА Віталія Дмитровича;

судді Турійського районного суду 
Волинської області 

 • ТІТІВАЛОВА Романа Костянтиновича;
судді Дніпропетровського 
районного суду Дніпропетровської 
області 
 • БОРИСОВА Сергія Анатолійовича;

суддів Новомосковського 
міськрайонного суду 
Дніпропетровської області: 
 • БЕРЕЗЮК Вікторію Володимирівну, 
 • ДУБОВЕНКО Ірину Геннадіївну;

суддів Павлоградського 
міськрайонного суду 
Дніпропетровської області: 
 • КОНОНЕНКО Тетяну Олександрівну, 

МИЦАКА Мар’яна Степановича;
судді Амур-Нижньодніпровського 
районного суду міста Дніпропетровська 
 • САВЧЕНКА Євгена Миколайовича;

суддів Індустріального районного суду 
міста Дніпропетровська: 
 • БЄСЄДУ Ганну Вікторівну, 
 • КОЛЕСНІЧЕНКО Олександру 

Вікторівну;
судді Центрально-Міського 
районного суду міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області 
 • МАЗУРЧАКА Вадима Михайловича;

судді Артемівського міськрайонного 
суду Донецької області 
 • РЕШЕТНЯКА Ігоря Володимировича;

судді Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області 

 • МАМАЛУЙ Марину Вікторівну;
судді Єнакіївського міського суду 
Донецької області 
 • МЕЛЕЩЕНКО Людмилу Василівну;

судді Слов’янського міськрайонного 
суду Донецької області 
 • ІЛЬЯШЕВИЧ Ольгу Віталіївну;

судді Старобешівського районного суду 
Донецької області 
 • ДЕХТУ Ростислава Володимировича;

судді Калінінського районного суду 
міста Горлівки Донецької області 
 • МІТЬКОВА Михайла В’ячеславовича;

судді Центрально-Міського районного 
суду міста Горлівки Донецької області 
 • ЛУК’ЯНОВУ Олену Вікторівну;

судді Будьоннівського районного суду 
міста Донецька 
 • БОГУН Оксану Олегівну;

судді Петровського районного суду 
міста Донецька 
 • НАУМЕНКО Ганну Володимирівну;

суддів Орджонікідзевського районного 
суду міста Маріуполя Донецької 
області: 
 • АДАМОВУ Тетяну Сергіївну, 
 • КОЗЛОВА Дмитра Олександровича;

судді Гірницького районного суду міста 
Макіївки Донецької області 
 • КОЛІЄВА Сергія Анатолійовича;

суддів Корольовського районного суду 
міста Житомира: 

 • АДАМОВИЧА Олександра 
Йосиповича, 

 • АНЦИБОРЕНКО Ніну Миколаївну;
судді Виноградівського районного суду 
Закарпатської області 
 • ОПРИСКА Зоряна Леоновича;

судді Мелітопольського 
міськрайонного суду Запорізької 
області 
 • ФЄДЄЧКІНУ Аліну Валеріївну;

судді Михайлівського районного суду 
Запорізької області 
 • ШАМОТУ Лілію Валеріївну;

судді Заводського районного суду міста 
Запоріжжя 
 • РЕТИНСЬКУ Юлію Ігорівну;

судді Комунарського районного суду 
міста Запоріжжя 
 • ТУЧКОВА Сергія Сергійовича;

суддів Орджонікідзєвського районного 
суду міста Запоріжжя: 
 • ГАШУК Катерину Володимирівну, 
 • КРАВЧЕНКО Лідію Юріївну;

судді Хортицького районного суду 
міста Запоріжжя 
 • БРЕДУНА Дмитра Сергійовича;

суддів Івано-Франківського міського 
суду Івано-Франківської області: 
 • ХОРОСТІЛЯ Романа Володимировича, 
 • ЯРЕМІЙ Галину Володимирівну;

суддів Коломийського міськрайонного 
суду Івано-Франківської області: 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Заступник керівника головного управління з питань судоустрою 
Адміністрації Президента України Вадим ФЕСЕНКО: 

«Правники з-за кордону можуть 
скласти серйозну конкуренцію 
нашим адвокатам»

 � Закінчення, початок на стор.1

— Від чого відштовхувалася робоча 
група під час опрацювання проекту?

— Робоча група врахувала вітчиз-
няний досвід та думку європейських 
експертів, зокрема висновок Євро-
пейської комісії «За демократію через 
право» від 18.10.2011 щодо проекту за-
кону «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», розробленого Національ-
ною комісією із зміцнення демократії 
та утвердження верховенства права. 
Переважна більшість зауважень Ве-
неціанської комісії в цьому проекті 
врахована.

Відповідно, результатом цієї робо-
ти і стало внесення главою держави 
проекту закону «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» та визначення 
його як невідкладного. 

Маємо впевненість, що народні де-
путати розуміють актуальність цього 
питання і воно буде швидко опрацьо-
вуватись у парламенті.

— Можете назвати найсуттєвіші, 
концептуальні, на вашу думку, досягнен-
ня законопроекту? У чому принципова 
відмінність цього документа від чинного 
закону?

— Основна його ідея — побудова 
якісної моделі адвокатури, засадами 
діяльності якої буде якнайширша 
самоврядність, незалежність від 
державних органів, законність, до-
тримання захисниками професійних 
і моральних вимог. Я б виділив такі 
досягнення цього проекту:

• розширення професійних прав 
та гарантій адвокатської діяльності; 

• створення незалежної системи 
органів адвокатського самовряду-
вання;

• створення Національної асоці-
ації адвокатів;

• суттєве посилення ролі адвокат-
ського запиту;

• вдосконалення процедури роз-
гляду питань про дисциплінарну 
відповідальність адвоката;

• допуск адвокатів іноземних 
держав до здійснення адвокатської 
діяльності на території України.

Зазначу, що принцип незалежнос-
ті адвокатської діяльності є ключо-
вою ідеєю законопроекту. Вона про-
низує всі його положення. Зокрема, 
забороняється будь-який вплив на 
адвоката, втручання в його профе-
сійну діяльність з боку як органів 

державної влади, так і органів адво-
катського самоврядування. 

Будь-який адвокат має здійсню-
вати свої професійні обов’язки без 
залякувань, перешкод та побоювань. 
Тому законопроект приділяє значну 
увагу гарантіям адвокатської діяль-
ності. Створення механізму, який не 
допускатиме втручання в адвокат-
ську діяльність, є одним із пріори-
тетних завдань цього акта.

Особлива увага відведена розши-
ренню професійних прав адвоката та 
визначенню їхнього змісту, а також 
закріпленню якнайширших мож-
ливостей для збирання доказів та 
вчинення інших дій, необхідних для 
надання правової допомоги.

Поєднання цих положень з тими 
ідеями, які закладені в новому Кри-
мінальному процесуальному кодексі 
дозволить запровадити якісно нову 
систему правових засобів захисту 
людини та удосконалить процедуру 
кримінального судочинства.

Крім того, у законопроекті наго-
лошено також на змісті адвокатської 
таємниці та запроваджено механізм 
захисту відомостей, які складають 
таку таємницю.

— Але буває, що права декларують-
ся, але в реальності ці норми не діють. 
Адже багато залежить від людей, котрі 
їх виконують. Чи передбачені в цьому 
проекті механізми, які змушують ці 
норми діяти?

— Закон дійсно забезпечує до-
сить серйозні гарантії адвокатської 
д і яльності .  При цьом у дискусі я 
навколо деяких норм проходила 
достатньо складно, зокрема, з пред-
ставниками правоохоронних орга-
нів. І лише після тривалих спорів 
удавалося досягнути компромісу з 
багатьох питань. 

Наведу приклад, у проекті вста-
новлені особливості проведення 
окремих слідчих дій та заходів забез-
печення кримінального проваджен-
ня стосовно адвоката. Це стосується 
обшуку чи огляду житла, інших при-
міщень, де він здійснює адвокатську 
діяльність, тимчасового доступу до 
речей і документів адвоката тощо. 
Предс та вник и п ра воохоронни х 
органів достатньо активно запере-
чували проти встановлення такого 
особливого порядку, посилаючись 
на те, що можуть бути різні зловжи-
вання, якщо адвокат має документ 
чи річ, які можуть бути пов’язані із 
злочином. 

Нагадаю, що до адвокатської 
таємниці належить будь-яка інфор-
мація та документи, одержані адво-
катом при здійсненні адвокатської 
діяльності, зокрема, і така, що може 
бути пов’язана з певним злочином. 
Але для того щоб гарантувати, що 
право адвоката не буде порушено, 
в проекті закладені кілька вкрай 
важливих норм, які є європейською 
практикою та на які вказують рішен-
ня Європейського суду.

По-перше, слідчий суддя, суд у 
своєму рішенні в обов’язковому по-
рядку зазначають перелік речей, до-
кументів, які планується відшукати, 
виявити чи вилучити під час про-
ведення слідчої дії чи застосування 
заходу забезпечення кримінального 
провадження.

По-друге, під час проведення об-
шуку чи огляду приміщень, доступу 
до речей і документів адвоката має 
бути присутній представник ради 
адвокатів регіону, який має право 
ставити запитання, подавати свої 

зауваження та заперечення щодо 
порядку проведення процесуальних 
дій.

Зазначений порядок проведення 
процесуальних дій відповідає євро-
пейським стандартам забезпечення 
гарантій адвокатської діяльності, 
що підтверджується рішеннями 
Європейського суду з прав людини, 
зокрема у справі «Смірнов проти 
Росії» (№71362/01 від 7.06.2007. — 
Тут і далі прим. ред.), «Андре та 
інші проти Франції» (№18603/03 від 

24.07.2008), «Мансевчі проти Мол-
дови» (№33066/04 від 7.10.2008) та ін.

А що ми маємо сьогодні? На жаль, 
прикладів порушення професійних 
прав адвокатів можна навести чима-
ло. Це і вчинення перешкод під час 
проведення слідчих дій, порушення 
гарантій щодо адвокатської таємниці 
і навіть застосування фізичної сили 
відносно адвокатів. 

— Тобто можна сказати, що закон 
не тільки декларує ці права, а й регла-
ментує процедуру, деталізує ї ї?

— Так, він деталізує багато про-
цедур. І він повинен працювати в 
комплексі з КПК, законом «Про без-
оплатну правову допомогу», «Про 
прокуратуру». Це забезпечує суттєву 
різницю між тим, як система працює 
зараз і як вона повинна працювати 
після введення законів у дію. 

— Як ви вважаєте, стане він та-
ким же революційним документом, як 
новий КПК?

— КПК — це документ, який ре-
гулює набагато ширше коло право-
відносин, і недарма його називають 
другою конституцією. Я би сказав, 
що проект закону про адвокатуру 
є одним з елементів реформування 
правової системи. Тобто йдеться про 
черговий крок Президента на цьому 
шляху. 

Законопроект розвиває принци-
пи, закладені, зокрема, і в КПК. Це 
еволюційний, а не революційний до-
кумент. Адже проект має свою істо-
рію, над ним працювали багато років. 
Тільки останній робочій групі вдало-
ся закінчити розпочате, досягти ба-
лансу й гармонізувати проект із КПК 
в частині гарантій, прав і обов’язків 
а д в ок ат а .  Ц і  д в а  док у мен т а — 
абсолютно збалансовані, і законо-
проект про адвокатуру певною мірою 
доповнює КПК, посилює роль захис-
ників у судочинстві, збільшує обсяг 
їхніх прав, створює систему органів 
адвокатського самоврядування. 

«Які правила для себе 
встановлять адвокати, 
за такими і буде функціонувати 
вся система їхнього 
самоврядування»

— Під час обговорення проекту 
в Інтернеті висловлювалася думка, 

нібито головна мета — «загнати ад-
вокатів у підконтрольну організацію, 
щоб таким чином отримати повний 
контроль над кримінальним проце-
сом»…

— Такі висловлювання не мають 
абсолютно ніякого підгрунтя. Адже 
одним із міжнародних зобов’язань 
України є саме заснування профе-
сійної асоціації адвокатів, що відо-
бражено безпосередньо у п.11 висно-
вку №190(1995) ПАРЄ щодо вступу 
України до Ради Європи від 26.09.95.

«Принцип незалежності 
адвокатської діяльності 
є ключовою ідеєю законопроекту».
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На виконання цього обов’язку і 
передбачено створення Національ-
ної асоціації адвокатів України, яка 
об’єднає всіх адвокатів нашої держави. 

Адже в Україні понад 32 тис. ад-
вокатів. І саме вони повинні бути 
зацікавлені у функціонуванні такої 

асоціації, яка представлятиме їхні 
інтереси, сприятиме підвищенню 
професійного рівня адвокатів, за-
хисту їхніх прав та утвердженню 
гарантій діяльності. А от яка буде 
ефективність діяльності цієї асоці-
ації, саме від адвокатів і залежить.

— Але членство в організації повин -
не бути обов’язковим? Якщо адвокат 
не хоче вступати до лав організації, 
чи може він зберегти свій статус і 
права захисника?

— Так, членство обов’язкове. 
Більш того, воно набувається ав-
томатично. Тобто з часу створення 
Національної асоціації адвокатів 
усі діючі на той момент адвокати ав-
томатично стають ї ї членами. А ті, 
хто вже за новим законом та за но-
вими правилами отримуватимуть 
сві доцтво про пра во за йматись 
адвокатською діяльністю, автома-
тично включатимуться до складу 
цієї асоціації. 

Завдяки новому закону нарешті 
має розпочатися реальний процес, 
що згуртує всіх адвокатів у єдину 
спільноту. 

— Але чи не створюється таким 
чином певна монополізація процесу 
державою?

— Про яку державну монополію 
може бути мова, якщо ця асоціація 
включає виключно адвокатів, має 
дуже широкі повноваження та є 
одним з елементів системи адвокат-
ського самоврядування?! Ця сис-
тема побудована таким чином, що 
вплив державних чи інших органів 
на ї ї діяльність абсолютно виклю-
чений. Тільки від самих адвокатів 
залежить, як працюватиме цей ме-
ханізм, і кожен є його повноправ-
ним у часником. Тому необхідно 
кожному прийняти активну участь 
у його створенні та подальшому 
ефективному функціонуванні. 

— Запропонована у проекті мо-
дель самоврядування де що нагадує ра-
дянську — з’їзди, які періодично склика-
ються, і виконкоми при них…

— Ця модель — свого роду га-
рантія адвокатської незалежності. 
Питання внутрішньої діяльності 
повністю передаються на розгляд 
органам адвокатського самовря-
дування. 

Крім того, якщо зараз у місцевих 
органах адвокатського самовряду-
вання до складу кваліфікаційно- 
дисциплінарних комісій входять 
представники Мін’юсту, органів 
місцевої влади, то після набуття 
чинності закону цього не буде, і 
КДКА будуть формуватися виключ-
но з адвокатів, які будуть обиратися 
на конференціях. 

Проектом дійсно передбачене 
створення самодостатньої багато-
рівневої системи органів адвокат-
ського самоврядування. Причому 
передбачено два рівні: місцевий — 
конференції адвокатів та ради ад-
вокатів регіону та загальноукраїн-
ський — з’їзд адвокатів України та 
Рада адвокатів України. Планується 
функціонування кваліфікаційно-
дисциплінарних комісій адвокату-
ри та Вищої кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісі ї адвокату ри, 
основним завданням яких буде ви-
значення рівня фахової підготовки 
осіб, які виявили намір стати адво-
катами, та вирішення питань щодо 
дисциплінарної відповідальності 
адвокатів. До складу рад і комісій 
будуть входити лише адвокати, що 

має забезпечити незалежність адво-
катури від органів державної влади 
та місцевого самоврядування.

— Я к н а п р а к ти ц і ф о рмува ти -
муться ці органи?

— Післ я у х ва ленн я за кон у в 
дуже стислі терміни будуть про-

ведені установчі конференції адво-
катів регіонів (Автономної Респу-
бліки Крим, областей, міст Києва і 
Севастополя). Після цього установ-
чий з’їзд адвокатів обере голову та 
двох заступників Ради адвокатів 
України і ВКДКА, затвердить статут 
Національної асоціації адвокатів 
України. При цьому припиняться 
повноваження діючих КДКА та Ви-
щої кваліфікаційної комісії адвока-
тури при Кабміні. 

У подальшому Рада адвокатів 
ухвалить низку документів щодо 
регламентування діяльності орга-
нів адвокатського самоврядування. 
Рада — це постійно діючий орган, 
такий, як і ВКДКА. До її складу вхо-
дить 30 членів — по одному пред-
ставнику від кожного регіону, які 
обираються на конференції адвока-
тів регіонів, голова і двоє заступни-
ків, які обираються з’їздом шляхом 
таємного голосування. До речі, Рада 
наділена досить широкими повно-
важеннями. Вона визначатиме пра-

вила діяльності, функціонування 
адвокатського самоврядування в 
Україні. Керівник ради адвокатів 
за посадою є головою НААУ. 

Спод і ва ю с я,  ц я модел ь бу де 
ефективною та дієвою.

— Як вирішуватиметься питання 
зі сплатою внесків?

— Зверніть увагу, що в проекті за-
кону питання сплати внесків повніс-
тю віднесено до компетенції з’їзду як 
вищого органу адвокатського само-
врядування. Більше того, це право, 
а не обов’язок: як визначаться самі 
адвокати, так і буде. 

А для здійснення контролю за 
фінансово-господарською діяль-
ністю органів адвокатського само-
врядування діятиме система реві-
зійних комісій адвокатів регіонів і 
Вища ревізійна комісія адвокатури.

Тобто, які правила для себе вста-
новлять адвокати, за такими і буде 
функціонувати вся система адво-
катського самоврядування.

— Недавно голова Вищої ква лі-
фікаційної комісі ї  адвокатури при 
Ка б м і н і  В о л о д и м и р  В и со ц ьк и й  п о -
ширив свою заяву, в якій, зокрема, 
висловив ряд критичних зауважень 
щодо проекту. Як ви могли б ї ї про-
коментувати?

— Дійсно, на сайті ВККА розмі-
щена заява за підписом її голови, в 
якій висловлюється особиста думка 
цієї посадової особи стосовно дея-
ких положень, що знайшли відобра-
ження в проекті закону. Зокрема, 
висловлені зауваження щодо окре-
мих механізмів створення й функ-
ціонування органів адвокатського 
самоврядування та безпосередньо 
самої адвокатської діяльності.

Складається враження, що деякі 
функціонери від адвокатури навіть 
не ставили перед собою завдання 
детально вивчити цей проект або 
хоча б уважно його прочитати.

Абсолютно впевнений: це є ре-
акцією на норми закону про те, 

що ВККА повинна надати звіт про 
свою діяльність за останні 3 роки 
перед установчим з’їздом адвокатів 
України. І цей звіт має містити ін-
формацію про фінансову діяльність 
комісії, отримані та витрачені ко-
шти (із зазначенням джерел їх похо-

дження). Це якраз і була єдина по-
зиція в проекті закону, проти якої 
заперечувала ця посадова особа.

Та кож вик ликає здиву ва ння, 
що в заяві йдеться про те, що фор-
м у ват и На ц іона л ьн у асоц іа ц і ю 
адвокатів слід на підставі указу 
глави держави. Навіть в Адміні-
страції Президента така позиція 
не була сприйнята. Вважаємо, що 
тільки адвокатський корпус пови-
нен формувати свої органи, брати 
участь в їх роботі та здійснювати 
відповідний контроль. Тому в про-
екті й передбачено, що Національну 
асоціацію адвокатів утворює з’їзд 
адвокатів, він же затверджує її ста-
тут та вирішує інші питання. Тобто 
всі повноваження віднесені саме до 
компетенції органів адвокатського 
самоврядування. І потрібно додати: 
передбачена проектом система ор-
ганів адвокатського самоврядуван-
ня, яка має досить великі повнова-
ження, якраз і була запропонована 
самими адвокатами.

«Ми не можемо обмежувати 
право особи подати скаргу 
на діяльність адвоката»

— Як у проекті регулюється засто-
сування дисциплінарних стягнень щодо 
адвокатів? 

— Питання про дисциплінарну 
відповідальність адвокатів розгля-
датимуться кваліфікаційно-дисци-
плінарними комісіями, до складу 
яких входитимуть лише адвокати. 
Тим самим унеможлено тиск на них 
з боку органів державної влади та 
місцевого самоврядування, їх поса-
дових і службових осіб. При цьому 
дисциплінарне провадження щодо 
адвокатів здійснюватиметься на за-
садах змагальності, що забезпечить 
його учасникам рівні можливості.

— В ст.36 проекту є норма про те, 
що звернутися до КДКА із заявою про 
притягнення адвоката до дисциплі-

нарної відповідальності можуть не 
тільки клієнти й сторони в справі, 
але й кожен, кому відомо про непо-
рядність захисника. Чи не стане це 
можливістю «розправи» над неугод-
ним адвокатом?

— Ми так не вважаємо. Ми не 
можемо обмежувати право особи по-
дати скаргу на діяльність адвоката. 
Але тут передбачений цілий захис-
ний механізм. В законі чітко сказа-
но: «Не допускається зловживання 
правом на звернення до КДКА, в 
тому числі ініціювання питання від-
повідальності адвоката без достатніх 
підстав і використання даного права 

як засобу тиску на адвоката в зв’язку 
з здійсненням ним адвокатської ді-
яльності. Дисциплінарну справу 
не може бути порушено за заявою, 
скаргою, що не містить відомостей 
про на явність дисциплінарного 
проступку, а також за анонімної за-
явою-скаргою». Процедура дає змогу 
розглянути звернення об’єктивно та 
всебічно і в разі відсутності підстав 
не відкривати провадження. Я не 
думаю, що подача такої заяви може 
бути засобом тиску на адвоката, не 
бачу тут ніяких серйозних ризиків. 
Наприклад, можна провести анало-
гію з суддями — на них можуть по-
давати скарги практично всі.

— У проекті передбачена адмін-
відповідальність за мовчання у від-
повідь на адвокатський запит. Але 
частина правників не впевнена, що ця 
міра буде дієвою. Чи не варто було б 
надати адвокатському запиту біль-
шу силу?

— Відтепер адвокатський запит 
дає набагато більше можливостей для 
отримання інформації. По-перше, 
обов’язковість надання відповіді у 
встановлений для цього строк — не 
пізніше 5 днів з надходження такого 
запиту, копій документів. По-друге, 
встановлено адмінвідповідальність за 
відмову у відповіді на адвокатський за-
пит, несвоєчасне або неповне надання 
інформації, надання інформації, що не 
відповідає дійсності…

— Але штраф 850 грн. навряд чи 
може когось налякати…

— Питання навіть не в його роз-
 мірі, хоча й штраф 850 грн. — до-
статньо великий. Адже адмінвідпо-
відальність державного службовця 
може суттєво вплинути на його ро-
боту та подальшу кар’єру. Так що цю 
норму забезпечує абсолютно дієвий 
та ефективний механізм.

— Законопроект уперше допускає 
до роботи в Україні іноземних адвока-
тів. Судячи з обговорень на форумах, 
вітчизняні захисники не в захваті від 
цієї ідеї…

— Це цілком зрозуміло, адже 
правники з-за кордону можуть склас-
ти серйозну конкуренцію нашим 
адвокатам. Але такими були реко-
мендації європейських експертів. 
На виконання Спільної програми 
Європейського Союзу та Ради Єв-
ропи «Прозорість та ефективність 
судової системи України» (експерт-
ний висновок щодо проекту закону 
«Про адвокатуру» від 13.10.2009), а 
також Венеціанської комісії (спіль-
ний висновок щодо проекту закону 
«Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність» від 18.10.2011) у проекті 
дійсно передбачено можливість до-
пуску адвокатів іноземних держав до 
здійснення професійної діяльності 
на території України.

Розгляд питань про набуття адво-
катом-іноземцем права працювати в 
Україні здійснюватиметься кваліфі-
каційно-дисциплінарною комісією 
за заявою захисника, який повинен 
отримати право на зайняття такою 

діяльністю. Тільки коли іноземний 
адвокат повністю виконає всі перед-
бачені процедури, він отримає право 
на зайняття адвокатської діяльністю 
на території України на рівні з ві-
тчизняними фахівцями. І клієнт сам 
визначатиметься, кого йому наймати, 
хто може більш кваліфіковано надати 
послуги. 

Ми не бачимо в цьому питанні 
жодних ризиків для наших адво-
катів. Наразі в державі більш ніж 
32 тис. адвокатів, тож навряд чи, до-
пускаючи іноземців на український 
ринок, ми якимось чином обмежуємо 
вітчизняних фахівців.

«Основна місія 
адвокатів — максимально 
ефективно допомагати 
людям»

— Під час круглого столу, який був при-
свячений обговоренню ключових положень 
КПК, учасники наводили приклад Росії, де 
адвокати мають право опитувати лю-
дей. Враховуючи, що з прийняттям нового 
кодексу кожне звернення до правоохорон-
них органів реєструватиметься авто-
матично, можливо, українські адвокати, 
опитуючи свідків, могли б допомогти пра-
воохоронцям зі встановленням істини?

— Так це і передбачено ст.20 про-
екту: «Адвокати мають право збирати 
відомості про факти, які можуть бути 
використані як докази в установленим 
законом порядку, запитувати, отриму-
вати, вилучати речі, документи, їх копії, 
знайомитися з ними та опитувати осіб 
за їх згодою». 

— Пригадую, європейських експертів 
хвилювало питання надання безоплат-
ної правової допомоги. Адже рівень якос-
ті надання такої послуги є показником 
цивілізованості країни…

— Дійсно, це право гарантується 
державою, зокрема ст.59 Конститу-
ції. Про необхідність забезпечення 
вказаного права неодноразово на-
голошувалося в рішеннях Конститу-
ційного Суду, зокрема від 30.09.2009 
№23-рп/2009 (справа про право на 
правову допомогу), від 16.11.2000 №13-
рп/2000 (справа про право вільного 
вибору захисника). Це право також 
гарантується міжнародними актами, 
що ратифіковані нашою державою, 
насамперед Міжнародним пактом про 
громадянські та політичні права від 
16.12.66, Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод від 
4.11.50 року та ін.

З метою забезпечення права на 
правову допомогу кожній особі, неза-
лежно від її фінансового чи майнового 
стану, проект передбачає можливість 
надання адвокатом правової допомо-
ги за рахунок держави. У комплексі з 
новим Кримінальним процесуальним 
кодексом та законом «Про безоплатну 
правову допомогу» це стане належним 
законодавчим підгрунтям для захисту 
прав та інтересів кожного громадянина.

Безоплатна правова допомога буде 
надаватися кожному в разі затримання 
за підозрою в скоєнні злочину або в 
разі застосування адміністративного 
затримання чи адміністративного аре-
шту, що спрямовано на захист основ-
ного конституційного права людини і 
громадянина — на свободу та особисту 
недоторканість.

Для соціально незахищених катего-
рій осіб, зокрема малозабезпечених осіб, 
інвалідів, дітей-сиріт, безпритульних 
дітей, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, ветеранів війни, біжен-
ців, також передбачені інші види без-
оплатних правових послуг: складання 
документів процесуального характеру 
та представництво в цивільних, адмі-
ністративних, господарських справах, 
перед іншими державними органами, 

органами місцевого самоврядування 
та іншими особами. З метою контролю 
якості, повноти та своєчасності надання 
адвокатами безоплатної правової до-
помоги передбачено створення радами 
адвокатів регіонів відповідних комісій.

— І на завершення нашої бесіди: яки-
ми будуть ваші побажання читачам 
«ЗіБ» —адвокатам?

— Я побажав би адвокатам нада-
вати клієнтам послуги на високому 
професійному рівні і максимально 
ефективно допомагати людям. Це і є 
їх основною місією та покликанням! 
А нове законодавство повною мірою 
сприяє цьому. �

 • ВАСИЛЬКОВСЬКОГО Віктора 
Володимировича, 

 • КАЛИНЮКА Олександра Петровича;
судді Тлумацького районного суду 
Івано-Франківської області 
 • ЛУКОВКІНУ Уляну Юріївну;

судді Бориспільського міськрайонного 
суду Київської області 
 • ТУМАНОВУ Катерину Леонідівну;

судді Іванківського районного суду 
Київської області 
 • ТКАЧЕНКА Юрія В’ячеславовича;

судді Києво-Святошинського 
районного суду Київської області 
 • ГРИШКА Олександра Миколайовича;

судді Миронівського районного суду 
Київської області 
 • КАЛІНОВСЬКУ Альону Вікторівну;

судді Брянківського міського суду 
Луганської області 
 • ШУРПУ Валерія Володимировича;

судді Краснодонського міськрайонного 
суду Луганської області 
 • ШАМАРДІНУ Марину Олександрівну;

суддів Перевальського районного суду 
Луганської області: 
 • БУЛГАКОВУ Ганну Володимирівну, 
 • НІКІТІНА Володимира Володимировича;

судді Станично-Луганського районного 
суду Луганської області 
 • КАРТАШЕВУ Тетяну Анатоліївну;

судді Артемівського районного суду 
міста Луганська 

 • РЕКУ Анну Сергіївну;
судді Кам’янобрідського районного 
суду міста Луганська 
 • ТЕМНІКОВУ Альону Олександрівну;

судді Ленінського районного суду міста 
Луганська 
 • КОЛІУША Олега Леонідовича;

судді Дрогобицького міськрайонного 
суду Львівської області 
 • КОВАЛЯ Романа Григоровича;

судді Очаківського міськрайонного 
суду Миколаївської області 
 • САЛІЙ Ольгу Володимирівну;

судді Снігурівського районного суду 
Миколаївської області 
 • КВЄТКУ Іванну Анатоліївну;

суддів Ленінського районного суду 
міста Миколаєва: 
 • ГУБНИЦЬКОГО Дмитра Григоровича, 
 • КОКОРЄВА В’ячеслава Валентиновича;

судді Іванівського районного суду 
Одеської області 
 • КРАВЧУКА Олександра 

Олександровича;
судді Ізмаїльського міськрайонного 
суду Одеської області 
 • БАЛЬЖИК Олену Іванівну;

судді Кобеляцького районного суду 
Полтавської області 
 • МОРОЗ Тетяну Миколаївну;

судді Козельщинського районного 
суду Полтавської області 
 • БОЙКА Юрія Олександровича;

судді Октябрського районного суду 
міста Полтави 
 • АНТОНОВА Сергія Володимировича;

судді Гощанського районного суду 
Рівненської області 
 • ПАЦКА Дмитра Васильовича;

судді Путивльського районного суду 
Сумської області 
 • ТОКАРЄВА Сергія Миколайовича;

судді Тростянецького районного суду 
Сумської області 
 • МАСЛОВА Віктора Васильовича;

судді Шосткинського міськрайонного 
суду Сумської області 
 • ПРАЧУК Олену Василівну;

суддів Монастириського районного 
суду Тернопільської області: 
 • ГАЛІЯНА Ігоря Михайловича, 
 • ГУДКОВУ Юлію Георгіївну;

судді Підгаєцького районного суду 
Тернопільської області 
 • ГРИЦАЙ Катерину Миколаївну;

судді Тернопільського міськрайонного 
суду Тернопільської області 
 • ХОЛЯВУ Олега Ігоровича;

судді Богодухівського районного суду 
Харківської області 
 • УВАРОВУ Юлію Валеріївну;

судді Дворічанського районного суду 
Харківської області 
 • БУНІНА Євгена Олександровича;

судді Дергачівського районного 
суду Харківської області 

 • ОВСЯННІКОВА Владислава 
Сергійовича;

судді Зміївського районного суду 
Харківської області 
 • ВЕЛЬМОЖНУ Ірину Володимирівну;

судді Золочівського районного суду 
Харківської області 
 • ШАБАС Ольгу Сергіївну;

судді Краснокутського районного суду 
Харківської області 
 • ОСТАПОВА Максима Олексійовича;

судді Комінтернівського районного 
суду міста Харкова 
 • ЯЩЕНКО Світлану Олександрівну;

судді Фрунзенського районного суду 
міста Харкова 
 • АЛТУХОВУ Оксану Юріївну;

суддів Червонозаводського районного 
суду міста Харкова: 
 • ВАСИЛЬЄВУ Олену Олександрівну, 

ОЛІЗАРЕНКО Світлану Миколаївну;
суддів Скадовського районного суду 
Херсонської області: 
 • КУСТОВА Олександра Юрійовича, 
 • ШУЛЬГУ Ксенію Миколаївну;

судді Суворовського районного суду 
міста Херсона 
 • КОРОЛЬЧУК Наталію Василівну;

судді Деражнянського районного суду 
Хмельницької області 
 • ЛУКІЯНЕЦЬ Тетяну Василівну;

судді Уманського міськрайонного суду 
Черкаської області 

 • КІМСТАЧОВА Олега Сергійовича;
судді Герцаївського районного суду 
Чернівецької області 
 • КОСТИШИН Надію Ярославівну;

судді Путильського районного 
суду Чернівецької області 
 • ПРОСКУРНЯКА Сергія 

Пантелеймоновича;
судді Козелецького районного суду 
Чернігівської області 
 • БУЗУНКО Олену Анатоліївну;

судді Деснянського районного суду 
міста Чернігова 
 • СУПРУНА Олександра Петровича;

судді Дарницького районного суду 
міста Києва 
 • ЛУЖЕЦЬКУ Олену Романівну;

судді Дніпровського районного суду 
міста Києва 
 • ГАЛИГУ Ірину Олександрівну;

судді Шевченківського районного суду 
міста Києва 
 • РАДУЦЬКУ Ларису Вікторівну;

судді Нахімовського районного суду 
міста Севастополя 
 • ШКІМБУ Ольгу Анатоліївну.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
24 квітня 2012 року
№286/2012

«Будь-який адвокат має 
здійснювати свої професійні 
обов’язки без побоювань 
та перешкод».

«Одним із міжнародних зобов'язань України 
є саме заснування професійної 
асоціації адвокатів».

«Деякі функціонери від адвокатури навіть 
не ставили перед собою завдання 
детально вивчити цей проект 
або хоча б уважно його прочитати».

5№22 (1061), 26 ТРАВНЯ  1 ЧЕРВНЯ 2012 Р. від першої особи



РЕКОМЕНДАЦІЇ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 21 травня 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: 

 • Муравйова Олексія Валентинови-
ча — на посаду судді Вищого 
адміністративного суду України;

 • Коваленко Ніни Василівни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Дніпропетровської області;

 • Руденко Марини Анатоліївни —
на посаду судді Київського 
апеляційного господарського суду;

 • Агапова Олександра Леонідовича —
на посаду судді Донецького 
апеляційного господарського 
суду;

 • Таран Наталії Григорівни — на 
посаду судді Деснянського 
районного суду м.Києва;

 • Владичана Анатолія Івановича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Чернівецької області;

 • Бугрим Людмили Миколаївни — 
на посаду судді Апеляційного 
суду Донецької області;

 • Галькевич Олени Дмитрівни — 
на посаду судді Нахімовського 
районного суду м.Севастополя;

 • Сеника Романа Петровича — 
на посаду судді Львівського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Тютюник Марини Сергіївни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Запорізької області;

 • Барчука Володимира 
Миколайовича — на посаду судді 
Апеляційного суду Хмельницької 
області;

 • Пасічного Тимофія Зіновійовича — 
на посаду судді Коростишівського 
районного суду Житомирської 
області;

 • Добрянської Ярослави Іванівни —
на посаду судді Київського 
апеляційного адміністративного 
суду.

ВІТАЄМО! 

ОЛЕКСАНДР 
УДОВИЧЕНКО 
26 травня, 46 років  

Суддя Вищого господарського суду, голо-
ва Ради суддів господарських судів, член 
Вищої ради юстиції, кандидат юридичних 
наук, заслужений юрист України, нагоро-
джений медаллю «Захиснику Вітчизни» та 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня. 

ЛАРИСА ІВАНОВА 
26 травня 

Суддя Вищого господарського суду.

ВОЛОДИМИР 
КОЛЕСНИЧЕНКО
27 травня, 54 роки 

Голова Вищої ради юстиції, кандидат 
юридичних наук, заслужений юрист 
України.

ОЛЕНА ЯЦЕНКО 
27 травня 

Суддя Вищого господарського суду.

ОЛЬГА МАЛЬКО 
29 травня 

Голова Апеляційного суду Рівненської об-
ласті, заслужений юрист України. 

ПОВНОВАЖЕННЯ

Їх залишили на місцях
ВРЮ не знайшла підстав для звільнення 7 законників

1. За поданням Ради суддів за-
гальних судів прийнято рішення про 
призначення ВАСИЛИШИНА Вале-
рія Олександровича на посаду голови 
Броварського міськрайонного суду 
Київської області та звільнення його з 
посади заступника голови цього суду. 

2. За поданням Ради суддів за-
гальних судів прийнято рішення про 
призначення ГЕРАСИМЧУКА Миколи 
Костянтиновича на посаду голови Рів-
ненського міського суду Рівненської 

області та звільнення його з посади 
заступника голови цього суду. 

3. За поданням Ради суддів загаль-
них судів прийнято рішення про при-
значення КОЧУРИ Олени Олексіївни 
на посаду голови Новгород-Сіверсько-
го районного суду Чернігівської облас-
ті та звільнення її з посади заступника 
голови цього суду. 

4. За поданням Ради суддів за-
гальних судів прийнято рішення про 
звільнення ЧАЙЧЕНКА Євгена Васи-

льовича з посади голови Харківського 
районного суду Харківської області. 

5. Прийнято рішення внести по-
дання Президентові про призначення 
Ференц Ольги Ігорівни на посаду судді 
Старосамбірського районного суду 
Львівської області. 

6. Прийнято рішення про внесення 
подань про звільнення суддів з посад 
за загальними обставинами: 

6.1. У зв’язку із закінченням строку, 
на який призначено: 

Голопузенко Євгенії Анатоліївни — 
судді Шахтарського міськрайонного 
суду Донецької області. 

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

Васильєвої Тамари Михайлівни —
судді Шевченківського районного суду 
м.Києва; 

Приймак Галини Іванівни — суд-
ді Татарбунарського районного суду 
Одеської області;

Соколянської Олени Миколаївни —
судді Новомосковського міськрайон-
ного суду Дніпропетровської області; 

Терентьєва Павла Петровича — 
судді Ленінського районного суду 
м.Харкова. 

7. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 23.10.2009 про внесення по-
дання про звільнення Юрківа Олега 
Романовича з посади судді Галицького 
районного суду м.Львова за порушен-
ня присяги. 

8. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 6.07.2011 про внесення по-
дання про звільнення Васьковського 
Олега Вікторовича з посади судді 
Господарського суду Закарпатської 
області за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у заяві Рішка Р.С. та Ріш-
ко С.В. від 24.01.2011. 

9. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 15.08.2011 про внесення по-

дання про звільнення Васьковського 
Олега Вікторовича з посади судді 
Господарського суду Закарпатської 
області за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у скарзі головного лікаря 
обласного спеціалізованого дитячого 
пульмонологічного санаторію «Малят-
ко» Мороз Г.І. від 14.04.2011. 

10. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 25.01.2011 з доповненнями до 
неї від 25.05.2011 про внесення подан-
ня про звільнення Макаренко Ірини 
Олександрівни з посади судді Шев-
ченківського районного суду м.Києва 
за порушення присяги та пропозицію 
члена ВРЮ від 20.07.2011, внесену за 
результатами перевірки відомостей, 
викладених у вказаній вище пропо-
зиції члена ВРЮ. 

11. Відхилено пропозицію чле-
на ВРЮ від 14.06.2011 про внесення 
подання про звільнення Кулікової 
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ЗАСІДАННЯ

Юстиція поспіхом
Бажання не завантажувати колег завадило 
перевестися до іншої установи
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Багато хто з володарів мантій 
мріє про кар’єрне зростання. 
Проте іноді ці мрії не можуть 
здійснитися: на заваді стає Вища 
кваліфікаційна комісія суддів, 
яка рекомендує для переведення 
в суди вищих інстанцій 
«відмінників професії».

Так, на засіданні ВККС, яке відбу-
лося 18 травня, розглядалося питання 
про рекомендування суддів для пере-
ходу до іншої обителі Феміди. Четверо 
з п’яти законників, обраних безстро-
ково, отримали перевідні «перепуст-

ки» до судів апеляційної інстанції. 
Не пощастило лише Олександрові 
Ачкасову із Запорізького районного 
суду Запорізької області, який хотів 
перейти до Апеляційного суду Запо-
різької області.

О.Ачкасов працює суддею вже 7 ро-
ків. Як повідомив секретар комісії 
Анатолій Марцинкевич, за весь період 
роботи він розглянув майже 2 тис. 
цивільних справ. «А чому у вас так 
багато скасованих рішень? Скасовано 
50% від оскаржених», — поцікавився 
«кваліфікаційник». «Висновки зро-
блено», — зауважив суддя.

За словами законника, статис-
тику йому зіпсував 2010 рік. Цього 
року його мали обрати безстроко-

во на посаду судді, і він намагався 
якнайшвидше розглянути справи, 
які перебували в його провадженні. 
«Хотілося, щоб вони не залишилися 
моїм колегам, аби на них не збіль-
шилося навантаження», — розповів 
О.Ачкасов.

«Мене турбує ваша кваліфікація. 
Ви претендуєте на посаду судді Апе-
ляційного суду Запорізької області. 
То скажіть, у чому суть апеляції?» — 
продовжив розмову член постійно ді-
ючого органу Віктор Мікулін. «Пере-
вірка законності рішення суду першої 
інстанції», — відповів О.Ачкасов. Така 
відповідь не задовольнила представ-
ника комісії. Він розповів претенден-
ту про реформу щодо введення інсти-

туту апеляції. «У часи Радянського 
Союзу в обласних судах була касація, 
а сьогодні введений інститут апеля-
ції. Якщо ви не знаєте про заборону 
«повороту на гірше»...», — розпочав 
В.Мікулін, але його перебила член 
комісії Галина Колеснік. «Не будемо 
його повчати, нехай читає закони», —
зазначила вона. «Нехай читає, але ж 
мені потрібно визначитися: голосува-
тиму я за нього чи ні», — наполягав 
на своєму В.Мікулін. 

Після обговорення в «закритому 
режимі» кандидатури судді ВККС ви-
рішила, що йому ще рано працювати 
в суді апеляційної інстанції, тому він 
продовжуватиме кар’єру в суді, де 
працював раніше. �

РІШЕННЯ 

Від догани 
до кримінальної відповідальності 
АНІ ГАЛУК

Служитель Феміди, незадоволений 
рішенням Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів, яким йому винесли 
догану, звернувся за підтримкою 
до Вищої ради юстиції. Однак 
намагаючись «реанімувати» 
репутацію, суддя міг опинитися в 
списку претендентів на звільнення 
за порушення присяги. 

Члени ВРЮ, розглядаючи 15 травня 
скаргу представника міського суду Хар-
ківської області Олександра Слурденка, 
підтримали позицію ВККС, вказавши, 
що законник, отримавши догану, від-
бувся ще легким переляком. Нагадаємо, 
17 листопада кваліфкомісія дійшла ви-
сновку, що О.Слурденко заслуговує на 
догану. На дії служителя Феміди надій-
шла скарга, в якій зазначалося, що він, 
розглядаючи цивільну справу, вчинив 
дисциплінарні проступки: не повідо-
мляв про дату та час судових засідань (у 
справі відсутні відповідні матеріали), у 
результаті чого було винесено незакон-

не, на думку заявника, заочне рішення. 
ВККС, досліджуючи скаргу, встановила, 
що суддя при розгляді вищенаведеної 
справи допустив грубі порушення ви-
мог чинного процесуального законо-
давства, що спричинило порушення 

прав та законних інтересів учасників 
процесу, й застосувала до нього дисци-
плінарне стягнення у вигляді догани. 
О.Слурденко, незадоволений рішенням 
кваліфкомісії, оскаржив його до ВРЮ, 
мовляв, воно необгрунтоване й не відпо-

відає вимогам закону «Про судоустрій і 
статус суддів». При цьому представник 
ВККС Валерій Данчук, погодився, що 
можливо рішення не було обгрунтова-
не належним чином, хоча всі порушен-
ня можна чітко побачити. Як пояснив 
В.Данчук, суддя видав копію рішення, 
яке не набрало законної сили, після 
чого було звернене до виконання. «Це 
вже кримінал», — так охарактеризували 
проступки судді члени ВРЮ. Більш того, 
його дії могли потягнути на звільнення 
за порушення присяги. Тому можна 
вважати, що йому ще пощастило обмеж-
итися лише доганою.

У п і дс у м к у ВРЮ ві д мови ла 
О.Слурденку в задоволенні його скар-
ги на рішення ВККС. Проте закликала 
членів кваліфкомісії звертати увагу на 
свої рішення. «Вкотре ми вам нагадує-
мо, що ви порушуєте ваше положення 
Регламенту, що стосується складання 
рішення. Потрібно більш чітко мотиву-
вати рішення, у зв’язку з чим, ви дійшли 
висновку про притягнення судді до 
дисциплінарної відповідальності», — 
звернувся до членів кваліфкомісії голова 
ВРЮ Володимир Колесниченко. �

САНКЦІЇ

Покарання за неуважність
ВККС вирішувала, хто винен у повторному розгляді справи — 
суддя чи система розподілу
СЕРГІЙ МИЛОГРАДОВ

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів притягнула законника до 
дисциплінарної відповідальності 
за повторний розгляд справи, хоча 
вона йому дісталася в результаті 
автоматичного розподілу.

На засіданні ВККС 16 травня до-
гану отримали четверо законників. 
Серед тих, чия робота не сподоба-
лася членам кваліфкомісії, суддя 
Севастопольського апеляційного 
господарського суду Ігор Євдокі-

мов. Проблема полягає в тому, що 
після того, як Вищий господар-
ський суд відправив одну зі справ 
на новий розгляд, вона потрапила 
саме до цього судді, хоча раніше він 
ї ї вже розглядав. 

І.Євдокімов намагався пояснити, 
що справу отримав випадково — так 
вирішив сліпий жереб системи авто-
матизованого розподілу, і він узяв її 
до розгляду просто через неуважність. 
Однак ці слова не задовольнили членів 
ВККС. «Навіщо ви створюєте вражен-
ня, що в суду є власний інте рес», —
допитувався секретар кваліфкомісії 
Анатолій Марцинкевич. Суддя, звісно, 

намагався довести, що ніякої особис-
тої зацікавленості в рішенні він не мав, 
але уникнути догани це не допомогло.

Також догану отримала суддя Бро-
дівського районного суду Львівської 
області Ольга Бродійчук, яка надто 
довго розглядала одну зі справ. Закон-
ниця пояснювала, що в неї найбільше 
навантаження в районі й тому вона 
просто не встигла вчасно винести рі-
шення. Разом з тим назвати кількість 
справ, які вона розглядає на місяць, 
суддя не змогла. 

Важко сказати, що більше не спо-
добалося «кваліфікаційникам»: кон-
кретний факт тяганини, чи те, що за-

конниця не володіє інформацією про 
свої показники. «Якщо ви сюди їхали, 
то могли б дізнатися, яке у вас наван-
таження», — наголосила член ВККС 
Ніна Фадєєва. 

Крім цього, у кваліфкомісії відзна-
чили, що наприклад, судді райсудів 
столиці мають величезне наванта-
ження, але справляються з ним, тому 
й О.Бродійчук слід краще організову-
вати свою роботу. І, звичайно ж, знати 
показники своєї роботи, принаймні 
під час спілкування з «кваліфікацій-
никами». Як показує практика, така 
неуважність може дорогого кошту-
вати. �

Поскаржившись на догану, О.Слурденко міг опинитися в списку претендентів 
на звільнення. 

6 судова влада



КОМУНІКАЦІЯ 

Феміда вийшла в он-лайн 
Кіровоградські законники великі надії покладають на соцмережі 
АННА ХУДЯКОВА, 
прес-секретар Апеляційного суду 
Кіровоградської області

Для забезпечення ефективного 
функціонування судової гілки 
влади та підвищення довіри до неї 
громадян необхідна відкритість. 
Задля цього Апеляційний суд 
Кіровоградської області розробив 
низку заходів масової комунікації 
суду та втілює їх у життя. 

Крок назустріч 

Сьогодні в суспільстві сформував-
ся негативний стереотип усього, що 
стосується владних структур. А суд у 
будь-якій державі — частина влади. 
Ставлення до Феміди буде тільки тоді 
позитивним, коли громадяни знати-
муть більше про її діяльність. А щоб 
люди довіряли судовій системі, по-
трібно йти їм назустріч. Спілкування 
між громадянами та судами допоможе 
не тільки подолати інформаційну по-
рожнечу, а й дасть розуміння, в якому 
напрямку потрібно рухатися україн-
ському правосуддю. 

Керівництво апеляційного суду ці-
кавила перш за все не сама комунікація 
як така, а взаємодія як її наслідок. Важ-
ливо не лише висвітлювати інформа-
цію, а й бачити реакцію громадськості 
на неї, знаходити мінуси в роботі та по-
збуватися їх. Без стороннього погляду 
тут не обійтися. Тому наш суд запла-
нував низку заходів щодо поліпшення 
своєї інформаційної політики.

Першим важливим кроком було 
налагодження контактів. Оскільки 
багато ЗМІ виходять не тільки в па-

перовому вигляді, а й мають інтер-
нет-версії, можна було відразу читати 
реакцію громадян на інформацію про 
суд. На початку доводилося читати чи-
мало несхвальних відгуків, здебільшо-
го неаргументованих, але згодом таких 
коментарів не лише поменшало, але й 
з’явилися позитивні. 

Крім того, з квітня 2011 року завдя-
ки спільній ініціативі нашого суду та 
Кіровоградської обласної державної 
телерадіокомпанії було започаткова-
но радіопроект «Відкритий суд». По 
суті своїй, ця програма — юридичний 
лікнеп для жителів регіону. У переда-
чі беруть участь реальні судді, в ефірі 
розбираються життєві ситуації. Саме 
фактор реальності відрізняє цю про-
граму від різноманітних «судових» 
шоу, що транслюються на телебачен-
ні. Ця передача створювалася з метою 

підказати людям, як орієнтуватись у 
кримінальному чи цивільному про-
цесі, та розповісти про їхні права й 
обов’язки. Тому тематика програм 
формується в основному на підставі 
звернень громадян. 

Постійна відкритість 

Із 30 вересня 2011 року розпочав 
свою роботу проект під назвою «День 
відкритих дверей», спрямований на 
зміцнення авторитету судової влади 
в Кіровоградській області. У рамках 
проекту студенти та учні місцевих на-
вчальних закладів щомісяця можуть 
дізнатися про історію розвитку судо-
чинства на Кіровоградщині, окрема 
увага приділяється ознайомленню 
відвідувачів зі структурою обласного 
осередку правосуддя. На кожній зу-

стрічі виступають судді кримінальної 
та цивільної судових палат, які розка-
зують про особливості роботи устано-
ви. Апеляційний суд Кіровоградської 
області — єдиний суд в Україні, що 
проводить подібні заходи не однора-
зово, а робить цілий цикл зустрічей. 
Вони відбуваються кожної останньої 
п’ятниці місяця.

Важливе місце відведено співпраці 
з громадськими організаціями. Так, 
судді апеляційного суду виступали 
на круглих столах, що проводилися 
громадськими об’єднаннями Кірово-
градщини.

Одним із кроків назустріч до гро-
мадськості стало створення сторінки 
Апеляційного суду Кіровоградської об-
ласті в соціальній мережі Facebook. Цей 
ресурс використовується не тільки як 
плацдарм для розміщення інформації, 
а й джерело відгуків про роботу судової 
влади Кіровоградщини. Також активно 
використовується власний канал на 
сайті YouTube, де розміщені відеомате-
ріали з виступами суддів.

Утім, зміни відбулися не тільки в 
зовнішній політиці установи. У вести-
бюлі будівлі суду з’явився павільйон 
«Експедиція», а по суті — єдине вікно 
з прийому громадян. Раніше люди хо-
дили по коридорах і кабінетах, питали в 
першого, кого побачать, де можна отри-
мати копії документів, дозволи на по-
бачення тощо. Все відбувався хаотично. 
Адміністрація суду розробила методи-
ки діловодства, прийому громадян та 
впорядкувала взаємини з відвідувача-
ми. Тепер документи можна здавати, 
замовляти, отримувати через єдине 
вікно. Такі новації не тільки спростили 
завдання для громадян, а й уніфікували 
роботу працівників суду. �

Світлани Василівни з посади судді 
Апеляційного суду м.Києва (за дії, 
вчинені на посаді судді Дніпровсько-
го районного суду м.Києва) за пору-
шення присяги. 

12. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 8.12.2011 про внесення подан-
ня про звільнення Горяєва Ігоря Мико-
лайовича з посади судді Біляївського 
районного суду Одеської області за 
порушення присяги. 

13. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 24.09.2010 про внесення по-
дання про звільнення Багрової Ан-
желіки Геннадіївни з посади судді 
Нікопольського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області за пору-
шення присяги. 

14. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 11.05.2011 про внесення по-
дання про звільнення Ладиченка Сер-
гія Володимировича з посади судді 
Ровеньківського міського суду Луган-
ської області за порушення присяги. 

(Указом Президента від 27.10.2011 
№1007/2011 Ладиченка С.В. переведено 
на роботу на посаді судді Антрацитів-
ського міськрайонного суду Луганської 
області). 

15. Відмовлено у задоволенні скар-
ги судді Чугуївського міського суду 
Харківської області Слурденка Олек-

сандра Івановича на рішення ВККС 
від 17.11.2011. 

16. Відмовлено у задоволенні 
скарги судді Ленінського районного 
суду м.Запоріжжя Нікітенко Наталії 
Пантиліївни на рішення ВККС від 
17.11.2011. 

17. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за скар-
гою представника ЗАТ «Рівненський 
ливарний завод» Куманецького О.М. 
від 3.08.2009, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Остапчук Лариси 
В’ячеславівни з посади судді Рівнен-
ського районного суду Рівненської 
області за порушення присяги. 

18. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за звернен-
ням народного депутата Лук’янова В.В.
в інтересах Мацегорової М.В. від 
14.05.2010, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Мінасова Володимира 
Валерійовича з посади судді Жовтне-
вого районного суду м.Запоріжжя за 
порушення присяги. 

19. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями народного депутата Пили-
пенка В.П. від 23.03.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 

подання про звільнення Кротюка 
Олександра Володимировича з посади 
судді Окружного адміністративного 
суду м.Києва за порушення присяги. 

20. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою директора ЗАТ «Агробуд» 
Печененка О.В. від 17.01.2007, з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Іва-
кіної Валентини Олексіївни, Сіверіна 
Володимира Івановича з посад суддів 
Харківського апеляційного господар-
ського суду та Філатова Юлія Мико-
лайовича з посади судді Харківського 
апеляційного адміністративного суду 
(за дії, вчинені на посаді судді Харків-
ського апеляційного господарського 
суду) за порушення присяги. 

21. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням голови правління АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» Лаврен-
чука В.М. від 17.12.2009, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Бухтіярової 
Ірини Олександрівни з посади судді 
Ворошиловського районного суду 
м.Донецька за порушення присяги. 

22. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням голови Вільшанського 

районного суду Кіровоградської об-
ласті Гольші О.А., з висновком про 
відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Ясінського 
Леоніда Юрійовича з посади судді 
Ульяновського районного суду Кіро-
воградської області (за дії, вчинені на 
посаді судді Вільшанського районного 
суду Кіровоградської області) за пору-
шення присяги. 

23. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням голови Фонду державно-
го майна Рябченка О.В. від 6.10.2010, 
скерованим членом ВРЮ 18.01.2011, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Ковтуна Сергія Анатолійовича, 
Головатюка Любомира Дмитровича, 
Омельченка Леоніда Володимирови-
ча з посад суддів Господарського суду 
м.Києва за порушення присяги. 

24. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями Цабія В.І. та голови 
Олександрійської міської ради Кі-
ровоградської області Цапюка С.К., 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Квітки Олексія Миколайовича 
з посади судді Олександрійського 
міськрайонного суду Кіровоград-

ської області за порушення присяги. 
25. Затверджено результати пере-

вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням Казакова В.М., з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Шевченка 
Віктора Миколайовича, Лакізи Ганни 
Петрівни, Скрипки Анжели Антонів-
ни з посад суддів Апеляційного суду 
Чернігівської області за порушення 
присяги. 

26. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями народного депутата 
Стельмашенка В.П. від 14.09.2011, з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення До-
брова Павла Володимировича з посади 
судді Комінтернівського районного 
суду Одеської області за порушення 
присяги. 

27. Взято до відома інформацію 
щодо розгляду ВР подання ВРЮ про 
звільнення Тищука Миколи Федо-
ровича з посади судді Оболонського 
районного суду м.Києва за порушення 
присяги. Ухвалено повторно внести 
подання до ВР про звільнення судді 
Оболонського районного суду м.Києва 
Тищука Миколи Федоровича з посади 
за порушення присяги на підставі рі-
шення ВРЮ від 21.02.2012. �

СПІВПРАЦЯ 

Канадсько-
українське 
«рандеву» 
У травні канадські експерти 
провели не одну зустріч з 
вітчизняними колегами, 
зокрема, побували у Вищому 
господарському суді, визначили 
напрями подальшої співпраці з 
керівництвом Державної судової 
адміністрації та Вищої ради 
юстиції. 

Як повідомляв «ЗіБ», 15 травня за-
кордонні експерти поспілкувалися з 
представниками ВГС щодо нової про-
грами навчання українських суддів. 
А наступного дня в рамках початку 
проекту «Суддівська освіта — для 
економічного зростання» голова ДСАУ 
Руслан Кирилюк провів робочу зустріч 
з представниками канадської делега-
ції. Головне завдання проекту полягає 
в наданні підтримки та методичної 
допомоги Україні у сфері покращення 
ділового середовища за рахунок під-
вищення ефективності роботи судів, 
розробки навчальних програм для 
законників та впровадження медіації, 
зміцнення організаційного потенціалу 
Національної школи суддів України, 
передбачається також робота з пілот-
ними господарськими судами. 

Серед канадських гостей були 
служителі Феміди судів королівської 
лави провінцій Манітоба, Саскачеван 
та Онтаріо, а також представники 
Канадського національного судового 
інституту, офісу уповноваженого з 
федеральних судових справ Канади та 
посольства Канади в Україні. Зокре-
ма, директор міжнародних програм 
офісу уповноваженого з федеральних 
судових справ Канади Олег Шаков 
подякував Р.Кирилюку за детальну 
інформацію про основні напрямки 
роботи ДСАУ та напрацювання в сфе-
рах, на покращення яких зорієнтовано 
проект. У свою чергу очільник ДСАУ 
висловив переконання, що співпраця 
буде плідною та успішною. 

17 травня з представниками про-
екту «Професійна підготовка суд-
дів — для економічного зростання 
в Україні» зустрілося керівництво 
ВРЮ. Учасники обмінялися думками 
з приводу процедури добору суддів, 
«досудового» навчання та підвищен-
ня кваліфікації законників в Україні 
та Канаді, окреслили коло питань для 
подальшого співробітництва. Зокрема, 
директор відділу міжнародної співп-
раці з юридичних питань і навчання 
Канадського національного судового 
інституту Дональд Чіассон підтримав 
пропозицію голови ВРЮ Володимира 
Колесниченка стосовно того, що про-
ектом мають бути охоплені не лише 
законники з судів господарської та ад-
міністративної юрисдикції, а й служи-
телі Феміди, які розглядають цивільні 
та кримінальні справи. �

СЕМІНАР 

Конвенцію розтлумачили 
Представникам місцевих 
загальних судів розповіли про 
основні принципи тлумачення 
Європейської конвенції про захист 
прав людини і основоположних 
свобод та особливості її 
застосування на національному 
рівні. 

У рамках спільної програми Євро-
пейського Союзу та Ради Європи «По-
силення боротьби з жорстоким пово-
дженням і безкарністю» в м.Запоріжжі 
11 травня відбувся семінар для суддів 
місцевих судів Запорізької, Дніпропе-
тровської та Кіровоградської областей, 

під час якого останні могли деталь-
ніше проаналізувати Європейську 
конвенцію про захист прав людини і 
основоположних свобод, а також за-
стосування практики Європейського 
суду з прав людини (на прикладі ст.3 
у співвідношенні зі стст.5, 6 конвенції). 
Відкрив семінар голова Апеляційного 
суду Запорізької області Віктор Горо-
довенко. 

Після вступних промов служителі 
Феміди заслухали низку доповідей. 
Зокрема, судді Апеляційного суду За-
порізької області Світлана Дадашева 
та Григорій Алейніков підготували 
доповідь про застосування практи-

ки ЄСПЛ та врахування принципів 
тлумачення конвенції при винесенні 
рішень на національному рівні (на 
прикладі судових рішень). У свою 
чергу суддя Апеляційного суду Кіро-
воградської області Віктор Онуфрієв 
акцентував увагу на забороні кату-
вання відповідно до ст.3 конвенції: 
загальний огляд крізь призму прак-
тики ЄСПЛ. Суддя Апеляційного суду 
Дніпропетровської області Роман 
Мудрецький розповів про процедурні 
аспекти позитивних обов’язків відпо-
відно до ст.3 конвенції, а суддя Вер-
ховного Суду Богдан Пошва доповів 
про гарантії захисту від жорстокого 

поводження: співвідношення стст.3, 
5, 6 конвенції. 

Щодо кожного з питань відбувались 
активні дискусії, а також вирішувалися 
практичні завдання та ситуативні зада-
чі. Також під час семінару було розгля-
нуто та обговорено різні проблеми, що 
стосуються особливостей застосування 
Європейської конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, а 
також рішень ЄСПЛ у правозастосов-
ній діяльності суддів при прийнятті та 
ухваленні рішень.

На завершення семінару його учас-
никам було вручено сертифікати На-
ціональної школи суддів України. � 

ВІДЗНАКА

Вона своїм життям підтвердила право судити
ОЛЕКСІЙ СЕМЕНЧЕНКО, 
ОЛЕСЯ ГАЙДАЙ

Суддя у відставці, колишня голова 
Варвинського районного суду Чер-
нігівської області Маргарита Селез-
ньова удостоєна відзнаки Верховного 
Суду «За вірність закону». Саме життя 
вчило і їй бути справедливою, пере-
живати, аналізувати, враховувати всі 
обставини...

Хоч і народилася Маргарита Іва-
нівна в Ленінграді, та більшу частину 
свого життя прожила у Варві. Її раннє 
дитинство минуло в місті на Неві, а по-

тім її матір разом із малою Маргаритою 
евакуювали на Кавказ. 

Після війни, повернувшись у Варву, 
вона закінчила десятирічку, і з 1954 року 
працювала в районній прокуратурі се-
кретарем. Потім її переводили на роботу 
в інші райони області. 

Але Маргарита Іванівна добре 
усвідомлювала: необхідно здобувати 
освіту. І вона одна з небагатьох на 
той час варвинчан, хто вступив до 
Київського державного університету 
ім. Т.Г.Шевченка. Після закінчення 
юридичного факультету понад 10 ро-
ків працювала суддею Козелецького 
районного суду, а в 1976-му її обрали 

до Варвинського районного суду, який 
вона очолювала до виходу у відставку 
1987 року.

Були непоодинокі випадки, коли 
Маргарита Іванівна виявляла неабия-
ку впевненість у собі та справжню му-
дрість, відстоюючи правову позицію. 
Нерідко згадують її і колишні народні 
засідателі. М.Селезньова дуже уважно 
ставилася до їхньої думки, глибоко 
аналізувала обставини справи, пого-
джувалася з ними чи наполягала на 
своїй позиції, терпляче обгрунтовую-
чи своє рішення. 

Життєвий досвід та небайдужість 
до чужої біди, професіоналізм допомо-

гли їй не однієї сотні жителів району 
захистити чи відновити порушені пра-
ва. Маргарита Іванівна усвідомлювала, 
що немає нічого святішого для судо-
чинства ніж прагнення не породити в 
людини відчуття несправедливості й 
упередженості при винесенні рішення.

Привітати ювілярку та вручити їй 
відзнаку прийшли голова Апеляційно-
го суду Чернігівської області Садіг Тагі-
єв, начальник ТУ ДСАУ в Чернігівській 
області Володимир Вовченко, голова 
Варвинської райдержадміністрації Пе-
тро Бакуменко, очільник Варвинського 
районного суду Олексій Семенченко, 
колишні колеги, друзі. � 

Фото на пам’ять у колі колег 
для М.Селезньової (в центрі) — 
це також визнання її заслуг.

Щомісяця двері суду відкриті для студентів, котрі хочуть більше дізнатися 
про судочинство.  
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АДВОКАТУРА K

КОМІТЕТ 

Адвокатура — з підтримкою 
Члени Комітету ВР з питань правової політики 
на своєму засіданні підтримали законопроект 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 
А до початку засідання вони ще устигли обговорити КПК, 
підписаний Президентом. 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО 

Президент САУ Лідія ІЗОВІТОВА — голові комітету Сергію МІЩЕНКУ: 
«Думаю, у президентського проекту в адвокатському співтоваристві буде значно більше 
прихильників, ніж окремих противників».

Радник Президента Андрій ПОРТНОВ був радий підтримці, 
яку проект отримав від профільного комітету. 

Член Комітету ВР з питань правової політики Роман ЗВАРИЧ: 
«І як вам новий КПК?» 

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Володимир ВИСОЦЬКИЙ 
заявив, що захисники мріють про свою організацію, 
але його бачення порядку створення НАА — інше. 

ОБРАННЯ 

«Безстрокова» довіра 
Народні обранці 24 травня роздавали «перепустки» 
кандидатам на посади суддів, 
які отримали рекомендації 
від Вищої кваліфікаційної комісії суддів. 
Також парламентарі розглянули подання 
про звільнення служителів Феміди 
за порушення присяги. 

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

Голова Вищої ради юстиції Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО (ліворуч) пояснював керівникові 
Вищого господарського суду Віктору ТАТЬКОВУ, що суддя Оболонського райсуду м.Києва 
Микола Тищук заслуговує на звільнення. 

Судове керівництво і претенденти на обрання безстроково  
з нетерпінням очікували голосування нардепів. 

Заступникові голови ВККС Миколі ПІНЧУКУ довелося піти із засідання 
раніше, щоб представити кандидатів у парламенті. 

Голова Верховного Суду Петро ПИЛИПЧУК прийшов, 
щоб глянути на тих, хто успішно пройшов п’ятирічне 
випробування й достойний обрання безстроково. 
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РОЗДРІБ

«ЗіБ» —
у продажу!
Запитуйте наш тижневик  
у кіосках «Союздруку».

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

Адреси 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. Солом’янська, 2-а
•  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

Об’єднані 
серпневим 
указом
22 травня Вища кваліфікаційна комісія суддів дала 
13 володарям мантій, термін повноважень яких 
закінчується 1 серпня 2012 р., рекомендації для 
обрання безстроково. Всі вони були призначені на 
посади одним і тим самим указом Президента.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Члени ВККС Лідія ГОРБАЧОВА та Дмитро СОКУРЕНКО 
детально ознайомилися з матеріалами справ кандидатів.

Ірина ЗАГРЕБА переконувала комісію, що влітку вийде з декретної 
відпустки й працюватиме в Кіровському райсуді м.Кіровограда.

Святослав РОГОЗІН з Рівненського міськсуду Рівненської області 
отримав безстрокову «перепустку».

СУДОВА ПРАКТИКА

Дискусійний 
пункт
Пленум Вищого адміністративного суду прийняв у
новій редакції постанову «Про практику застосування 
адміністративними судами законодавства у справах 
із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
державної виконавчої служби». Один пункт документа 
довелося відправити на доопрацювання, 
адже пленум не зміг визначитися, хто є відповідачем 
у цій категорії справ.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ШИБАНОВ

Представники ВАС були раді гостям, які прийшли на засідання пленуму: 
голові Вінницького апеляційного адмінсуду Віталію КУЗЬМИШИНУ 
та першому заступникові міністра юстиції Інні ЄМЕЛЬЯНОВІЙ.

Заступник Генпрокурора Михайло ГАВРИЛЮК пообіцяв подати зауваження 
до постанови в письмовому вигляді.

Секретар пленуму ВАС Михайло СМОКОВИЧ: «В яких абзацах п.11 ви помітили 
певну неузгодженість?»

«Адміністративники» проголосували за нову редакцію постанови пленуму ВАС.

Голова ВАС Ігор ТЕМКІЖЕВ: «Пропоную виключити з документа п.11 
і відправити останній на доопрацювання».

Суддя ВАС Анатолій ЗАГОРОДНІЙ (у центрі) готовий підтримати пропозиції колег.

Дискусія щодо того, хто має бути відповідачем у справах за участю ДВС, 
затягнулася на півгодини.
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ТРАНСПОРТ

Чиновники 
стануть 
патріотами
У Верховній Раді пропонують 
пересадити чиновників на 
вітчизняні автомобілі (точніше 
на ті, які збирають на території 
нашої держави) й визначити їх 
максимальну вартість.

За словами народних депутатів Юрія 
Ганущака й Андрія Павловського, поса-
довці використовують службовий тран-
спорт, який не відповідає економічній та 
соціальній ситуації в країні.

«Непоодинокі випадки викорис-
тання чиновниками транспорту, який 
належить комерційним структурам, що 
можна розглядати як приховану форму 
хабара», — відзначають парламентарі в 
пояснювальній записці до проекту.

Народні обранці вважають, що на 
сьогодні парк авто різного рівня ком-
форту та безпеки може бути повністю 
заповнений машинами вітчизняного 
виробництва, принаймні виготовлених 
шляхом великовузлового збирання. Для 
того щоб забезпечити посадовців авто-
мобілями достатнього рівня комфорту 
та безпеки, парламентарі пропонують 
установити ціновий діапазон.

Так, керівники установ, посади 
яких належать до підгрупи I-1 (це, зо-
крема, Прем’єр-міністр, глава Адмі-
ністрації Президента, очільник Ради 
національної безпеки і оборони), ма-
ють забезпечуватися службовим тран-
спортом вітчизняного виробництва 
вартістю не більш ніж 500 мінімальних 
зарплат (тобто 547 тис. грн.). Керівни-
ки установ, посади яких належать до 
підгрупи ІI-1, отримають право на ві-
тчизняний автомобіль, який коштує 
250 мінімальних зарплат (273,5 тис.).
Разом з тим більшість чиновників 
зможуть претендувати на автомобіль 
щонайбільше за 90 мінімальних зарп-
лат (98,46 тис. грн.). �

ЗДОРОВ’Я

Пиву — бій!
Нардепи підтримали обмеження 
щодо реклами пива. Відповідно 
до новацій пінний напій зможе 
з’являтися на телеекранах лише з 
півночі й до 6-ї ранку.

Парламент підтримав у першому 
читанні проект «Про внесення змін до 
статті 22 Закону України «Про рекламу» 
(№9099). Ініціатори — народні депутати 
Микола Томенко й Андрій Шевченко — 
пропонують прирівняти правила рекла-
ми пива (і напоїв, що виготовляються на 
його основі) до норм, які регулюють рек-
ламу алкогольних напоїв. Крім цього, 
в парламенті прагнуть відкоригувати 
час, коли відповідні ролики можуть 
з’являтися на телеекранах. Якщо за-
раз рекламу горілки можна побачити 
з 23-ї год., то відповідно до ініціативи 
«алкогольний» час розпочинатиметься 
опівночі й триватиме до 6-ї ранку. �

КОНТРОЛЬ

Футбольний афект
Програш улюбленої команди не можна вважати 
пом’якшуючою обставиною для хуліганів

АНАТОЛІЙ КОВТУН, 
м.Харків

Негативні емоції відвідувачів 
футбольних матчів 
не розглядаються як 
пом’якшуючі обставини 
в разі порушення громадського 
порядку. Тому вболівальники 
підпадають під відповідальність 
за тими ж правилами, що й інші 
громадяни.

Особливості футболістів

За повідомленнями британської 
преси, частина фанатів збірної Англії 
не бажає їхати на матчі Євро-2012 че-
рез страх перед українською міліцією. 
За таких умов варто розібратися в 
тому, як правоохоронці мають реа-
гувати на хуліганство й чим обмежу-
ються права вболівальників. 

Обопільна згода гравців і суддів, 
а також держави на проведення фут-
больного матчу означає прийняття 
ними правил гри замість норматив-
них актів. Це означає, що для футбо-
лістів і арбітрів під час матчу та на 
території спортивної споруди норми 
права не застосовуються і, відповід-
но, передбачена законом відповідаль-
ність не настає.

Дії гравців і суддів кваліфікують-
ся згідно з вимогами, встановленими 
міжнародними організаціями (ФІФА, 
УЄФА), і відповідальність  настає від-
повідно до прийнятих ними актів. 
Проте вболівальники за свої діяння 
несуть відповідальність згідно із за-
конодавством.

Законодавчий контроль

8.07.2011 Верховна Рада прийняла 
закон «Про особливості забезпечен-
ня громадського порядку та громад-
ської безпеки у зв’язку з підготовкою 
та проведення футбольних матчів» 
(№3673-VI). Відповідно до ст.7 цього 
акта до суб’єктів забезпечення гро-
мадського порядку та громадської 
безпеки при проведенні футбольних 
матчів віднесені: 

• оператори спортивної споруди;
• організатори футбольного мат-

чу;
• спеціальні суб’єкти забезпечен-

ня громадського порядку та громад-
ської безпеки;

• футбольні клуби. 
При цьому на оператора спортив-

ної споруди також покладено конт-
роль за поведінкою осіб, які перебува-
ють на території спортивної споруди.

Згідно з п.4 ч.2 ст.8 закону опера-
тор спортивної споруди може залу-
чити для «забезпечення громадсько-
го порядку та громадської безпеки 

обслуговуючий персонал (волонте-
рів, стюардів, контролерів)».

У пп.1 і 5 ч.1 ст.10 закону «Про 
міліцію» (№565-XII від 20.12.90) 
вста новлено, що орга ни мі ліці ї 
зобов’язані «забезпечувати безпеку 
громадян і громадський порядок», 
«припиняти адміністративні пра-
вопорушення». Отже, законодавець 
наділив працівників міліції правом 
кваліфікації адміністративних про-
ступків.

Важливо, що відповідно до ч.2 
ст.10 закону №565-XII працівник 
міліції незалежно від посади, яку 
він займає, місцезнаходження і часу 
в разі безпосереднього виявлення 
подій, які загрожують особистій чи 
громадській безпеці, «зобов’язаний 
вжити заходів до попередження і 
припинення правопорушень».

Тому положення закону 3673-VI, 
які характеризують обслуговуючий 
персонал оператора спортивної спо-
руди, вимагають уточнення. Напри-
клад, незрозуміло, яким норматив-
ним актом і в якому обсязі персонал 
оператора наділяються допоміжни-
ми функціями і чи поширюються на 
цих осіб права працівників міліції.

Нюанси обмежень

Відповідно до закону 3673-VI при 
проведенні чемпіонату Європи з фут-
болу 2012 року організатором фут-
больних матчів і відповідальною осо-
бою за гарантування безпеки є УЄФА. 
Ця організація повинна забезпечити 
взаємодію органів МВС із місцевими 
державними адміністраціями та ор-
ганами місцевого самоврядування. 
Проте УЄФА не є суб’єктом права в 
розумінні чинного законодавства, і 
тому виконання обов’язків органі-
затора футбольних матчів в Україні, 
передбачені законом, делеговано ФФУ.

Згідно з вимогами закону глядачі 
на футбольних матчах зобов’язані 
дотримуватися правил поведінки на 
території спортивної споруди, ви-
конувати законні вимоги стюардів, 
волонтерів, працівників служби без-
пеки, правоохоронних органів щодо 
дотримання норм законодавства.

Відповідно до ч.3 ст.17 закону 
№3673-VI «глядачам забороняється:

1) перебувати на території спортив-
ної споруди у стані алкогольного або 
наркотичного сп’яніння;

2) користуватися на території спор-
тивної споруди джерелами відкритого 
вогню;

3) проносити на територію спор-
тивної споруди та/або використову-
вати вогнепальну, холодну та іншу 
зброю, колючо-ріжучі предмети… бо-
єприпаси, вибухові речовини, піротех-
нічні вироби, легкозаймисті речовини, 
їдкі речовини…;

4) проносити та/або вживати на 
території спортивної споруди алко-
гольні, слабоалкогольні напої та/або 
пиво у скляній тарі».

Особи, відповідальні за проведен-
ня футбольного матчу та дотримання 
громадського порядку та громадської 
безпеки на території спортивної спо-
руди, мають право обмежити свободу 
переміщення глядачів.

Послуги без гарантії якості

Безперечно, футбольний матч — 
видовище, але в законодавстві існує 
прогалина, адже до цього часу не 
дано опису спортивно-видовищного 
заходу. Передбачені згідно з Класифі-
катором видів економічної діяльності 
від 11.10.2010 діяльність спортивних 
об’єктів (код 92.61.0) та інша діяльність 
у сфері спорту (код 92.62.0) не дозво-
ляють точно визначити суть послу-
ги.

Утім, дії гравців футбольних клубів 
можна оцінити як адресовану гляда-
чам послугу. Це зобов’язує застосову-
вати норми закону «Про захист прав 
споживачів». При цьому слід урахо-
вувати, що якість такого роду послуги 
не може бути гарантована організато-
ром. Крім цього, неможливо надати 
необхідну, доступну, достовірну та 
своєчасну інформацію, як у випадку 
реалізації матеріальних благ. До того 
ж для спортивних видовищ немає за-
тверджених державних стандартів.

Таким чином, футбольні клуби, 
надаючи право перегляду спортивно-
го видовища, не можуть прогнозувати 
його емоційне сприйняття вболіваль-
никами. Тому хуліганство, масові 
заворушення на трибунах нічим не 
виправдані.

Усі вчинки — свідомі

Легальним способом звільнення 
глядачів від адміністративної або кри-
мінальної відповідальності за діяння 
під час футбольного матчу часто є поси-
лання на афект. Однак порушення правил 
щодо гарантування порядку й безпеки на 
території спортивного об’єкта та недо-
тримання введених організаторами обме-
жень необхідно кваліфікувати як умисне 
діяння або адміністративний проступок.

Доказів того, що спортивний азарт 
гравців породжує неконтрольовану лють 
і передає її вболівальникам, немає. Тому 
азарт не можна вважати афектом.

Спортивний азарт гравців і глядачів 
медики не діагностують. Він не є постій-
ним або тимчасовим психічним розладом 
чи психозом, що вимагає застосування 
лікування або усунення клінічних симп-
томів.

Переживання вболівальників під час 
футбольного матчу має іншу позитив-
ну природу, що допускається законо-
давцем і суспільством і виражається 
у формі захоплення. Негативні емоції, 
що виникають у частини глядачів під 
час футбольного матчу й пов’язані з 
результатом гри або діями гравців 
чи суддів, обов’язково чергуються з 
позитивними емоціями й мають ко-
роткочасний та абстрактний, а не со-
ціальний чи громадський характер.

Тому негативні емоції гляда-
чів законодавство не розглядає як 
пом’якшуючі обставини в разі по-
рушення громадського порядку на 
території спортивної споруди. Більш 
того, спортивні об’єкти є таким «узако-
неним» місцем, де дозволено не стри-
мувати свої негативні емоції, але при 
цьому слід обов’язково вгамовувати 
лють і агресію. �

ІНФОРМАЦІЯ

Процес 
отримав ім’я
Верховна Рада дозволила 
згадувати в держреєстрі судових 
рішень імена фізичних осіб, які 
зверталися до Європейського суду.

Законом «Про доступ до судових 
рішень» заборонено при оприлюдненні 
текстів судових рішень на офіційному 
веб-порталі судової влади розголошу-
вати відомості, що дають можливість 
ідентифікувати фізичну особу. Такі 
відомості замінюються літерними або 
цифровими позначеннями (напри-
клад, «Особа 1», «Особа 2»). Винятки 
становлять лише прізвища суддів, які 
ухвалили рішення, а також посадовців, 
котрі брали участь у справі, виконуючи 
свої обов’язки.

За словами ініціатора змін — на-
родного депутата Сергія Головатого, — 
на практиці це призводить до того, 
що ім’я будь-якої фізичної особи, яке 
згадується в тексті судового рішен-
ня, крім зазначених винятків, може 
змінюватися умовним позначенням. 
Правило поширюється й на ім’я за-
явника у справах, що розглядалися в 
міжнародних судових установах, на-
самперед Європейському суді з прав 
людини.

«Така ситуація має абсурдний ха-
рактер, оскільки зазначені відомості 
не обмежуються в доступі самими 
міжнародними судовими установами, 
що приймають відповідні рішення», — 
переконаний С.Головатий.

Відповідно ж до нового закону 
в текстах судових рішень, що опри-
люднюються в держреєстрі, можуть 
міститися відомості про імена сторін у 
справі, що розглядалася міжнародною 
судовою чи іншою установою, на яку 
йде посилання. Новації, сподіваєть-
ся С.Головатий, допоможуть усунути 
штучні перешкоди в поширенні ін-
формації. �

ВИМОГИ

Парламентська старанність
У Верховній Раді сподіваються, 
що незабаром удасться виконати 
кілька «завислих» рішень 
Европейського суду з прав 
людини. Не вистачає дрібниці — 
ухвалення двох законів.

У Парижі 21 травня відбулося засі-
дання комітету Парламентської асам-
блеї Ради Європи з юридичних питань 
і прав людини. Сергій Ківалов, як 
представник українського парламен-
ту, розповів, що комітет ПАРЄ дуже 
цікавить, чи виконує Україна рішення 
Європейського суду. 

«На минулому засіданні, яке від-
булося 26 квітня, голова юридично-
го комітету Кристофер Чоп доручив 

мені проінформувати депутатів Ради 
Європи про подальший розгляд у 
Верховній Раді проектів законів «Про 
гарантії держави щодо виконання су-
дових рішень» і «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів Укра-
їни для забезпечення права людини 
на перегляд судових рішень». Це саме 
ті проекти законів, які спрямовані на 
вдосконалення порядку виконання рі-
шень Європейського суду з прав люди-
ни», — розповів С.Ківалов.

За словами нардепа, можливо, най-
ближчим часом парламент розгляне в 
другому читанні вказаний проект про 
внесення змін. «Нам просто необхідно 
це зробити, розглянути й підтримати 
цей проект. І тоді Верховний Суд змо-

же переглянути рішення суду першої 
інстанції у зв’язку з визнанням Євро-
пейським судом порушень конвенції у 
справі «Корнієв і Карпенко проти Укра-
їни», — переконаний парламентар.

Слід нагадати, що відповідне рі-
шення ЄСПЛ ухвалив ще 21 січня 
2011 р. Зараз справа — у ВС. Складність 
ситуації в тому, що у вітчизняному 
законодавстві відсутня процедура 
перегляду рішень у справах про адмі-
ністративні правопорушення, якщо 
міжнародна судова інстанція встано-
вила порушення нашою країною своїх 
зобов’язань. 

Крім того, С.Ківалов повідомив, 
що Комітет ВР з питань правосуддя 
16 травня вже розглянув питання про 

виконання рішень Європейського 
суду. Комітет звернувся до голови пар-
ламенту та керівників депутатських 
фракцій і груп з проханням винести на 
розгляд ВР проект закону «Про гаран-
тії держави щодо виконання судових 
рішень». Якщо закон приймуть, то це 
дозволить нашій країні виконати пі-
лотне рішення ЄСПЛ у справі «Юрій 
Іванов проти України»й запобігти по-
дібним порушенням у майбутньому.

«Я вважаю, що питання про вико-
нання Україною рішень Європейсько-
го суду є першочерговим і сподіваюся, 
що наш парламент уживатиме всіх 
необхідних заходів для поліпшення 
його правового регулювання,» — за-
явив нардеп. �

НОВАЦІЇ

Правила хабарництва
Народні депутати вирішили, що 
слід робити чиновникам, коли їм 
пропонують хабар або коли вони 
знаходять подарунки.

Верховна Рада ухвалила закон «Про 
правила етичної поведінки», яким 
визначила основоположні норми для 
осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого само-
врядування. 

Зокрема, встановлено такі прави-
ла поведінки: законність (неухильне 
дотримання вимог закону), політич-
на неупередженість, толерантність, 
об’єктивність (необхідність діяти, не-
зважаючи на особисті інтереси) тощо.

Особливу увагу нардепи приділили 
ситуаціям, коли особам, уповноваже-

ним на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, про-
понують хабар. Відповідно до закону 
в подібних випадках необхідно діяти 
за таким алгоритмом: відмовитися 
від пропозиції; за можливості іден-
тифікувати особу, яка її зробила; за-
лучити свідків; письмово повідомити 
про пропозицію безпосереднього 
керівника, відповідний виборний чи 
колегіальний орган або одного зі спеці-
ально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції. При цьому держ-
службовцям забороняється прийма-
ти неправомірну вигоду або дарунок 
(пожертву) навіть для використання 
в подальшому як доказу.

Якщо ж особа виявила у своєму 
службовому приміщенні чи передану в 

інший спосіб неправомірну вигоду або 
дарунок, вона зобов’язана невідкладно, 
але не пізніше одного робочого дня, 
письмово повідомити про цей факт 
свого безпосереднього керівника.

Після цього про виявлення не-
правомірної вигоди або дарунка має 
складатися акт, який підписується 
особою, котра отримала подарунок, 
та її безпосереднім керівником. У разі 
якщо неправомірну вигоду або дару-
нок (пожертву) виявляє начальник, 
то відповідний акт підписує він сам та 
особа, яка обіймає посаду заступника 
керівника цього органу.

Згідно зі встановленою процеду-
рою дарунки й пожертви мають збе-
рігатися в установі до їх передання 
компетентним органам. �

Відтепер чиновники знають, що робити 
з навіть найнесподіванішими подарунками.

Якщо вболівальники не можуть контролювати свої емоції, їм у цьому має допомогти міліція.

10 законодавча влада



ФІНАНСИ

Житло 
без ризиків
Кабмін підтримав пропозиції 
Асоціації «Український 
Кредитно-Банківський Союз» 
щодо зменшення ризиків 
фінансових установ при наданні 
ними позик на придбання 
нерухомості.

Погодившись із аргументами 
УКБС, Уряд подав до парламенту 
проект «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
вдосконалення та спрощення проце-
дури державної реєстрації земельних 
ділянок та речових прав на нерухоме 
майно» (№10365).

Завдяки новаціям нотаріуси отри-
мають повноваження реєструвати 
право власності на нерухомість одно-
часно з нотаріальним посвідченням 
договору купівлі-продажу.

Разом з тим експерти УКБС про-
довжують удосконалювати проект 
у частині надання нотаріусам права 
здійснювати державну реєстрацію не 
тільки права власності, а й обтяжень 
нерухомості, у тому числі іпотеки, 
оскільки неврегульованість цього 
питання залишає ризик зменшення 
захисту прав банків як кредиторів.

«УКБС звернув увагу органів 
влади на те, що з набуттям чинності 
законом «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та 
їх обмежень» (№1878-VI) виникла 
розірваність у часі процесів укла-
дання договору купівлі-продажу 
нерухомості та виникнення в по-
купця права власності на неї, що 
підвищило ризик шахрайств із не-
рухомістю. Тому прийняття парла-
ментом запропонованих Кабміном 
та УКБС змін сприятиме зменшенню 
кількості злочинів на ринку неру-
хомого майна та дозволить активі-
зувати іпотечне кредитування», — 
впевнена генеральний директор Асо-
ціації Галина Оліфер. 

Таким чином, експерти УКБС 
сподіваються, що законодавча іні-
ціатива не лише захистить інтереси 
фінустанов, а й сприятиме розвитку 
будівельного сектору та, відповідно, 
спростить для громадян вибір май-
бутнього житла. �

ПРОЕКТ

Банкрутство стане швидшим
Мін’юст виносить на громадське 
обговорення проект закону «Про 
внесення змін до деяких законів 
України з питань банкрутства». 
Експерти сподіваються, що новації 
дозволять прискорити процедуру 
й таким чином захистити права 
кредиторів.

Як повідомив очільник відомства 
Олександр Лавринович, при розробці 
проекту фахівці Мін’юсту виходили з 
того, що нині процедура банкрутства за-
бирає надто багато часу. Вона може три-
вати кілька років, що негативно впливає 
на погашення заборгованості кредито-
рів. Крім того, довготривала процедура 
абсолютно не гарантує відновлення 
платоспроможності підприємства. 
Через невизначеність максимальних 

строків для реалізації окремих прав та 
обов’язків учасників процесу коефіцієнт 
погашення вимог у процедурі банкрут-
ства залишається низьким.

Окремою проблемою є зупинен-
ня розгляду господарськими судами 
справ про банкрутство у зв’язку з 
оскарженнями ухвал в апеляційному 
та касаційному порядку. При цьому 
норми чинного закону не забороняють 
господарським судам приймати рішен-
ня про продовження строків процедур 
банкрутства, а також розглядати спра-
ви про банкрутство незалежно від апе-
ляційного та касаційного оскарження.

З огляду на ці проблеми Мін’юст 
пропонує встановити, що граничні 
строки процедур не можуть бути по-
довжені, а оскарження ухвал місцевого 
або апеляційного господарського суду 

в справах про банкрутство, постанови 
про визнання боржника банкрутом 
та відкриття ліквідаційної процедури 
не є підставою для зупинення прова-
дження у справі про банкрутство та 
не може перешкоджати продовженню 
розгляду справи відповідним судом. 

Крім цього, пропонується уточнити 
випадки підготовки державним органом 
з питань банкрутства висновків про на-
явність ознак фіктивного банкрутства, 
доведення до банкрутства, приховуван-
ня стійкої фінансової неспроможності, 
незаконних дій у разі банкрутства. На-
самперед це стосується державних під-
приємств чи підприємств, у статутному 
капіталі яких частка державної власнос-
ті перевищує 50%.

Також у разі наявності обгрун-
тованих сумнівів пропонується за-

провадити можливість призначення 
господарським судом експертизи 
для визначення початкової вартос-
ті майна боржника за клопотанням 
державного органу з питань бан-
крутства. Така норма дасть змогу 
уникнути умисного заниження по-
чаткової вартості майна боржника в 
процедурах банкрутства.

Крім того, з метою спрощення про-
цедури банкрутства експерти пропо-
нують виключити погодження пере-
ліку ліквідаційних мас із центральним 
органом виконавчої влади, що забез-
печує реалізацію державної політики у 
сфері управління об’єктами державної 
власності, Фондом державного майна. 
На думку фахівців Мін’юсту, ця норма 
призводить до затягування процедур 
банкрутства. �

ГАРАНТІЇ

Права найменших 
і найбільших
Відсутність акціонера на загальних зборах — недостатня підстава 
для скасування рішень останніх
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Суди не мають єдиного алгоритму 
розгляду скарг міноритаріїв, не 
запрошених на загальні збори 
товариства, на рішення останніх. 
У кожному конкретному випадку 
законники мають визначити: 
акціонер дійсно прагне захистити 
свої права чи намагається 
зупинити роботу товариства.

Обов’язкове скасування

Судді, юристи-практики та експер-
ти 17 травня взяли участь у круглому 
столі на тему «Вирішення корпора-
тивних спорів: проблемні питання і 
особливості розгляду деяких категорій 
справ господарськими судами». Орга-
нізаторами заходу виступили Вищий 
господарський суд, проект «ЮРЛИ-
ГА», видання «ЮРИСТ & ЗАКОН». 
Інформаційним партнером став наш 
тижневик.

У своєму виступі суддя ВГС Лариса 
Іванова розповіла, з якими спорами 
акціонери найчастіше звертаються 
до судів. Так, досить часто законни-
ки вирішують питання щодо частки 
статутного капіталу, внесення змін 
до статутних документів, стосовно 
надання інформації про діяльність 
товариства. Однак найчастіше до судів 
звертаються з метою визнання недій-
сними рішень загальних зборів. Якщо 
збори були проведені з порушеннями, 
пояснила суддя, це ще не є підставою 
для скасування рішень.

Відповідно до п.18 постанови Пле-
нуму ВС «Про практику розгляду 
судами корпоративних спорів» від 
24.10.2008 безумовною підставою для 
визнання рішення загальних зборів 
недійсним є 3 випадки: 

• відсутність кворуму; 
• прийняття рішення з питан-

ня, не включеного до порядку денного; 
• зміна статутного капіталу то-

вариства, якщо не дотримано проце-
дури надання акціонерам відповідної 
інформації.

«При вирішенні питання про не-
дійсність рішень загальних зборів у 
зв’язку з іншими порушеннями, до-
пущеними під час скликання та про-
ведення загальних зборів, господар-

ський суд повинен оцінити, наскільки 
ці порушення могли вплинути на 
прийняття загальними зборами від-
повідного рішення», — говориться в 
постанові Пленуму ВС.

Разом з тим звернутися до суду має 
право будь-який акціонер, незалежно 
від того, який у нього пакет. «Консти-
туція не обмежує права звертатися до 
суду, і в законодавстві немає прямої 
вказівки на те, що коли в акціонера 1% 
акцій, то він не має права звертатися 
по захист своїх прав. Тільки суд може 
встановити, було порушення чи ні», — 
наголосила Л.Іванова.

Захист у деталях

Юристів цікавило, за яким ал-
горитмом працюють судді, якщо в 
постанові й законодавстві прямо не 
сказано про необхідність скасовувати 
рішення загальних зборів. Виявилося, 
що єдиних закріплених стандартів не-
має і в кожному конкретному випадку 
законники мають брати до уваги різні 
аспекти справи.

«Акціонерне товариство — це 
баланс інтересів», — відзначив член 

науково-консультативної ради ВГС 
Олександр Онуфрієнко. Тому, за його 
словами, не можна допускати, щоб на-
прям діяльності компанії визначали 
тільки мажоритарії, але так само не 
слід допускати, щоб міноритарні акці-
онери зупиняли роботу підприємства 
через найдрібніші приводи.

Наприклад, якщо міноритарію, 
який не міг би вплинути на прийняте 
рішення, запрошення на загальні збо-
ри надійшло з кількаденним запізнен-
ням, то це не можна вважати підставою 
для скасування рішення таких зборів. 
На думку експерта, у такому випадку 
суд має визначити, яке право акціо-
нера було порушено, яке й захистити.

З такою позицією не погоджується 
директор Центру комерційного права 
Валентина Данішевська. За її словами, 
за 20 років в Україні так і не сформу-
вався ефективний ринок цінних папе-
рів, і однією з причин такої ситуації є 
зневага до прав міноритарних акціо-
нерів. Якщо захистити їхні права, то 
в інвестуванні братиме участь усе на-
селення, переконана експерт. 

В.Данішевска наголосила, що не 
можна вважати ігнорування права 

акціонера на участь у загальних збо-
рах незначним порушенням. «Якщо 
суд установив, що право на участь у 
загальних зборах усе-таки було пору-
шено, то треба ризикувати й визнавати 
навіть серйозні рішення недійсними. 
Мажоритарний акціонер завжди може 
уникнути такої ситуації, якщо в нього 
не було наміру створити її навмисне. 
У нього є достатньо коштів для того, 
щоб дотриматися встановленого по-
рядку (проведення загальних збо-
рів. — Ред.)», — упевнена директор 
Центру комерційного права.

У свою чергу О.Онуфрієнко пере-
конаний, що суд може захистити права 
міноритарія і не скасовуючи рішень 
загальних зборів товариства. Напри-
клад, якщо через відсутність на зборах 
людина втратила право на примусовий 
викуп акцій, законники можуть по-
новити це право. Але скасовувати всі 
рішення зборів і тим самим зупиняти 
роботу підприємства в цьому випадку 
не потрібно. Тим паче що міноритарії 
інколи намагаються завдати удару по 
«своєму» товариству, і, якщо судді 
потраплять під їхній вплив, це може 
спровокувати кризу всього вітчизня-
ного підприємництва. �

ПРЯМА МОВА

ОЛЕКСАНДР 
ОНУФРІЄНКО, 
член науково-
консультативної 
ради ВГС:

— Судді мають дивитись, яке саме право 
акціонера порушено. 
Наприклад, міноритарій отримав по-
відомлення через 3 дні після загальних 
зборів (або взагалі не отримав його) і 
через це хоче скасувати рішення, від 
яких залежить доля мільйонів дола-
рів. У таких випадках судді першої та 
апеляційної інстанцій інколи прямо за-
питують скаржника про те, що змінила 
б його присутність на зборах. Акціонер 
може відповідати, що він розповів би, 
яка ця угода невигідна й, можливо, схи-
лив би більшість на свій бік. 
Зрозуміло, що такі твердження — зі 
сфери ймовірності.

ЄДИНИЙ СТАНДАРТ

Аргументи 
не потрібні
Верховна Рада підтримала в 
першому читанні законопроект, 
який установлює нові стандарти 
преюдиціальності в господарських 
справах та має сприяти єдності 
судової практики.

Як пояснює автор проекту «Про 
внесення змін до статті 35 Господар-
ського процесуального кодексу Укра-
їни» Дмит ро Притика, необхідність 
прийняття змін полягає у відсутності 
єдиної практики щодо преюдиціаль-
ності залежно від суб’єктного складу 
сторін у господарській справі та сторін 
у цивільній або адміністративній справі.

«Як показує практика Вищого гос-
подарського суду, він може під час 
застосування ст.35 ГПК при розгляді 
окремих справ приймати рішення, які 
суперечать одне одному», — відзначив 
нардеп у пояснювальній записці. Так, за 
його словами, у постанові від 22.12.2009 
№9/346-08 ВГС зазначив, що відповідно 
до ч.4 ст.35 ГПК рішення суду в цивіль-
ній справі, яке набрало законної сили, є 
обов’язковим для господарського суду 
стосовно фактів, котрі встановлені су-
дом і мають значення для вирішення 
спору. Суб’єктний же склад сторін у 
справі має значення для фактів, установ-
лених рішенням господарського суду, а 
не рішенням у цивільній справі.

Натомість у постанові від 27.01.2011 
№40/48-10(3/62-10(25/103-09) ВГС вказав, 
що відмінний суб’єктний склад у госпо-
дарській та цивільній справах виключає 

можливість застосування преюдиціаль-
ності в порядку ст.35 ГПК.

Відповідно до законопроекту 
Д.Притики обставини, визнані сторо-
нами та іншими особами, які беруть 
участь у справі, можуть не доказува-
тися, якщо в суду не виникає сумніву 
щодо їх достовірності та добровільності 
визнан ня цих обставин. Крім цього, «об-
ставини, встановлені судовим рішенням 
у господарській, цивільній або адмі-
ністративній справі, що набрало закон-
ної сили, не доказуються при розгляді 
інших справ, у яких беруть участь ті самі 
особи або особа, щодо якої встановлено 
ці обставини». �

КОНТРОЛЬ

«Зніміть це негайно!»
У парламенті розмірковують 
над тим, аби надати громадянам 
право фотографувати в магазинах. 
Нардепи сподіваються, що це 
допоможе фіксувати продаж 
неякісних товарів.

Відповідно до закону «Про захист 
прав споживачів» громадяни мають 
право на належну якість продукції та 
обслуговування, безпеку продукції, 
необхідну, доступну, достовірну та 
своєчасну інформацію про продукцію, 
її кількість, якість, асортимент, а також 
про її виробника. Крім цього, закон 
закріплює право на відшкодування 
майнової та моральної шкоди, завда-
ної внаслідок недоліків продукції. У 
таких випадках споживачі можуть 
звертатися до суду та інших уповно-
важених органів державної влади по 
захист порушених прав.

Однак під час захисту прав спожи-
вача зазвичай виникають проблеми з 

документальним доведенням самого 
факту порушення. На думку народ-
ного депутата Олександра Фельдмана, 
неподобства відбуваються не в остан-
ню чергу через надавачів послуг, які 
часто заважають здійснювати фото- 
та відео фіксацію порушень, а інколи 
прямо забороняють знімати.

«Прикладами цього є неодноразові 
сюжети на телебаченні, в яких викри-
ваються та фіксуються порушення під 
час продажу товарів, надання послуг, 
кредитів. При цьому продавці й вико-
навці робіт зазвичай чинять спротив 
навіть роботі журналістів, чия профе-
сійна діяльність захищається чинним 
законодавством», — наголошує парла-
ментар. Тому, на його думку, простому 
споживачеві ще складніше зафіксува-
ти на фотоапарат або відеокамеру по-
рушення своїх прав. Швидше за все, 
людина буде позбавлена такої можли-
вості працівниками та адміністрацією 
комерційного закладу.

Тому нардеп подав законопроект 
«Про внесення зміни до статті 4 Закону 
України «Про захист прав споживачів» 

(№10479), відповідно до якого в місцях 
продажу товарів і надання послуг до-
зволяється фото- і відеозйомка. �

Л.Іванова (праворуч) поділилася з колегами досвідом розгляду корпоративних спорів.

Уже найближчим часом кількість заборон у магазинах може зменшитись.

Д.Притика продовжує працювати 
над удосконаленням «рідної» юрисдикції.
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ТИПІЗАЦІЯ

Шкода й компенсація 
ВСС узагальнив умови відповідальності за шкоду, 
завдану джерелом підвищеної небезпеки 
У третій частині узагальнення 
судової практики щодо 
відшкодування шкоди, завданої 
джерелом підвищеної небезпеки 
(першу і другу частини 
узагальнення див. у №№18, 19—20), 
судді Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ Дмитро 
ЛУСПЕНИК, Борис ГУЛЬКО та 
головний консультант управління 
вивчення та узагальнення судової 
практики ВСС Ганна ГРИДАСОВА 
звернули увагу на умови 
відповідальності. 

Непереборна сила й умисел 

Відносини, що виникають у ре-
зультаті завдання шкоди джерелом 
підвищеної небезпеки, традиційно ви-
діляють як спеціальний делікт у зв’язку 
з особливостями механізму завдання 
шкоди, а також умовами виникнення 
обов’язку її відшкодувати.

Порядок та умови відшкодування 
шкоди безпосередньо встановлено ЦК, 
відповідно до якого умовами відшко-
дування шкоди, завданої джерелом 
підвищеної небезпеки, є протиправ-
ність поведінки заподіювача шкоди; 
наявність цієї шкоди в потерпілого й 
причинного зв’язку між ними.

При цьому слід враховувати, що 
особливі правила ст.1187 ЦК діють 
тоді, коли шкоду завдано тими власти-
востями об’єкта, через які діяльність із 
ним визнається джерелом підвищеної 
небезпеки.

Головною особливістю відшко-
дування шкоди, завданої джерелом 
підвищеної небезпеки, є те, що во-
лодільця небезпечного об’єкта буде 
зобов’язано відшкодувати шкоду 
незалежно від вини цієї особи. Перед 
потерпілим несуть обов’язок відшко-
дувати завдану шкоду як винні, так 
і невинні володільці об’єктів, діяль-
ність з якими є джерелом підвищеної 
небезпеки.

Так, З. звернулася до суду з позовом 
до Т. про відшкодування моральної 
шкоди, обгрунтовуючи позовні вимоги 
тим, що відповідач збив її своїм авто-
мобілем, унаслідок чого вона отримала 
тілесні ушкодження. 

Рішенням Нетішинського місь-
кого суду Хмельницької області від 
13.07.2009 позовні вимоги було задо-
волено частково. 

Не погоджуючись із судовим рі-
шенням, відповідач подав апеляційну 
скаргу, мотивуючи її тим, що в пору-
шенні кримінальної справи за ст.286 
КК стосовно нього відмовлено, а за 
висновками автотехнічної експертизи 
він не мав технічної можливості уник-
нути наїзду на пішохода З.

Ух ва лою А пел яці йного с у д у 
Хмельницької області в задоволенні 
апеляційної скарги відмовлено, рішен-
ня суду першої інстанції залишено без 
змін із посиланням на те, що відпові-
дальність у такому випадку відповідач 
несе за відсутності вини. 

Разом із цим відповідальність за 
шкоду, заподіяну джерелом підви-
щеної небезпеки, має межі, за якими 
відповідальність виключається. Межа 
відповідальності визначає сферу дії об-
ставин, які виключають відповідаль-
ність. До них належать непереборна 
сила та умисел потерпілого.

Під умислом потерпілого слід ро-
зуміти усвідомлене бажання особи 
заподіяти шкоду. При цьому особа 
повинна розуміти значення своїх дій 
та мати змогу керувати ними.

Непереборною силою в такому 
випадку слід визнавати фактори 
об’єктивного характеру, причинно 
не пов’язані з джерелом підвищеної 
небезпеки. Шкідливі властивості са-
мого джерела підвищеної небезпеки 
непереборною силою не є. Дія непере-
борної сили може бути спрямована як 
на об’єкт, діяльність з яким становить 
джерело підвищеної небезпеки, так і 
на осіб, які обслуговують цей об’єкт. 

Обов’язок доведення умислу по-
терпілого або наявності непереборної 
сили законом покладається також на 
володільця джерела підвищеної небез-
пеки, оскільки діє цивільно-правова 
презумпція вини заподіювача шкоди.

Рішенням Сакського міськрайон-
ного суду Автономної Республіки 
Крим від 22.05.2009 задоволено позов З. 
до ТОВ «РіфСервіс» про відшкодуван-
ня матеріальної і моральної шкоди, 
завданої у зв’язку з отриманням тілес-
них ушкоджень під час відвідування 
атракціонів у аквапарку. 

Задовольняючи позовні вимоги, суд 
першої інстанції виходив із того, що 
відповідач є володільцем джерела під-
вищеної небезпеки і відхилив його до-
води про те, що тілесні ушкодження З. 
отримала внаслідок порушення нею 
правил експлуатації атракціонів і не-
переборної сили, якою слід вважати 
вітер швидкістю понад 10 м/сек. 

Ухвалою Апеляційного суду Авто-
номної Республіки Крим від 13.01.2010 
рішення міськрайонного суду залише-
но без змін.

Таким чином, володілець джерела 
підвищеної небезпеки звільняється 
від відповідальності, коли шкоду було 

заподіяно внаслідок непереборної 
сили. У подібних випадках причин-
ний зв’язок встановлюється між дією 
непереборної сили і шкодою спричи-
неною. Відсутність однієї з підстав 
відповідальності, звичайно, виключає 
відповідальність володільця джерела 
підвищеної небезпеки.

Необережність потерпілого 

Груба необережність потерпілого 
є підставою тільки для зменшення 
розміру відшкодування за рахунок 
володільця джерела підвищеної небез-
пеки, оскільки закон не передбачає, що 
ця обставина звільняє володільця від 
відповідальності.

Відповідно до ч.2 ст.1193 ЦК якщо 
груба необережність потерпілого 
сприяла виникненню або збільшенню 
шкоди, то залежно від ступеня його 
вини розмір відшкодування змен-
шується, якщо інше не встановлено 
законом.

У п.2 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду «Про практику розгляду су-
дами цивільних справ за позовами про 
відшкодування шкоди» від 27.03.1992 
№6 роз’яснено: «Якщо груба необереж-
ність потерпілого сприяла виникнен-
ню або збільшенню шкоди, то залежно 
від ступеня вини потерпілого, коли 
іншого не встановлено законом, розмір 
належного з володільця джерела під-
вищеної небезпеки відшкодування має 
бути зменшений або у відшкодуванні 
шкоди має бути відмовлено».

Як грубу необережність, зокрема, 
може бути враховано нетверезий стан, 
нехтування Правилами дорожнього 
руху і т.п.

Рішенням Солонянського район-
ного суду Дніпропетровської області 
від 24.12.2009 з К. на користь С. було 
стягнуто на відшкодування моральної 
шкоди, завданої внаслідок ушкоджен-
ня здоров’я, 6000 грн. 

Рішенням Апеляційного суду Дні-
пропетровської області від 6.04.2010 
рішення суду першої інстанції змінено, 
виключено з мотивувальної частини 
висновок про відсутність грубої необе-
режності потерпілої при завданні 
шкоди, а суму відшкодування змен-

шено до 4000 грн. із тих підстав, що С. 
переходила проїжджу частину дороги 
між автомобілями за 5—10 метрів від 
світлофору, тобто в неустановленому 
для переходу місці.

Частиною 3 ст.1193 ЦК передба-
чено, що вина потерпілого взагалі не 
враховується у разі відшкодування 
додаткових витрат, передбачених ч. 1 
ст.1195 ЦК, тобто витрат, викликаних 
необхідністю посиленого харчуван-
ня, санаторно-курортного лікуван-
ня, придбання ліків, протезування, 
стороннього догляду тощо; у разі від-
шкодування шкоди, завданої смертю 
годувальника та в разі відшкодування 
витрат на поховання.

К. звернувся до суду з позовом 
про відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди внаслідок ДТП, 
обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 
27 жовтня 2008 року з вини водія О. 
сталася ДТП, у результаті чого К. 
було заподіяно тілесні ушкодження 
середнього ступеня тяжкості, через 
які К. перебував на стаціонарному 
лікуванні. 

Рішенням Путивльського районно-
го суду Сумської області від 31.05.2010 
позовні вимоги К. до О., ПАТ «Україн-
ська страхова компанія «Княжа Вієнна 
іншуранс груп» про відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди за-

доволено частково. Задовольняючи по-
зовні вимоги, суд виходив із положень 
ст.1195 ЦК, згідно з якою особа, яка 
завдала шкоди каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров’я фізичній осо-
бі, зобов’язана відшкодувати потер-
пілому додаткові витрати, зумовлені 
необхідністю посиленого харчуван-
ня, санаторно-курортного лікування, 
придбання ліків, протезування, сто-
роннього догляду.

Відповідно до ч.4 ст.1193 ЦК перед-
бачено можливість врахування матері-
ального становища фізичної особи, яка 
завдала шкоди, і як наслідок — змен-
шення судом розміру відшкодування. 

Згідно з роз’ясненнями постано-
ви Пленуму Верховного Суду «Про 
практику розгляду судами цивільних 
справ за позовами про відшкодування 
шкоди» від 27.03.1992 №6 ця норма за-
стосовується в разі, коли відповідачем 
за таких обставин може бути тільки 
фізична особа та відшкодування шко-
ди в повному розмірі неможливе або 
поставить відповідача в дуже скрутне 
матеріальне становище. 

Так, рішенням Галицького район-
ного суду Івано-Франківської області 
від 24.11.2010 (справа №2-384/10) стяг-
нуто з Ф. на користь Львівської за-
лізниці 64749 грн. завданої майнової 
шкоди та судові витрати.

В апеляційній скарзі позивач вка-
зував на необгрунтоване застосування 
судом положень ст.1193 ЦК. Відпові-
дач, у свою чергу в апеляційній скарзі 
посилався на те, що суд не взяв до ува-
ги того факту, що у вчиненому є зна-
чна вина залізниці, оскільки грунтова 
дорога, яка веде через залізницю і якою 
він рухався, не була обладнана засо-
бами сигналізації або перегороджена, 
тому просив скасувати рішення суду, 
а в позові до нього відмовити.

Відхиляючи апеляційні скарги 
та залишаючи рішення суду першої 
інстанції без змін, Апеляційний суд 
Івано-Франківської області в ухвалі 
від 10.02.2011 вказав, що 18 червня 
2009 року на нерегульованому за-
лізничному переїзді перегону Бука-
чівці—Бурштин Івано-Франківської 
дирекції Львівської залізниці Ф., 
керуючи належним йому на праві 

власності трактором Т-40, рухаючись 
грунтовою дорогою, діючи необе-
режно, порушивши вимоги пп.20.2, 
20.3 ПДР, самовільно виїхав на за-
лізничний переїзд, обладнаний на-
лежно діючою звуковою та світловою 
сигналізацією, де вчинив зіткнення 
з пасажирським поїздом сполучення 
Львів — Чернівці. У результаті ДТП 
поїзд зійшов із залізничного полотна. 
Загальний розмір матеріальної шко-
ди, завданої позивачеві, становить 
323745 грн. і підтверджується мате-
ріалами кримінальної справи за об-
винуваченням Ф. у вчиненні злочину, 
передбаченого ст.291 КК. Криміналь-
ну справу постановою слідчого від 
21.09.2009 закрито на підставі п.2 ч.1 
ст.6 КПК за відсутністю в діях відпо-
відача складу злочину. 

Суд першої інстанції обгрунто-
вано застосував до таких правовід-
носин ст.1193 ЦК. При цьому суд у 
рішенні навів обставини, які дають 
змогу зменшити розмір відшкоду-
вання для відповідача, врахувавши 
його матеріальне становище, а також 
те, що вчиненням злочину не завдано 
шкоди. Доводи Ф. про те, що шкоду 
завдано не з його вини, не підтвер-
дилися, оскільки саме ним порушено 
Правила дорожнього руху, що й ста-
ло причиною ДТП.

Винні без відповідальності 

У ході проведеного узагальнення 
встановлено випадки безпідставного 
звільнення винних у ДТП осіб від ци-
вільної відповідальності.

Так, рішенням Печерського район-
ного суду м.Києва від 7.07.2009, зали-
шеним без змін ухвалою Апеляційного 
суду м.Києва від 13.10.2009, відмовлено 
в задоволенні позовних вимог Л. до А., 
третя особа — В., про відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди.

Відмовляючи в задоволенні позо-
ву, суд першої інстанції, з висновками 
якого погодився апеляційний суд, 
виходив із того, що вину відповідача 
у вчиненні ДТП належними доказами 
не доведено, а розгляд кримінальної 
справи ще не закінчено, тому підстав 
для задоволення позовних вимог не 
вбачається. 

Ухвалою Верховного Суду від 
27.10.2010 судові рішення скасовано, 
справу передано на новий розгляд 
до суду першої інстанції. Ухвалюючи 
таке рішення, суд касаційної інстанції 
виходив із положень ч.5 ст.1187 ЦК, 
згідно з якими особа, яка здійснює ді-
яльність, що є джерелом підвищеної 
небезпеки, відповідає за завдану шко-
ду, якщо вона не доведе, що шкоду було 
завдано внаслідок непереборної сили 
або умислу потерпілого. Відсутність 
обвинувального вироку чи наявність 
постанови слідчого про відмову в 
порушенні кримінальної справи за 
ст.286 КК не звільняє відповідача від 
обов’язку доказування своєї невину-
ватості.

Таким чином, закон містить вка-
зівку на перерозподіл доказування 
та зобов’язує саме відповідача до-
вести, що шкоду, завдану джерелом 
підвищеної небезпеки, було спри-
чинено внаслі док непереборної 
сили або умислу потерпілого, тобто 
не з вини відповідача. Разом із тим 
шкода, завдана джерелом підви-
щеної небезпеки, завжди є непра-
вомірною та передбачає безвинну 
відповідальність власника такого 
джерела. Незалежно від вини фі-
зичної особи відшкодовується і мо-
ральна шкода, у тому числі якщо в 
наявності — ушкодження здоров’я 
внаслідок дії джерела підвищеної 
небезпеки (ч.2 ст.1167 ЦК). 

Ч. звернувся до Світловодського 
міськрайонного суду Кіровоградської 
області з позовом до В. про відшкоду-
вання матеріальної шкоди, завданої 
внаслідок ДТП. Судом першої інстан-
ції було ухвалено рішення про відмову 
в задоволенні позовних вимог, оскіль-
ки відповідач, порушивши вимоги 
пп.«д» п.2.3, пп.10.1, 10.10 ПДР, діяв у 
стані крайньої необхідності.

Рішенням Апеляційного суду Кі-
ровоградської області від 23.09.2010 
рішення суду першої інстанції ска-
совано, ухвалено нове, яким позовні 
вимоги Ч. до В. задоволено. Задоволь-
няючи позовні вимоги, суд виходив 
із того, що хоча згідно з постановою 
суду першої інстанції провадження 
у справі про притягнення В. до ад-
міністративної відповідальності за-
крито у зв’язку з відсутністю в його 
діях ознак адміністративного пра-
вопорушення, передбаченого ст.124 
КпАП, однак факт ДТП сторонами 
не заперечується та підтверджуєть-
ся матеріалами справи. У результаті 

ДТП пошкоджено транспортний за-
сіб позивача.

Із наведеного вбачається, що суд 
першої інстанції не надав належної 
правової оцінки механізму дорож-
ньо-транспортної пригоди, схемі ДТП, 
протоколам ДТП тощо та не врахував 
того, що між порушенням відповіда-
чем ПДР та наслідками, які настали в 
результаті ДТП, є прямий причинний 
зв’язок.

Відсутність у діях відповідача 
складу адміністративного правопо-
рушення не свідчить про відсутність 
підстав для цивільно-правової відпо-
відальності за завдану шкоду.

Загалом суди правильно переві-
ряли всі обставини вчинення ДТП і 
робили висновки про відповідальність 
осіб, причетних до цієї ДТП, якщо 
провадження у справі про адміністра-
тивне правопорушення було закрито у 
зв’язку із закінченням строків, перед-
бачених ст.38 КпАП. 

Окрему групу спорів становлять 
ті, де йдеться про злочини проти 
безпеки виробництва, проти безпе-
ки руху та експлуатації транспорту 
тощо. Предметом злочинів є об’єкти 
зі шкідливими властивостями, вна-
слідок використання яких завдано 
шкоди здоров’ю особи або заподіяно 
смерть. �

Перед потерпілим несуть обов’язок 
відшкодувати завдану шкоду як винні, 
так і невинні володільці об’єктів, діяльність 
з якими є джерелом підвищеної небезпеки.

НОВИНИ ЮРФІРМ

Призи 
молодим 
правникам 
17 травня в столиці відбувся 
завершальний етап ІІІ 
Стипендіального конкурсу Ліги 
студентів Асоціації правників в 
Україні.

Уже втретє Ліга студентів АПУ за 
підтримки Дениса Бугая проводить 
стипендіальний конкурс, який є дуже 
популярним серед студентів-правни-
ків, оскільки вони отримують нагоду 
проявити свої здібності з написання 
наукових, публіцистичних, порівняль-
них та аналітичних статей, доповідей, 
есе про державне управління у сфері 
адміністративного, конституційного, 
виборчого права та інші галузі права, 
пов’язані із державним управлінням. 
Традиційно, відповідно до положення 
про конкурс, він відбувався у два ета-
пи: I — подання робіт (26 березня — 
28 квітня 2012 року), визначення 
5 кращих з них та запрошення їх авто-
рів до Києва на святкову церемонію (до 
5 травня 2012 року). II етап — визна-
чення переможців, нагородження гра-
мотами й преміями під час святкового 
обіду (17 травня 2012 року).

До складу стипендіальної комісії 
цього року увійшли переможці мину-
лорічних конкурсів Дарина Ткаченко 
та Владислав Жабський, юрист ЮФ 
«Ващенко, Бугай та партнери» Оксана 
Матіяш та, звісно, ініціатор та ідейний 
натхненник конкурсу Д.Бугай.

Валентин Загарія, президент АПУ, 
та Д.Бугай, член правління асоціації, 
нагородили переможців цінними 
призами.

За результатами конкурсу, по-
сів перше місце і отримав премію у 
розмірі 6 тис. грн. Ілля Черногорен-
ко (м.Київ), студент 4 курсу Київ-
ського національного університету 
ім. Т.Шевченка, а друге місце і премія 
в розмірі 2 тис. грн. дісталися Марку 
Сосулі (м.Харків), студенту 3 курсу 
Національного університету «Юри-
дична академія ім. Ярослава Мудрого». 
Оксана Павліш (м.Львів), Наталія Ма-
жарова (м.Одеса)та Олександр Орльо-
нок (м.Івано-Франківськ) отримали 
заохочувальні грошові премії.

Увага до 
ветпрепаратів
Юридична компанія «Правовий 
Альянс» консультує 
міжнародну фармкомпанію 
щодо реклами та промоції 
ветеринарних 
препаратів

ЮК «Правовий Альянс» надала 
комплексну консультацію міжнарод-
ній фармацевтичній компанії щодо 
реклами та промоції ветеринарних 
препаратів в Україні.

Юристи компанії проаналізува-
ли вимоги до реклами ветеринарних 
препаратів в Україні, зокрема норми 
законів «Про ветеринарну медицину», 
«Про рекламу», «Про захист від недо-
бросовісної конкуренції», та здійснили 
юридичний аналіз можливих шляхів 
їх промоції.

Юридичний супровід проекту 
здійснюють партнер Олексій Беже-
вець, радник Андрій Горбатенко та 
юрист Ірина Шляховська.

«Глибоководний 
випуск» 
Юридична фірма «АНК» 
виступила юридичним 
радником компанії Moebius 
Construction Ukraine в проекті 
«Глибоководний випуск».

Юридична фірма «АНК» висту-
пила юридичним радником компанії 
Moebius Construction Ukraine під час 
реалізації проекту з будівництва сис-
теми відведення стічних вод на об’єкті 
«Глибоководний випуск». Компанія 
Moebius Construction Ukraine, яка на-
лежить всесвітньовідомій німецькій 
компанії Moebius, виступила як під-
рядник за проектом, вартість якого 
становить кілька мільйонів доларів 
США. Юристи «АНК» давали про-
фесійні поради клієнту під час укла-
дення договору підряду та додатків до 
нього та консультували з питань, що 
виникали під час реалізації проекту. 
Команду ЮФ «АНК» представляли 
правники Артем Волков та Микола 
Сорочинський під керівництвом ад-
воката, голови правління ЮФ «АНК» 
Олександра Кифака.

Молоде покоління юристів 
починає загартовувати свій характер 
зі студентської лави.

Володілець джерела підвищеної небезпеки звільняється від відповідальності, 
якщо шкоду було заподіяно внаслідок обставин непереборної сили.
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ПОЗИЦІЇ

Правочини в межах сім’ї
Одержана громадянином під час шлюбу 
у власність шляхом приватизації 
земельна ділянка є його особистою 
приватною власністю

Відповідно до ст.34 закону «Про судо-
устрій і статус суддів», ст.3607 Цивільного 
процесуального кодексу доводжу до вашо-
го відома, що Верховним Судом за наслід-
ками розгляду заяв про перегляд судових 
рішень з мотивів неоднакового застосу-
вання судом касаційної інстанцій одних 
і тих самих норм матеріального права у 
подібних правовідносинах прийнято ряд 
постанов та сформульовано обов’язкові 
для усіх судів України правові позиції.

Крім того, згідно з ч.2 ст.214 ЦПК при 
виборі правової норми, що підлягає за-
стосуванню до спірних правовідносин, 
суд зобов’язаний враховувати висновки 
Верховного Суду, викладені у рішеннях, 
прийнятих за результатами розгляду заяв 
про перегляд судового рішення з підстави, 
передбаченої п.1 ч.1 ст.355 цього кодексу.

Серед них звертаємо увагу на такі.

Земельне право

1. Відповідно до ч.2 ст.792 Цивільного 
кодексу відносини щодо найму (орен-
ди) земельної ділянки регулюються 
законом. 

Частиною 1 ст.15 закону «Про оренду 
землі» визначено істотні умови договору 
оренди, відсутність хоча б однієї із цих 
істотних умов є підставою для відмови в 
державній реєстрації договору оренди, а 
також для визнання договору недійсним. 

Оскільки в договорі оренди землі не 
вказано умови збереження стану об’єкта 
оренди, що є істотною умовою догово-
ру оренди згідно з абз.6 ч.1 ст.15 закону 
«Про оренду землі», то з урахуванням 
наведеного, а також положень стст.203, 
215 ЦК такий договір оренди землі під-
лягає визнанню недійсним (постанова від 
6.02.2012 №6-104цс11).

Зобов’язання, що виникають 
із договорів та інших правочинів

1. Відповідно до ч.1 ст.225 ЦК пра-
вочин, який дієздатна особа вчинила в 
момент, коли вона не усвідомлювала зна-
чення своїх дій та (або) не могла керувати 
ними, може бути визнано недійсним за 
позовом цієї особи, а в разі її смерті — за 
позовом інших осіб, чиї цивільні права та 
інтереси порушено.

Висновок про тимчасову недієздат-
ність сторони такого правочину слід 

робити, перш за все, на основі доказів, 
які свідчать про внутрішній, психічний 
стан особи в момент вчинення правочину. 
Хоча висновок експертизи є лише одним 
із доказів у такій справі і йому слід давати 
належну оцінку в сукупності з іншими 
доказами, будь-які зовнішні обставини 
(показання свідків про поведінку особи 
тощо) мають лише побічне значення для 
встановлення того, чи була здатною особа 
в конкретний момент вчинення право-
чину розуміти значення своїх дій та (або) 
керувати ними. 

Отже, оскільки у висновку проведе-
ної у справі експертизи не вказано про 
абсолютну неспроможність учасника 
правочину в момент складення заповіту 
розуміти значення своїх дій та керувати 
ними, а лише зазначено, що існуючі на той 
час порушення його психічної діяльності 
істотно впливали на його здатність усві-
домлювати значення своїх дій та керувати 
ними, що саме по собі не є підставою для 
визнання складеного в такому стані запо-
віту недійсним із підстав, передбачених 
ч.1 ст.225 ЦК (постанова від 29.02.2012 
№6-9 цс12).

2. Відповідно до ч.1 ст.232 ЦК право-
чин, який вчинено внаслідок зловмисної 
домовленості представника однієї сторо-
ни з другою стороною, визнається судом 
недійним. 

Частиною 1 ст.237 ЦК передбачено, 
що представництвом є правовідношен-
ня, в якому одна сторона (представник) 
зобов’язана або має право вчинити пра-
вочин від імені другої сторони, яку вона 
представляє.

Проте згідно з ч.3 ст.238 ЦК пред-
ставник не може вчиняти правочин від 
імені особи, яку він представляє, у своїх 
інтересах або в інтересах іншої особи, 
представником якої він одночасно є, за 

винятком комерційного представництва, 
а також щодо інших осіб, встановлених 
законом.

Отже, відповідач, продавши на підста-
ві доручення від позивача земельну ділян-
ку своїй дружині під час їхнього шлюбу 
за ціною, нижчою від ринкової вартості 
ділянки, фактично уклав договір купівлі-
продажу в своїх інтересах та в інтересах 

своєї сім’ї, оскільки за правилами ст.60 
Сімейного кодексу земельна ділянка стає 
об’єктом права спільної сумісної власності 
подружжя, тому такий правочин є укла-
деним унаслідок зловмисної домовленості 
представника однієї сторони з другою сто-
роною (постанова від 14.03.2012 №6-5цс12).

3. Відповідно до ч.1 ст.553 ЦК за до-
говором поруки поручитель поручається 
перед кредитором боржника за виконання 
ним свого обов’язку. Поручитель відпо-
відає перед кредитором за порушення 
зобов’язання боржником. 

Отже, чинним законодавством Укра-
їни та укладеним між сторонами оспо-
рюваним договором поруки не встанов-
лено обов’язку поручителя попереджати 
боржника про укладення договору поруки 
з метою забезпечення виконання його 
зобов’язань перед кредитором. 

Волевиявлення боржника під час 
укладення договору поруки не є істот-
ною умовою договору поруки, оскільки 
згідно з ст.626 ЦК порука створює права 
для кредитора та обов’язки для поручи-
теля, цей вид забезпечення виконання 
зобов’язань не впливає безпосередньо на 
права та обов’язки боржника, оскільки 
зобов’язання боржника в цьому випадку 
не встановлюються, не припиняються, 
не змінюються (постанова від 20.02.2012 
№6-51цс11).

4. Відповідно до ст.558 ЦК поручи-
тель має право на оплату послуг, наданих 
боржникові. 

Проте чинним законодавством Украї-
ни імперативно не зобов’язано поручите-
ля укладати договір поруки на відплатній 
основі, а також не заборонено виступати 
поручителем безвідплатно на підставі 
ч.3 ст.6 ЦК, відповідно до якої сторони 
в договорі можуть відступити від поло-
жень актів цивільного законодавства і 
врегулювати свої відносини на власний 
розсуд. Це не суперечить загальним за-
садам цивільного законодавства, однією 
з яких є свобода договору, та вимогам ци-
вільного законодавства щодо здійснення 
цивільних прав, у тому числі права особи 
відмовитися від свого майнового права 
(абз.1 ч.3 ст.12 ЦК).

У зв’язку із наведеним підстав для 
визнання договору поруки недійсним з 
урахуванням положення ч.1 ст.215 ЦК не-
має (постанова від 20.02.2012 №6-51цс11).

Трудове право

1. Згідно з ч.3 ст.252 Кодексу законів 
про працю звільнення членів виборного 
профспілкового органу підприємства, 
установи, організації (у тому числі струк-
турних підрозділів), його керівників, 
профспілкового представника (там, де не 
обирається виборний орган професійної 
спілки), крім випадків додержання за-
гального порядку, допускається за наяв-
ності попередньої згоди виборного органу, 
членами якого вони є, а також вищого 
виборного органу цієї професійної спілки 
(об’єднання професійних спілок).

Відповідно до ст.16 закону «Про про-
фесійні спілки, їх права та гарантії дія-
льності», рішення Конституційного Суду 
від 18.10.2000 №11-рп/2000 профспілки, 
їх об’єднання легалізуються шляхом по-
відомлення на відповідність заявленому 
статусу.

Оскільки профспілка мала статус 
місцевої профспілки і була легалізована 
в установленому порядку шляхом по-
відомлення голови правління ЗАТ про 
створення первинного осередку, висно-
вок суду про те, що первинний осередок 
профспілки легалізується в порядку, ви-
значеному ст.14 закону «Про об’єднання 
громадян», є необгрунтованим (постанова 
від 21.03.2012 №6-4цс12).

Справи, що виникають 
із сімейних правовідносин

1. Законом від 11.01.2011 №2913-VI 
«Про внесення зміни до статті 61 Сімейно-
го кодексу щодо об’єктів права спільної су-
місної власності подружжя», який набрав 
чинності 8.02.2011, ст.61 СК доповнено 
ч.5, якою передбачено, що об’єктом права 
спільної сумісної власності подружжя є 
житло, набуте одним із подружжя під час 
шлюбу внаслідок приватизації державно-
го житлового фонду, та земельна ділянка, 
набута внаслідок безоплатної передачі її 
одному з подружжя із земель державної 
або комунальної власності, у тому числі 
приватизації. 

Разом з тим відповідно до ч.1 ст.58 
Конституції закони та інші нормативно-
правові акти не мають зворотної дії в часі, 
крім випадків, коли вони пом’якшують 
або скасовують відповідальність особи. 
Згідно з чч.1 та 2 ст.5 ЦК акти цивільного 

законодавства регулюють відносини, які 
виникли з дня набрання ними чинності; 
акт цивільного законодавства не має зво-
ротної дії в часі, крім випадків, коли він 
пом’якшує або скасовує цивільну відпо-
відальність особи. 

Отже, одержана громадянином під 
час шлюбу (у листопаді 2006 року) у влас-
ність на підставі стст.81, 116 Земельного 
кодексу шляхом приватизації земельна 
ділянка, незалежно від того, що на ній 
подружжям розпочато будівництво 
житлового будинку, є його особистою 
приватною власністю, а не спільною су-
місною власністю подружжя (постанови 
від 15.02.2012 №6-98цс11, від 22.02.2012 
№6-99цс11).

2. Відповідно до чч.1 та 2 ст.21 СК 
шлюбом є сімейний союз жінки та чо-
ловіка, зареєстрований у державному 
органі реєстрації актів цивільного ста-
ну. Проживання однією сім’єю жінки та 
чоловіка без шлюбу не є підставою для 
виникнення у них прав та обов’язків 
подружжя. 

Разом із тим, згідно зі ст.74 СК, якщо 
жінка та чоловік проживають однією 
сім’єю, але не перебувають у шлюбі між 
собою або в будь-якому іншому шлюбі, 
майно, набуте ними за час спільного про-
живання, належить їм на праві спільної 
сумісної власності, якщо інше не вста-
новлено письмовим договором між ними. 
На майно, що є об’єктом справа спільної 
сумісної власності жінки та чоловіка, які 
не перебувають у шлюбі між собою або в 
будь-якому іншому шлюбі, поширюються 
положення гл.8 СК. 

Тобто при застосуванні ст.74 СК слід 
виходити з того, що указана норма по-
ширюється на випадки, коли чоловік і 
жінка не перебувають у будь-якому іншо-
му шлюбі та між ними склалися усталені 
відносини, що притаманні подружжю, 
а також якщо вони проживають однією 
сім’єю без шлюбу в період, протягом якого 
придбано спірне майно. 

Отже, якщо сторони й перебували у 
фактичних шлюбних відносинах, але не 
проживали разом на період придбання 
спірного майна, незалежно від причин, 
положення ст.74 СК на ці правовідносини 
не поширюється.

Положення ч.2 ст.3 СК, згідно з яким 
подружжя вважається сім’єю і тоді, коли 
дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, 
роботою, лікуванням, необхідністю до-
гляду за батьками, дітьми та з інших по-
важних причин не проживають спільно, 
стосуються лише офіційно зареєстро-
ваних шлюбів (постанова від 20.02.2012 
№6-97цс11).

Зобов’язання, що виникають 
унаслідок заподіяння шкоди

1. Відповідно до стст.30 і 40 закону 
«Про загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування від нещасного ви-
падку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату 
працездатності» ступінь втрати працез-
датності потерпілим установлюється 
медико-соціальною експертною комісією 
(МСЕК) за участю Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків і 
визначається у відсотках професійної 
працездатності, яку мав потерпілий до 
ушкодження здоров’я, а страхові виплати 
провадяться протягом строку, на який 
встановлено втрату працездатності у 

зв’язку зі страховим випадком, і цей строк 
встановлюється МСЕК. 

Отже, право на отримання потерпілим 
страхових виплат настає з дня встанов-
лення йому МСЕК стійкої втрати про-
фесійної працездатності, а не з дня вста-
новлення професійного захворювання, 
що визначено рішенням ЛЕК (постанови 
від 20.02.2012 №6-95цс11, від 14.03.2012 
№6-3цс12).

Справи, що виникають 
із застосування законодавства 
про виконавче провадження

1. Відмовляючи в задоволенні скарги 
банка на дії державного виконавця, суд на 
підставі ч.8 ст.54 закону «Про виконавче 
провадження», стст.33, 39 закону «Про 
іпотеку» виходив з того, що постановою 
від 21.04.2011 державний виконавець пра-
вильно повернув виконавчий документ 
із підстав, передбачених ч.1 ст.47 закону 
«Про виконавче провадження», оскільки 
у боржника відсутнє майно, на яке дер-
жавним виконавцем може бути звернуто 
стягнення при виконанні рішення суду 
про стягнення кредитної заборгованості, 
а наявний у нього на праві власності са-
довий будинок є предметом іпотеки, на 
який приватним нотаріусом накладено 
заборону відчуження на підставі договору 
іпотеки, укладеного між банком та пози-
чальником (боржником). 

Частиною 8 ст.54 закону «Про вико-
навче провадження» (у редакції закону 
№2677-VI) передбачено, що примусове 
звернення стягнення на предмет іпотеки 
здійснюється державним виконавцем 
з урахуванням положень закону «Про 
іпотеку» (постанова від 15.02.2012 №6-
94цс11). 

Суди зобов’язані привести свою судо-
ву практику у відповідність до судових 
рішень Верховного Суду.

Заступник голови М.ПШОНКА 

 � Вищий спеціалізований 
суд України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
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Щодо застосування окремих норм цивільного законодавства

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

K

Волевиявлення боржника під час 
укладення договору поруки не є 
істотною умовою останнього.

Продаж на підставі доручення земельної 
ділянки своїй дружині є правочином, 
укладеним унаслідок зловмисної домовленості 
представника однієї сторони з другою.

НОВИНИ ЮРФІРМ 

Якість цінують
Юридична фірма «Спенсер 
і Кауфманн» отримала визнання 
відразу в кількох сферах права 
за результатами дослідження 
Ukrainian Law Firms 2012. 
A Hadbook for Foreign Clients 
(«Українські юридичні фірми 2012. 
Довідник для іноземних клієнтів»).

Згідно з результатами десятого ви-
пуску щорічного дослідження «Укра-
їнські юридичні фірми 2012. Довід-
ник для іноземних клієнтів», проекту 
видавництва «Юридична практика», 
ЮФ «Спенсер і Кауфманн» була на-
звана серед провідних юридичних 
фірм відразу в кількох сферах права, а 
партнери фірми й керівники практик 
відзначені як визначні фахівці.

Так, «Спенсер і Кауфманн» увійшла 
в п’ятірку кращих юридичних фірм у 
сфері інформаційних технологій і ко-
мунікацій, трудового права, земельного 
права, судового процесу, а також була 
названа серед трьох найкращих фірм у 
сфері медіа та розваг.

У свою чергу Ігоря Чернишенка, 
партнера фірми та керівника практики 
комерційного права, названо серед ви-
значних фахівців у сфері інформацій-
них технологій і комунікацій, а також 
трудового права. Олександра Федотова, 
партнер, керівник практики нерухомос-
ті та земельного права, названо в числі 
визначних фахівців у сфері земельного 
права, а також нерухомості й будів-
ництва. Валентин Загарія, керуючий 
партнер «Спенсер і Кауфманн», відзна-
чений серед фахівців у M&A, а Юрій 
Петренко, партнер фірми та керівник 
практики міжнародного арбітражу та 
судового процесу — серед визначних 
фахівців у галузі судового процесу, а 
також реструктуризації/банкрутства.

За словами видавців, це досліджен-
ня засноване на опитуванні учасників 
ринку юридичних послуг та інформа-
ції про проекти, наданій безпосеред-
ньо юридичними фірмами.

Перемога 
над податковою 
Велика мережа громадського 
харчування за підтримки ЮФ 
Arbitis отримала перемогу в суді.

Українська компанія «Перспектив-
ні технології», що управляє мережею 
громадського харчування («Манда-
рин», «Жили-були», «Терка» тощо), за 
підтримки юридичної фірми Arbitis 
здобула перемогу в справі про скасу-
вання податкових повідомлень-рішень 
в Харківському апеляційному адміні-
стративному суді. Керуючий партнер 
Arbitis Олег Смотров, що здійснював 
судове представництво довірителя, 
зміг відстояти інтереси клієнта в спорі 
з податковою інспекцією. Суд повністю 
підтримав позицію компанії «Перспек-
тивні технології», що пред’явила позов 
до суб’єкта владних повноважень.

Відповідач обгрунтовував право-
мірність виданих повідомлень-рішень 
фактами завищення позивачем ва-
лових витрат та безпідставного від-
несення сум до складу податкового 
кредиту актами податкових перевірок 
третіх осіб, а саме контрагентів клієн-
та. На думку ДПІ, останні фактично 
не могли виконати зобов’язання перед 
компанією «Перспективні техноло-
гії» через різні причини. Як наслідок, 
суб’єкт владних повноважень дійшов 
висновку про нікчемність укладених 
клієнтом угод.

В ході апеляційного провадження 
Arbitis вдалося довести обгрунтова-
ність своїх позовних вимог і реаль-
ність здійснених з контрагентами 
клієнта угод і, як результат, скасувати 
повідомлення-рішення на суму понад 
500 тис. грн. �

13№22 (1061), 26 ТРАВНЯ  1 ЧЕРВНЯ 2012 Р. судова практика



ДІЯННЯ

Підробка від 
«Спиридону»
Прокуратурою Подільського 
району столиці направлено в суд 
кримінальну справу стосовно 
президента Всеукраїнського фонду 
сприяння розвитку надмарафону 
«Спиридон», який підробив 
офіційні документи (ч.1 ст.366 КК — 
«Службове підроблення»).

Як повідомила «ЗіБ» прес-служба 
столичної прокуратури, встановлено, 
що керівник фонду в приміщенні своєї 
квартири на власному комп’ютері ви-
готовив, а потім підписав та особисто 
завірив печаткою завідомо неправдиві 
документи з місця роботи трьом грома-
дянам, які у ВФ «Спиридон» ніколи не 
працювали. Ці документи надалі було 
використано в посольстві для отриман-
ня шенгенських віз та в’їзду до країн — 
учасниць Шенгенської угоди. �

ПРАВА ЛЮДИНИ

Омбудсмен проти політики 
Валерія Лутковська 
під час зустрічі з журналістами 
озвучила головні напрямки 
діяльності на посаді 
уповноваженого 
Верховної Ради України 
з прав людини.

«Я рішуче налаштована припинити 
політизацію роботи офісу омбудcмена. 
В Україні 46 млн громадян, які по-
требують захисту їхніх прав, тож 
увага уповноваженого з прав людини 
не може й надалі зосереджуватися 
переважно на політиках! Це врешті-
решт порушення прав, дискримінація 
більшої частини населення держави 
у їх праві звернутися до омбудсме-
на по допомогу і отримати її. Отже, 
крім виконання поточної роботи, я 
маю кілька пріоритетних напрямків 
діяльності. По-перше, ми створимо 
консультативну раду при уповноваже-
ному з прав людини — цей орган має 

існувати згідно з законом, але його так 
і не було створено за роки існування 
інституту омбудсмена в Україні. Це 
буде зроблено найближчим часом. 
На наступний тиждень заплановано 
зустріч з представниками неурядових 
організацій, метою якої є розробка 
конкретних процедур та механізмів 
роботи консультативної ради», — роз-
повіла омбудсмен.

Другим напрямком діяльності 
В.Лутковської буде створення інсти-
туту представників уповноваженого 
з прав людини за конкретними на-
прямками. Наразі це представники 
з питань: діяльності національного 
превентивного механізму (створен-
ня в Україні системи «Омбудсмен+»), 
захисту соціально-економічних та 
гуманітарних прав, антидискриміна-
ційної політики, гендерної рівності та 
прав дитини, а також з питань свободи 
інформації та захисту персональних 
даних. �

ДОРОЗСЛІДУВАННЯ

Винних 
шукатимуть 
знову
У ході додаткового розслідування 
встановлюватимуться 
інші особи, причетні до смерті 
студента Ігоря Індила, нібито 
вбитого співробітниками міліції. 
Про це заявила начальник 
відділу участі прокурорів у 
кримінальному судочинстві 
прокуратури м.Києва Наталія 
Сьома, яка безпосередньо 
підтримує обвинувачення 
в кримінальній справі 
за фактом смерті І.Індила. 

Н.Сьома зазначила, що Апеляцій-
ним судом міста Києва справа направ-
лено на додаткове розслідування за 
клопотанням захисту потерпілих. За 
словами держобвинувача, прокурату-
ра підтримує рішення суду. «Зокрема 
будуть враховані клопотання пред-
ставників потерпілих щодо розши-
рення кола осіб, які повинні бути при-
тягнуті до відповідальності, а також 
перегляду кваліфікації дій тих осіб, які 
вже притягнуті до відповідальності. 
Будуть встановлюватись інші особи, 
які були причетні до доставлення та 
розміщення І.Індила в райвідділ мілі-
ції», — повідомила Н.Сьома.

Також вона зазначила, що проку-
ратура вживатиме всіх заходів, аби в 
найкоротші строки було проведено до-
даткове розслідування та криміналь-
на справа була скерована до суду для 
розгляду по суті. Крім того, Н.Сьома 
зазначила, що прокурори й надалі 
орієнтуватимуть суд (якщо докази 
обвинувачення знайдуть своє під-
твердження) на призначення винним 
покарання з урахуванням ступеня 
тяжкості вчинення злочину. 

Дільничий інспектор Шевченків-
ського райуправління міліції Сергій 
Приходько, якого обвинувачено в 
перевищенні службових повнова-
жень під час затримання І.Індила, 
виступаючи з останнім словом перед 
судом, наполягав, що «діяв згідно з 
чинним законодавством, жодного 
нормативного акта не порушив». 
«Я впевнений на 100%, якби не було 
горілки, цього не сталося б», — на-
голосив він. 

Нагадаємо, що Деснянський райсуд 
столиці виніс вирок С.Приходьку: 5 ро-
ків тюрми з випробувальним терміном 
2 роки. Проте родичі загиблого студен-
та не погодилися з таким покаранням 
і подали апеляцію. �

ЕКОНОМІКА

Банк-
боржник
Прокуратурою Подільського 
району столиці подано заяву 
до Господарського суду м.Києва 
про стягнення з одного зі 
столичних банків майже 
11 млн грн. заборгованості 
до Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб.

Банківською установою впродовж 
минулого року та І кварталу поточно-
го не сплачено 9,5 млн грн. збору до 
фонду, який є державною спеціалізо-
ваною установою, що виконує функції 
державного управління у сфері гаран-
тування вкладів фізичних осіб. Розмір 
пені, нарахованої за несвоєчасне та 
неповне перерахування регулярного 
збору, становить майже 1,5 млн грн. �

ПОЗИЦІЯ 

Лікуйтеся 
вдома 
У Партії регіонів вважають 
за необхідне реформувати 
пенітенціарну систему в цілому, 
а не покращувати умов окремим 
ув’язненим. 

Лідер фракції ПР Олександр Єф-
ремов не бачить необхідності в термі-
новому розгляді законопроекту, який 
дозволив би засудженій Юлії Тимо-
шенко проходити курс лікування за 
кордоном, повідомляє УНІАН.

За словами О.Єфремова, в одному 
з українських міст особи, котрі пере-
бувають у СІЗО, написали заяви, що 
хочуть лікуватися в німецькій клініці 
«Шаріте». 

«Тому якщо якась країна надасть 
можливість, щоб 300 тис. заарешто-
ваних були проліковані, то ми будемо 
готові розглянути цей документ. Я не 
знаю жодної країни у світі, де ув’язнені 
лікувалися б за кордоном», — сказав 
лідер фракції ПР, при цьому відзна-
чивши, що, на його думку, слід займа-
тися всією пенітенціарною службою, 
а не поліпшенням умов для окремих 
ув’язнених.

Нагадаємо: 11 травня народний 
депутат Тарас Чорновіл зареєстрував 
у Верховній Раді законопроект «Про 
внесення змін до Кримінального і Кри-
мінального процесуального кодексів 
України» (про звільнення від покаран-
ня через хворобу).

Документом пропонується внести 
зміни до КК, передбачивши, що особа, 
котра відбуває покарання й страждає 
від важкої хвороби, може реалізувати 
своє невід’ємне право на збереження 
життя й отримання кваліфікованої ме-
дичної допомоги в медичних установах 
на території України, а в разі потреби і 
за її межами. �

ВИГОДА

Горе-
помічник
Прокуратурою столиці 
спільно з УСБУ в м.Києві 
затримано помічника судді 
Апеляційного суду Київської 
області, який отримав 
неправомірну вигоду 
в розмірі $3000.

Ці кошти помічник судді отримав 
за сприяння в прийнятті судом пози-
тивного рішення у цивільній справі. 

Як повідомили «ЗіБ» у відділі 
зв’язків із засобами масової інформації 
прокуратури м.Києва, наразі триває 
огляд місця події, вирішується пи-
тання про порушення кримінальної 
справи та обрання міри запобіжного 
заходу. �

КОЛЕГІЯ

Прокурорським 
оком на дітей
У ГПУ занепокоєні зростанням злочинності серед неповнолітніх
Кожен другий школяр в Україні 
має досвід тютюнопаління та 
вживання пива, кожен третій 
пробував горілку, четвертий — 
наркотичні речовини. Щороку 
за бродяжництво 12 тис. 
неповнолітніх потрапляють до 
дитячих притулків. За офіційною 
статистикою 89 дітей вживають 
наркотики ін’єкційно, насправді 
ж їх значно більше. Такі дані на 
останній розширеній колегії в 
ГПУ озвучив Генпрокурор Віктор 
Пшонка.

Відкриваючи засідання колегії, 
Генеральний прокурор зазначив, що 
центральні та місцеві органи вико-
навчої влади, а також правоохоронці 
не вживають заходів для захисту прав 
дітей, запобігання злочинності та без-
доглядності серед дітей, поширенню 
шкідливих звичок у молодіжному 
середовищі.

За його словами, в Україні прожи-
ває понад 8 млн дітей, з яких майже 
70 тис. — у сім’ях, які опинились у склад-
них життєвих обставинах. «У третині 
регіонів держави впродовж останніх 
років спостерігається негативна тен-
денція до зростання злочинності серед 
неповнолітніх, вчинення ними повтор-
них злочинів, у групі осіб, а також у 
сфері незаконного обігу наркотиків», — 
сказав В.Пшонка. 

Та незважаючи на такий стан, Мі-
ністерство внутрішніх справ фактич-
но звело свою діяльність із запобіган-
ня злочинності серед неповнолітніх 
до розкриття вже вчинених ними 
правопорушень. «Профілактичні за-
ходи з підлітками, котрі перебувають 
на обліку в органах кримінальної мі-
ліції у справах дітей, здійснюються 
формально та епізодично», — сказав 
Генпрокурор. 

Віктор Пшонка навів статистич-
ні дані, відповідно до яких кожен 
другий учень має досвід тютюнопа-
ління та вживання пива, кожен тре-
тій пробував горілку, четвертий — 
наркотичні речовини. Прокурор на-
голосив, що органи внутрішніх справ 
не вживають дієвих заходів щодо 
встановлення джерел придбання під-

літками алкогольних напоїв та при-
тягнення до відповідальності осіб, 
які їх реалізують.

Генпрокурор висловив своє незадо-
волення і Міністерством соціальної по-
літики, яке приділяє недостатньо уваги 
питанням запобігання бездоглядності 
дітей. «Щороку за бродяжництво та 
жебракування майже 12 тис. неповно-
літніх потрапляють до дитячих при-
тулків», — уточнив В.Пшонка. До того 
ж Мінсоцполітики не вживає дієвих за-
ходів для подолання шкідливих звичок у 
молодіжному середовищі, формування 
стандартів здорового способу життя, 
негативного ставлення до вживання 
наркотиків та алкоголю. «На даний час 
на обліку перебуває 89 дітей, які вжива-
ють наркотики ін’єкційно. Насправді ж 
таких дітей набагато більше. Дивлячись 
на таку статистику можна подумати, 
що в нас усе добре. Проте, це не так. Я 
вимагаю достовірних даних і ефектив-
ної роботи з реабілітації», — наголосив 
Генпрокурор.

Незважаючи на те що органи про-
куратури постійно стежать за до-
триманням законів у молодіжному 
середовищі, прокурори на місцях не 
повною мірою використовують надані 

їм повноваження щодо координації 
діяльності органів виконавчої влади 
та правоохоронних органів з поперед-
ження правопорушень серед підлітків. 
Зокрема, поза увагою залишаються 
питання щодо запобігання насильству 
в сім’ї стосовно дітей. «Щодня одна 
дитина втікає із сім’ї на вулицю», — 
сказав В.Пшонка.

Розширену колегію повністю при-
святили стану додержання законів та 
правозахисної діяльності органів про-
куратури щодо попередження право-
порушень, злочинів, бездоглядності та 
шкідливих звичок серед дітей, органі-
зації змістовного дозвілля для них. А 
тому на ній не оминули увагою і новий 
Кримінальний процесуальний кодекс, 
адже документ передбачає необхід-
ність створення системи ювенальної 
юстиції. В.Пшонка зазначив: «Упро-
довж трьох місяців у місцевих загаль-
них та апеляційних судах мають бути 
обрані судді, уповноважені на здій-
снення кримінального провадження 
щодо неповнолітніх. У цей же строк 
керівники органів досудового розслі-
дування повинні визначити слідчих, 
спеціально уповноважених на здій-
снення досудових розслідувань». �

ХУЛІГАНСТВО

Дебош у клубі
Валківський районний суд 
Харківської області оштрафував 
на 17 тис. грн. 26-річного депутата 
Валківської районної ради, який у 
нічному клубі побив дівчину.

За словами начальника управління 
підтримання державного обвинува-
чення прокуратури Андрія Гончаренка, 
вночі 14 серпня минулого року депутат, 
перебуваючи в нічному клубі у стані 
алкогольного сп’яніння, грубо пору-
шуючи громадський порядок, почав 
висловлюватися на адресу 17-річної дів-
чини нецензурною лайкою. «Він умисно 
штовхнув її, від чого та впала, потім 
потягнув рукою за волосся і завдав уда-
ру в обличчя», — переповів обставини 
інциденту А.Гончаренко. Після того, 
як дівчина підвелася, депутат повторно 
штовхнув її, від чого вона знову впала, а 
він завдав їй кілька ударів ногою.

Суд, розглянувши справу, порушену 
за ч.1 ст.296 КК, вирішив, що буде достат-
ньо стягнути з хулігана штраф у розмірі 
17 тис. грн. Але навряд чи таке покаран-
ня буде відчутним для місцевого депу-
тата. Більш неприємним, мабуть, стало 
виключення з лав Партії регіонів. �

НАРКОТИКИ

Споживання без криміналу
В Україні можуть скасувати 
кримінальну відповідальність 
за зберігання наркотиків для 
власного вжитку. Експерти 
наголошують на необхідності 
таких змін, оскільки 
репресивні методи боротьби 
себе не виправдовують і 
лише перенаселяють в’язниці 
наркозалежними.

В Україні кожен 12-й засуджений 
отримав кримінальне покарання за 
перевищення дозволеної до збері-
гання для власного вжитку кількос-
ті наркотичних речовин. Після того 
як МОЗ скоротило цю кількість, 
в’язниці переповнилися наркоза-
лежними, які не скоювали злочинів 
проти інших людей, розповів експерт 
із наркополітики Павло Скала, пише 
«ТСН».

«Були зменшені дозволені обсяги 
найбільш поширених наркотичних 
речовин: опію та опію ацитильованого. 
70% наркозалежних, які перебувають 

на диспансерному обліку, залежні саме 
від опіоїдів. Рівень їхньої криміналі-
зації в 100 разів вищий, ніж у сусідній 
Росії. В Україні кримінальна відпові-
дальність за зберігання цих речовин 
починається з 0,005 г, у Росії — 0,5 г. У 
більшості європейських країн відпо-
відальність починається з 1 г», — за-
значив П.Скала.

Якщо держава не змінить політики, 
то наркозалежні можуть стати най-
більшою групою серед засуджених, 
адже за незаконне зберігання нарко-
тиків в Україні можна отримати до 
10 років тюрми, попереджає голова 
правління Асоціації учасників заміс-
ної терапії Ольга Бєляєва.

«Потреба залежних людей вжи-
вати наркотики — це як болить зуб, 
і не можеш ні про що думати, доки не 
вип’єш ліків. Притягнення до відпо-
відальності людей, які мають із со-
бою нелегальний препарат для влас-
ного вжитку, а не для збуту, призвело 
до того, що наркозалежні є другими 
за кількістю серед засуджених. Є й 

зовсім інші ситуації. Під криміна-
лізацію потрапляють і молоді люди 
без жодної залежності, які вживали 
марихуану на вечірці. Доля ламаєть-
ся», — сказала О.Бєляєва.

У Державній службі контролю за 
наркотиками обіцяють змінити си-
туацію. Відомство вивели зі складу 
МОЗ, а право на укладання списків 
наркотичних речовин та на визна-
чення їх кількості, дозволеної до 
зберігання, згідно з законодавством 
залишилося за міністерством, на-
гадав голова цієї служби Володимир 
Тимошенко. «Якщо йдеться про 
декриміналізацію пропозиції нар-
котиків, то цього не може бути, тут 
тільки репресивні заходи. А щодо 
споживачів, то наша позиція якраз 
відмінна. Раніше ми всіх їх, як ка-
жуть, стригли під один гребінець. 
Багато питань, які потрібно буде пе-
реглянути. Причому таким чином, 
щоб зі споживачами наркотиків не 
боротися репресивними методами», 
— наголосив В.Тимошенко. �

В.Пшонка вважає, що настав час створити систему ювенальної юстиції.

В.Лутковська має намір припинити політизацію роботи офісу омбудсмена 
й зосередитися на захисті прав людини.

14 іменем закону



ФРАНЦІЯ

Післявиборчий синдром
Саркозі невдовзі з’ясує, чи є в його країні політичні процеси. 
На власній справі 
Після президентських перегонів 
у Франції та програшу 
представника правлячої 
партії на поверхню виплили 
неприємні обставини проведення 
передвиборчих кампаній за 
участю екс-президента Ніколя 
Саркозі. Його соратників — 
Ніколя Базіра та Тьєрі Гобера —
обвинувачують у фінансових 
махінаціях.

У Франції вперше за 17 років після 
президентства Франсуа Міттерана, який 
очолював державу з 1981 до 1995 ро ку, 
до влади прийшов соціаліст — Фран-
суа Олланд. На нього французи покла-
дають великі надії після бурхливого 
правління Н.Саркозі. Проте, ще не 
встиг портфель глави держави пере-
йти до рук Ф.Олланда, над командою 
екс-президента почали згущуватися 
хмари. Правоохоронні органи виявили 
зацікавленість до найближчих сорат-
ників колишнього глави держави —
Н.Базіра та Т.Гобера. 

Так, при розслідуванні обставин 
теракту, що відбувся у 2002 році у 
пакистанському місті Карачі, під 
час якого загинуло 11 французьких 
інженерів, було виявлено зв’язок 
Пакистану з тодішнім французьким 
урядом Едуарда Балладюра. За вер-
сією слідства, теракт був пов’язаний 
з фінансовими махінаціями, які су-
проводжували підписання в 1994 р. 
контракту про продаж Пакистану 
трьох французьких підводних чов-
нів. Незаконно отримані комісійні 
від угод з поставок підводних човнів 
з Франції пакистанська сторона пе-
рераховувала на рахунки двох фірм 

Heine и Eurolux, які були зареєстро-
вані в Люксембурзі, йшли на передви-
борчу кампанію Е.Балладюра (яку він, 
до речі, програв у 1995 році своєму 
однопартійнику Жаку Шираку). 

Н.Базір був директором виборчого 
штабу Е.Балладюра. Як вважає слід-
ство, завданням Т.Гобера в цьому шта-
бі була легалізація пожертв та внесків. 
Звісно, Н.Базір та Т.Гобер спростову-
ють обвинувачення на свою адресу як 
абсурдні. Н.Саркозі в той час очолював 
прес-службу передвиборчого штабу 
Е.Балладюра й знав про «відкати» по-
середникам.

Тепер, як припускають французькі 
видання, екс-президенту доведеться 
дати показання в справі своїх колиш-

ніх радників після закінчення міся-
ця з дня складання президентських 
повноважень, протягом якого він ще 
перебуває під захистом від судових 
переслідувань.

Чекають його пояснень і стосовно 
обвинувачень в отриманні коштів від 
режиму Муаммара Каддаффі, який 
нібито фінансував президентську 
кампанію вже самого Н.Саркозі у 2007 ро-
ці. Ймовірно, саме ці обвинувачення, 
які оприлюднив Сейф Каддаффі, син 
лівійського лідера, негативно позна-
чилися на рейтингу Н.Саркозі під час 
виборів і коштували його партії втрати 
влади.

Також не виключено, що соціалісти 
пригадають колишньому очільнику 

Франції, як він усунув від президент-
ських перегонів Домініка Стросс-Кана, 
спочатку відправивши у вашингтон-
ську штаб-квартиру МВФ, позбавля-
ючи Соціалістичну партію харизми 
та лідерських якостей Д.Стросс-Кана, 
а згодом — організувавши скандал 
для погіршення його репутації, після 
чого соціалісти були змушені термі-
ново шукати нового лідера, яким став 
Ф.Олланд.

Враховуючи, що у Франції колишні 
президенти — особи доторкані (нара-
зі проти екс-президента Ж.Ширака, 
однопартійця Н.Саркозі, слухається 
кримінальна справа), перспектива 
екс-президента потрапити з крісла 
глави держави на лави підсудних до-
волі реальна.

До речі, під час свого президент-
ства Н.Саркозі досить активно звину-
вачував українську владу в політичних 
переслідуваннях опозиціонерів. Тепер 
аналогічні закиди він може адресу-
вати своїм співвітчизникам. Та й сам 
екс-президент свого часу ініціював 
розслідування щодо конкурента на 
попередніх виборах — Домініка де 
Вільпена за обвинуваченням у «співу-
часті у неправдивому доносі» (у спробі 
наклепу на Н.Саркозі). Але суд визнав 
Д.де Вільпена невинуватим. 

Отже, Н.Саркозі, можливо, й сам 
опиниться в схожій ситуації й буде 
змушений доводити свою непричет-
ність до корупційних дій і йому зна-
добиться захист світових лідерів, які 
допоможуть уникнути «політичних 
репресій». Можливо, Україна тепер 
прийде на допомогу, вимагаючи від 
нового президента Франції не пере-
слідувати політичних опонентів. �

ГААГА

Суд над 
Младичем 
затягується
Судовий розгляд «справи 
Младича» зупинено з вини 
прокурорів. Адвокати були 
позбавлені можливості 
підготувати до слухань, оскільки 
їм не надали всіх матеріаліви 
обвинувачення.

У МТКЮ зупинено процес над 
колишнім начальником генерального 
штабу збройних сил Сербської Рес-
публіки, генерал-полковником Ратко 
Младичем. Суд ухвалив таке рішення 
через «помилки» сторони обвинува-
чення. Коли слухання поновляться, 
поки що не повідомляється. 

Як пише Th e Daily Telegraph, голо-
вуючий у цій справі суддя Альфонс 
Орі повідомив, що прокуратура не 
надала адвокатам Р.Младича всіх ма-
теріалів обвинувачення, тому сторона 
захисту не змогла підготуватися до 
слухань. Прокурори визнали свої по-
милки, але пояснень давати не стали. 

На слуханні 17 травня було по-
казано відеозапис 16-річної давності, 
де Р.Младіч відчитує голландського 
полковника Тома Карреманса (ко-
мандував миротворчим батальйоном 
під час боснійської війни і не пере-
шкодив розправі над мусульманами 
в Сребрениці). Р.Младич звинуватив 
Т.Карреманса в тому, що той віддав 
наказ натівським військовим бомби-
ти сербів, допомагаючи таким чином 
боснійським мусульманам. Р.Младич 
аплодував під час демонстрації цього 
запису. 

Справу почали розглядати 16 трав-
ня. Р.Младича обвинувачують за 
11 пунктами: зокрема, в геноциді му-
сульман і хорватів, військових злочи-
нах і злочинах проти людяності під час 
громадянської війни. 

Прокуратура вважає Р.Младича 
причетним до вбивства 8 тис. мусуль-
ман у Сребрениці в 1995 році. Він ко-
мандував сербськими військами, які 
депортували звідти жінок і дітей, а чо-
ловіків після допитів убили. Крім того, 
Р.Младича обвинувачують у тому, що 
було убито близько 10 тис. мирних жи-
телів під час облоги Сараєво. �

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 

Ювілей і деспоти
«Неполіткоректні» гості королеви відсвяткували її ювілей незважаючи 
на протести правозахисників 
ВАЛЕНТИН МАКОВ, 
ЛЕНТА.РУ

18 травня у Вінздорському замку під 
Лондоном відбувся закритий бенкет, 
присвячений 60-річчю правління 
королеви Великої Британії 
Єлизавети II. Гостями на заході стали 
понад 40 представників монарших 
сімей зі всього світу. Тим часом 
прийом ознаменувався скандалами 
ще на етапі підготовки. 

«Діамантовий» ювілей, як у Великій 
Британії назвали 60-річчя перебування 
Єлизавети II на чолі держави, став лише 
другою такою подією за всю історію 
країни. До цього єдиним монархом, 
що відзначив таку ж дату, була коро-
лева Вікторія, яка перебувала на троні 
64 роки. Саме при ній цей ювілей, що 
припав на 1897 рік, було вирішено на-
звати «діамантовим» — за аналогією з 
діамантовим весіллям. Під час правлін-
ня Єлизавети II ювілеї відзначали двічі: 
«срібний» (25 років на троні) в 1977 році 
та «золотий» (50 років) у 2002-му. 

Прийом, який королева організува-
ла для своїх гостей, став не першим за-
ходом у рамках святкування «діаманто-
вого» ювілею. Урочисті події почалися 
ще 6 лютого — у день, коли в 1952 році 
Єлизавета посіла трон. На святкуван-
ня влада країни відвела наступні п’ять 
місяців: останні заходи заплановані на 

середину липня. Кульмінація повинна 
настати під час так званого центрально-
го уїк-енду, який триватиме з 2 червня 
(суботи) до 5 червня (вівторка) і пройде 
як у самій Великій Британії, так і в усіх 
країнах Британської співдружності. 

Почавши з візиту в Лестер, який від-
бувся 8 березня, Єлизавета вже встигла 
відвідати понад 20 місць на території 
Англії і Уельсу. До кінця липня вона 
має здійснити приблизно стільки ж по-
їздок, під час яких побуває в Шотландії 
та Північній Ірландії. 

Закордонні візити у країни і залежи-
ні території, що входять у Британську 
співдружність, від імені монарха здій-
снюють члени королівської сім’ї з дру-
жинами: принци Чарльз, Вільям, Гаррі, 
Ендрю, Едуард — граф Уессекський, 
його тезка герцог Кентський, Річард, 
а також принцеса Анна. Одна з таких 
поїздок стала причиною найбільшого 
скандалу, пов’язаного зі святкуванням 
ювілею. Мова йде про запланований на 
11—13 червня візит принца Едуарда — 
графа Уессекського з дружиною Софі 

до Гібралтару. 
Плани Лондона відправити туди 

представника королівської сім’ї викли-
кали невдоволення в Мадриді. Іспанія, 
на берегах якої знаходиться британська 
заморська територія, давно мріє поши-
рити на неї свій суверенітет. Віддавши 
Гібралтар Великій Британії в ході війни 
на початку XVIII ст., Мадрид так і не 
зміг змиритися з втратою. 

Невдоволення Іспанії посилилося 
після того, як Гібралтар заявив про 
те, що він претендує на територіальні 
води в районі Гібралтарської скелі, а 
місцевий військовий оркестр погодився 
взяти участь у святкуванні «діаманто-
вого» ювілею в Лондоні. У результаті 
іспанський парламент видав розпоря-
дження королеві Софії відмовитися від 
запрошення на прийом до Єлизавети II. 
Заборона стосувалася лише королеви, 
оскільки її чоловік, король Хуан Карлос I
через нещодавно перенесену операцію 
не планував здійснювати візит. 

Реакцію Лондона на такий розвиток 
подій можна помітити в затвердженому 
списку запрошених на прийом гостей — у
ньому немає королеви Іспанії. 

Перелік гостей спровокував ще один 
скандал. Запрошення Єлизаветою II
на бенкет короля Бахрейна Хамада 
спричинило шквал критики в пресі: 
правозахисники звинувачували пра-
вителя арабської країни в диктаторстві 
й жорстокому придушенні акцій про-
тесту, що почалися ще в минулому році, 

королеву ж намагалися всіляко присо-
ромити, вказуючи на неприпустимість 
запрошення лідера авторитарного 
режиму на урочистий захід. 

Ближче до проведення бенкету кри-
тика на адресу Букінгемського палацу 
посилилася. Тепер Єлизавету II почали 
обвинувачувати в неполіткоректності 
за запрошення не лише короля Бахрей-
на, а й правителів багатьох інших країн, 
яких правозахисники назвали «деспо-
тами». По їх числа потрапили монархи 
Свазіленду, Оману, Брунею, Кувейту, 
Катару, ОАЕ  Саудівської Аравії. Втім, 
ще у квітні представник королівського 
двору дав зрозуміти, що поле для ма-
невру все ще є: за його словами, спи-
сок гостей тільки складається, а його 
оприлюднення відбудеться лише в день 
заходу. У результаті королівський двір 
запросив на бенкет монархів усіх зга-
даних правозахисниками країн, крім 
короля Оману. 

Тим часом британське МЗС уважає 
за краще від скандалу самоусунутися, 
заявивши, що королівський бенкет є 
приватним заходом і жодним чином 
не пов’язаний з політикою. Формально 
це підтверджується тим, що ні в одно-
му офіційному календарі подій, при-
свяченому святкуванню ювілею, цей 
прийом не згадується. Проте, який би 
статус не мав бенкет, він уже встиг ви-
кликати резонанс. І навіть якщо скан-
дал свято не зіпсував, осад, швидше за 
все, залишився. �

США

«Аль-Каїди» повернули волю
Американський суд ухвалив, 
що закон про військові витрати 
діятиме в старій редакції. 
Відміна раніше прийнятої 
поправки забороняє безстроково 
тримати у військових в’язницях 
підозрюваних у пособництві 
терористам.

Нью-йоркський федеральний суд-
дя округу Манхеттен Катерина Фор-
рест відмінила поправку до закону 
про військові витрати, згідно з якою 

підозрюваних у пособництві терорис-
там дозволялося безстроково тримати 
у військових в’язницях. Вона визнала, 
що нові правила суперечать першій 
поправці до конституції США, що га-
рантує свободу віросповідання, слова, 
преси, зборів, а також право звертати-
ся до уряду зі скаргами. 

Таким чином група журналістів і 
цивільних активістів, що подавала по-
зов до президента США Барака Обами, 
Міністерства оборони та його голови 
Леона Панетти, виграли справу. Б.Обама 

підписав відповідну поправку до закону 
про військові витрати 31 грудня 2011 р., 
апеляція була подана до суду 13 січня.

Журналісти й громадські активіс-
ти побоювалися, що це нововведення 
обмежить свободу їх діяльності. Зок-
рема, вони вважали, що через нечіткі 
формулювання в документі влада 
зможе заарештувати їх за інтерв’ю з 
членом «Аль-Каїди» або «Талібану». 
Крім того, приводом для затримання 
могли б стати висловлювання непо-
пулярної й радикальної думки про 

терористичні організації. 
Суд вирішив, що ця поправка ста-

вить громадян в умови невиправда-
ного ризику, а їхні слова сприймати-
муться як підтримка терористичних 
організацій. На думку судді, необхідно 
внести пояснення, щоб громадяни 
розуміли, за які слова про терористів 
їм загрожують військові в’язниці, по-
відомляє Reuters. 

Тепер поправка може набути чин-
ності тільки в разі особливої вказівки 
суду або вимоги Конгресу. �

Декого з гостей Єлизавети ІІ обвинувачують у скоєнні злочинах на батьківщині.

Після виборів у житті Н.Саркозі почалася чорна смуга. 
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УСМІХНИСЬ!

Ознака успіху

Життя вдалося — це коли ви за-
робляєте більше, ніж ваші юрист і 
стоматолог.

Таланти й... наслідки

Недостатньо володіти дотепніс-
тю — потрібно ще уміти уникати її 
наслідків.

Гаджет по-котячи

Ось що означає сенсорний те-
лефон... Кішка, обнюхуючи його, 
зробила 3 знімки, відправила 5 по-
відомлень і викликала наряд міліції.

Математика Вовочки 

— Скільки буде, якщо вісім роз-
ділити навпіл? — питає вчителька.

— Якщо вздовж, то дві трієчки, а 
якщо упоперек, то два нулі. 

Сила слова

— Одне й те саме слово на-
писали піонер Васюник на стіні й 
письменник Петьовка у своєму но-
вому романі. У результаті Петьовку 
прийняли в Спілку письменників, 
а Васюника виключили з піонерів!
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Зі свідків краще 
один, що бачив, ніж 
десять, що чули.

Тіт Макцій ПЛАВТ 
(народився 

у 254 р. до н.е.)

ТУРИЗМ

Насолода наодинці 
Ватикан відкриє всі двері за €220 
18 травня — Міжнародний 
день музеїв. Традиційно 
до свята музейники готують 
для відвідувачів багато цікавих 
заходів. Цей рік не став винятком. 
Як завжди, дуже яскраво й 
своєрідно в усьому світі відбулася 
акція, яку багато хто полюбив — 
«Ніч музеїв». Ми ж хочемо 
відзначити «новинку» від 
працівників мистецтва Ватикану. 
Там почали проводити особливі 
екскурсії, завдяки яким можна 
насолодитися всіма визначними 
пам’ятками міста-держави майже 
наодинці.

На день музеї Ватикану відвідують 
в середньому близько 13,5 тис. чол. 
Через величезне скупчення людей не 
вдається як слід розглянути Собор 
Святого Петра або Сикстинську ка-
пелу. Щоб не стояти в черзі в касу й 
не товпитися на вході, тепер охочі мо-
жуть купити собі особливу екскурсію. 
Коштує вона €220. 

Для порівняння, вхід у музеї Ва-
тикану становить для звичайних ту-
ристів близько €15. У складі групи з 
10 чоловік туристи, що заплатили 
круглу суму, зможуть відвідати всі 
кімнати головного музею Ватикану, 
пише британське видання Daily Mail.

ВІП-відвідувачі протягом півгоди-
ни зможуть майже наодинці насоло-
дитися величчю Сикстинської капели. 
У їх розпорядженні буде офіційний 
представник Ватикану з ключами від 
усіх кімнат. Туристи отримають мож-

ливість заглянути в ті апартаменти, які 
закриті для звичайних гостей.

В особливий тур входять також 
відвідини таких світових скарбів, як 
каплиця Нікколіна, де служив папа Ні-
кола V. Стіни цього унікального храму 
покриті розписами знаменитого ху-
дожника Фра Беато Анджеліко й при-
крашені золотом, яке привіз у Європу 
Христофор Колумб, котрий відкрив 
Америку. Гості зможуть побачити тут 
таємну кімнату з приголомшливими 
сходами у вигляді спіралі.

Екскурсії для ВІП-туристів по 
Ватикану організовує компанія Dark 

Rome. Її директор Ден Полсберг сказав: 
«Ми дуже пишаємося тим, що стали 
першими, хто пропонує цей неймовір-
ний тур по найвідомішій і найбільш 
відвідуваній визначній пам’ятці світу. 
У 2011 році у Ватикані побували майже 
5 млн туристів. От чому особлива «пе-
репустка» в музей, яку ми пропонуємо, 
стала справжньою подією. Крім того, 
наш тур у музеї Ватикану — «живий». 
Він змінюватиметься залежно від пори 
року і експозиції».

Спецтури по унікальному місту-
музею проводитимуться двічі на тиж-
день: щопонеділка й щосуботи. �

ЗДОРОВ’Я

Продуктова данина
У Європі відзначили день боротьби 
з ожирінням. За даними Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, 
через проблеми, пов’язані з зайвою 
вагою, передчасно помирають 
3 млн людей. Щоб подолати 
цю проблему, британські вчені 
пропонують увести 20% податок 
на шкідливі продукти харчування. 
Автори ідеї переконані, що 
спільно із субсидіюванням 
вартості корисної їжі, цей захід 
допоможе боротися із зайвою 
вагою та серцево-судинними 
захворюваннями. Учені з 
Оксфордського університету 
вважають, що високий податок на 
шкідливі продукти харчування 
матиме більше користі, ніж 
звичайні збори, що стягуються з 
населення. 

Таких висновків автори дійшли, 
аналізуючи податки на напої із вмістом 
цукру, пише British Medical Journal. За 
даними дослідження, в США 35%-й 
податок на цукровмісні напої в кафе 
спричинив падіння їх продажів на 
26%. За прогнозами дослідників, роз-
ширений податок на додану вартість 
(до 17,5%) на шкідливу їжу у Великій 
Британії може скоротити щорічну 
смертність від серцево-судинних за-
хворювань на 2,7 тис. випадків.

Тим часом багато експертів уважа-
ють, що такі податки можна використо-
вувати для збільшення грошових фондів 
на лікування захворювань, пов’язаних 
із споживанням певних продуктів хар-
чування, або спрямовувати ці гроші на 
субсидування корисної їжі або на пере-
орієнтацію харчової промисловості (ви-
лучення солі, цукру, насичених жирів з 

продуктів харчування).
Представники харчової промисло-

вості стверджують, що такі податки 
будуть неефективними й несправед-
ливими, оскільки нашкодять індустрії, 
приведуть до скорочення робочих 
місць. Крім того, з точки зору права 
до цього часу не зрозуміло, як краще 
вводити й стягувати такі податки. �

ВИХОВАНЦІ

Безцінний 
пес
Житель Манхеттена, намагаючись 
відсудити опіку над собакою в 
колишньої дівчини, заплатив 
понад $60 тис. судових витрат, 
після чого опинився на межі 
банкрутства.

34-річний Крейг Дершовіц ствер-
джує, що після розлучення його ко-
лишня дівчина викрала собаку на 
кличку Наклс — суміш бігля й мопса — 
і переїхала до Каліфорнії, повідо-
мляє видання New York Post. Хлопець 
упевнений, що пес може бути по-
справжньому щасливий тільки з ним. 
К.Дершовіц намагається домогтися 
одноосібної опіки над чотириногим 
улюбленцем, якого називає сином.

У свою чергу «викрадачка» ствер-
джує, що в розпал роману Крейг по-
дарував їй щеня й тепер вона є єдиним 
господарем тварини. Крім того, Наклс 
любить воду й добре себе почуває в 
Каліфорнії, на узбережжі океану.

Використавши всі заощадження, 
хлопець звернувся по допомогу до 
користувачів Інтернету, щоб зібрати 
ще $20 тис., потрібні для продовжен-
ня судової тяганини. На створеній 
К.Дершовіцем сторінці відвідувачам 
пропонується придбати товари, ство-
рені його друзями-художниками. Се-
ред представлених лотів є, наприклад, 
професійний портрет собаки за $200 і 
відеокліп, присвячений Наклсу, за $50.

Поки що збір коштів проходить не 
дуже успішно — за перший тиждень 
Крейгові вдалося зібрати лише $85. �

СІМ’Я

Колективне 
весілля
На півночі Нігерії відбулася перша 
масова церемонія укладення 
нових шлюбів серед овдовілих і 
розлучених жінок. У церемонії в 
штаті Кано взяли участь сто пар. 

Ці шлюби були влаштовані радою 
імама, яка є головним ісламським 
органом у цьому переважно мусуль-
манському штаті. Таким чином влада 
хоче зменшити кількість жінок, котрі 
бідують після розлучення або смерті 
чоловіків, і часто жебракують на ву-
лицях, повідомляє Бі-Бі-Сі.

З лютого по радіо запрошували 
чоловіків укласти новий шлюб. Рада 
імама відбирала гідних кандидатів, 
тестувала їх на ВІЛ, а потім знайомила 
з нареченими. 

Грошовий внесок, який зазвичай 
жених виплачує сім’ї нареченої, вно-
сив місцевий підприємець. Уряд штату 
взяв на себе витрати на придбання на-
бору мідного посуду, який є символом 
статусу заміжньої жінки.

Організатори повідомили, що день 
першого колективного весілля був ви-
браний так, аби він збігався з Міжнарод-
ним днем сім’ї, запровадженим ООН. �

БЕЗ ДИМУ

Палити — 
в парк
З першого дня літа паління в усіх 
громадських закладах Болгарії під 
забороною. Штраф становитиме 
від €150.

За новим законом, куріння заборо-
нене абсолютно в усіх закладах країни: 
ресторанах, кафе, нічних клубах, а 
також на стадіонах. Не можна палити 
й на території літніх театрів, кіно, на 
подвір’ях шкіл та дитячих садків і на 
тротуарах біля них, на дитмайдан-
чиках, під час проведення будь-яких 
заходів для дітей, навіть коли вони 
відбуваються на відкритому повітрі. 

Під повну заборону потрапляє ку-
ріння в закритих місцях громадського 
користування та на робочих місцях.
Щоправда, після тривалих дебатів, 
депутати все ж дозволити курити на 
зупинках громадського транспорту 
та у спеціально відведених зонах в 
аеропортах. У містах палити можна 
лише на тротуарах і в парках, та й то 
не скрізь.

За порушення цих норм курцям 
загрожує штраф у розмірі від €150 до 
€250. А власники бару чи ресторану, 
котрі дозволили викурити сигарету, 
заплатять штраф €1500—2500, при по-
вторному порушенні до €5000.

Штраф стягуватиметься з поруш-
ника незалежно від його громадян-
ства. Попастися можуть і українці. �

КІНО

Крові стане менше
У Таджикистані введено заборону 
на продаж і показ іноземної 
відео- і кінопродукції, в якій є 
сцени насильства. Мораторій 
не стосується лише історичних 
кінострічок, що розповідають про 
реальні події. 

На думку таджицької влади, погір-
шення криміногенної ситуації в моло-
діжному середовищі, конфлікти між 
школярами, кількість яких останнім 
часом збільшилася, частково спро-

воковані переглядом фільмів, знятих 
у жанрі бойовиків. Як повідомляють 
«Подробиці» чиновники вважають, 
що таке кіно є свого роду інструкцією 
для підлітків, які не завжди можуть 
провести чітку грань між реальністю 
й уявним світом.

«Ми вилучатимемо з продажу всі 
іноземні фільми зі сценами насильства, 
побоїщ і вбивств. І заохочуватимемо по-
каз зарубіжних кінострічок, що пропа-
гують високі етичні цінності», — заявив 
директор «Таджиккіно» Давлат Сафар.

Рейди з вилучення відеокасет і дис-
ків з фільмами, в яких співробітники 
«Таджиккіно» побачили елементи на-
сильства і екстремізму, відбуваються 
в багатьох магазинах країни. Правда, 
поки з прилавків зникли тільки по-
пулярні в країні турецькі серіали. У 
«Таджиккіно» знайшли в цих фільмах 
«Невідповідність таджицькій націо-
нальній культурі й системі цінностей». 
А американські й російські бойовики, 
детективи й фільми жахів поки зали-
шаються в продажу. �

У Старому Світі найбільше жінок, які потерпають від зайвої ваги, живе в Туреччині, 
а рекордсмени-«важковаговики» серед представників сильної статі — чехи.

МЕНЮ

Отрута без ліцензії
Влада Токіо планує 
спростити процедуру 
отримання дозволів для 
приготування в ресторанах 
популярного японського 
делікатесу — фугу. Ці страви 
при недотриманні під час 
приготування певних правил 
можуть виявитися смертельно 
отруйними.

Види риби для приготування 
фугу настільки отруйні, що навіть 
незнач на помилка при їх приготу-

ванні може мати фатальні наслідки. 
Робити це можуть лише висококва-
ліфіковані кухарі, що мають спеці-
альну ліцензію.

Влада Токіо вирішила пом’якшити 
це обмеження. З жовтня 2012 року в 
ресторанах дозволять подавати страви 
фугу, приготовані з напівфабрикатів, 
пише Бі-Бі-Сі.

Майстри, котрі вміють готувати 
фугу, не схвалюють наміру влади. 
«Ми насилу отримували ліцензії і 
складали дуже важкий іспит в То-
кіо, — говорить кухар одного з кра-

щих токійських ресторанів Міура-
сан. — За новими правилами, фугу 
можна буде готувати навіть тим, 
хто прийшов на одноденні курси і 
просто прослуховував лекції. Щоб 
отримати такі навички, потрібно 
розрізати більше 100 рибин і ви-
тратити сотні тисяч ієн».

За даними уряду Японії, з 2000 ро-
ку, покуштувавши фугу, померло 23 лю-
дини. Втім, більшість із загиблих — 
рибалки, котрі наважилися самостій-
но приготувати свій улов у домашніх 
умовах. �

ВІДПУСТКА

Тяга 
до Китаю
Курортний сезон-2012 
стартував! Згідно 
з результатами опитування 
в нинішньому році 
за кордоном планують 
відпочити 45% українців. 
Нашим курортам надають 
перевагу 55% співвітчизників. 
Минулого року показники 
були дещо іншими: лише 
кожен третій українець хотів 
відпочити за кордоном.

Найбільш популярними країнами, 
в які відправляються наші туристи, є 
Італія, Іспанія та Ізраїль. А ось 5-е міс-
це займає Китай.

У турфірмах розповідають, що 
українцям набридло просто лежати на 
пляжі й насолоджуватися коктейлями. 
Сучасні туристи надають перевагу ек-
зотичним місцям та активному відпо-
чинку, насиченому екскурсіями. І саме 
Китай у цьому плані є найбільш відпо-
відним варіантом. Тому, незважаючи 
на дорожнечу, попит на туристичні 
путівки в цю країну з кожним роком 
збільшується. Відзначимо, що про-

живання сім днів в чотиризірковому 
готелі обійдеться мінімум у $1500 (без 
перельоту).

Лідером в українців як і раніше є 
Ізраїль. Після скасування візового ре-
жиму попит на туристичні поїздки в 
цю країну стрімко зростає. «У готелях, 
з якими ми співпрацюємо, залишилося 
дуже мало місць на липень—серпень. 
Тиждень на одного в Ейлате обійдеть-
ся від $550», — повідомили в одній з 
туристичних фірм.

Водночас туроператори не хвилю-
ються через те, що Туреччина та Єгипет 
втрачають свої позиції. Ці країни зав-
жди будуть ідеальним варіантом для 
сімейного відпочинку, адже сьогодні 
курорти Італії й Греції не можуть за-
пропонувати такий набір послуг, який 
забезпечував би комфорт сімейним 
парам з маленькими дітьми. �

Тривалість особливої екскурсії — 3 години. Причому півгодини ви насолоджуватиметеся 
величчю Сикстинської капели наодинці.

Все більше українців летять у Піднебесну.
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