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ПОЛІТКУХНЯ

Опозиція «здає» мову
Бліцголосування показало 
роз’ єднаність меншості 
й відсутність єдиного лідера � СТОР.2

АНОНС

ПРЕЦЕДЕНТ

Тероризм 
по-українськи

Чи мож ливе повторенн я дні-
пропетровської трагедії під час 
Євро-2012? � СТОР. 3

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Ректор Академії 
адвокатури Тетяна 
Варфоломеєва: 
«Обов’язковість членства в НАА 
адвокати відвойовували багато ро-
ків». � СТОР. 4

ДАТА

Свято з перспективами

На день народження «господарни-
ки» отримали нагороди й побажан-
ня звершень у майбутньому. � СТОР. 5

ПРОРАХУНКИ

Без права 
на відповідальність

Неузгодженість норм КпАП унемож-
ливлює застосування прописаних 
у ньому санкцій. � СТОР. 7

НОВАЦІЇ

Адвокатська свобода

Продовжуючи реформування кри-
мінального судочинства, Верховна 
Рада прийняла за основу проект 
закону «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність». � СТОР. 10

ОСОБЛИВОСТІ

Закон для 
«європорушників»

Постанова про примусове видво-
рення іноземця чи особи без гро-
мадянства за межі України підлягає 
негайному виконанню. � СТОР. 11

УЗАГАЛЬНЕННЯ 

Шкода й компенсація 

ВСС роз’яснив судам, як визна-
чити шкоду, заподіяну джерелом 
підвищеної небезпеки. � СТОР. 12

ПРОЦЕДУРА

Ініціатива обмеженню 
не підлягає

Конституція не містить положень, 
які виключали б можливість народ-
них депутатів уносити на розгляд 
ВР законопроекти про ратифікацію 
т а  де нонс а ц і ю м і ж н а р од н и х 
договорів України. � СТОР. 14

З МІСЦЯ ПОДІЇ

Золотий ключик 
до посади,
або «Кваліфікаційні» пригоди кандидатів у судді
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Цієї весни 3,5 тис. осіб виявили 
бажання одягти мантії. 
5 червня Вища кваліфікаційна 
комісія суддів зібрала їх усіх 
під одним дахом і в один 
і той же час, аби обрати 
найдостойніших. Кореспонденти 
«ЗіБ» спостерігали 
за пригодами претендентів 
і одними з перших дізналися, 
скільком особам пощастило 
знайти ключик до посади.

«Екзаменаційна точка» №1

Стояння в черзі до ВККС, аби пода-
ти заяву про участь у доборі, очікуван-
ня результатів допуску до складання 
тесту, студіювання різних правничих 
дисциплін… І ось нарешті кандидати 
дочекалися 5 червня — дня проведен-
ня анонімного тестування.

Київ зустрів претендентів на по-
сади суддів похмурим небом і дощем. 
Саме в столиці, вирішила ВККС, має 
відбутися другий етап добору потен-
ційних служителів Феміди. У 2011-му 
цей захід проходив у чотирьох міс-
тах: Києві, Харкові, Одесі та Львові. 
Декому не сподобалася така дисло-
кація «екзаменаційних точок»: хтось 
нарікав на те, що, наприклад, в Одесі 
кандидатів заводили до приміщень, 
де вони мали вирішувати тестові за-
вдання, не тоді й не так як у Харкові. 
Комісія виправила цей недолік — зі-
брала кандидатів в одному місті.

У претендентів-киян не виника-
ло труднощів з тим, аби дістатися до 
місця проведення тестування — Між-
народного виставкового центру: хтось 
скористався метро (він розташований 

біля станції «Лівобережна»), комусь 
зручніше було приїхати на авто (на 
стоянці біля МВЦ майже не залиши-
лося вільних місць).

А от у деяких кандидатів з регіо-
нів проблеми виникали: ті, хто не має 
власного авто, добиралися до пункту 
призначення автобусами чи поїзда-
ми. Придбати ж квиток незадовго до 
початку проведення Євро-2012 не так 
уже й просто.

Хитрощі кандидатів

Реєстрацію учасників заплано-
вано було розпочати о 7-ій ранку, та 
вже о пів на сьому біля МВЦ юрбили-
ся претенденти. За три години всіх, 
хто приїхав, відмітили в списках та 

об’єднали у невеликі групи. Потім 
на кандидатів чекав другий етап ре-
єстрації — вже в приміщенні МВЦ 
кожен з них отримав персональний 
код, який потім мав вписати у бланк 
відповідей.

«Аби забезпечити належну орга-
нізацію проведення тестування, спе-
ціалісти з інформаційних технологій 
працювали всю ніч, — розповіли нам 
представники кваліфкомісії. — Члени 
ВККС виходили на роботу й у вихідні, 
адже потрібно було все проконтролю-
вати й прорахувати до найменших 
дрібничок. Думаємо, всі, в кого були 
зауваження до першого добору, оці-
нять наші зусилля».

 � Закінчення на стор.6
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У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ 

Вища кваліфікаційна 
комісія суддів провела 
масштабний захід — 
тестування 3,5 тис. осіб, 
котрі виявили бажання 
стати служителями 
Феміди. Про те, як комісії 
вдалося організувати 
складання першого іспиту 
й чим запам’ятається 
кандидатам другий етап 
добору на посади суддів, 
читайте в ексклюзивному 
інтерв’ю голови ВККС 
Ігоря САМСІНА.

РЕФОРМА

У прокурорів 
забрали важелі
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

5 червня Верховна Рада прийняла 
за основу та в цілому закон 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо 
посилення гарантій незалежності 
суддів)». Цим документом, який 
запропонував парламенту глава 
держави, внесені зміни до законів 
«Про Вищу раду юстиції», «Про 
судоустрій і статус суддів» та 
«Про Регламент Верховної Ради 
України» в частині обмеження 
прокурорів у процедурах 
ініціювання перевірок суддів або 
звільнення їх з посад. 

Як пояснив у ексклюзивному ко-
ментарі кореспондентові «ЗіБ» рад-
ник Президента Андрій Портнов, 
«цей законопроект обмежує україн-
ських прокурорів, які є членами Ви-
щої ради юстиції, у праві вносити по-
дання про звільнення суддів з посад 
за порушення присяги, ініціювати 
перевірки щодо фактів дисциплінар-
них проступків судді, які допущені 
при розгляді конкретної справи, до 
завершення ї ї розгляду в усіх ін-
станціях або закінчення граничного 
строку оскарження рішення».

«Таким чином, глава держави 
зробив ще один крок до посилення 
незалежності судової системи, адже 
прокурори втрачають вплив на суд-
дів через механізм ініціювання дис-
циплінарних проваджень стосовно 
служителів Феміди», — наголосив 
А.Портнов. Як відомо, до цього часу 
прокурори мали в судовому процесі 
на один інструмент впливу більше, 
ніж будь-яка інша сторона у справі. 
Іноді прокурори, які залишалися не-
задоволеними рішенням суду першої 
інстанції, не тільки подавали апеля-
ційні скарги, а й, не чекаючи на роз-
гляд у судах вищих інстанцій, одно-
часно зверталися з пропозиціями до 
Вищої ради юстиції про звільнення 
судді з посади за порушення при-
сяги або до Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів про притягнення до 
дисциплінарної відповідальності. 
«Ці пропозиції фактично ставали по-
передженням для суддів апеляційної 
та касаційної інстанцій», — зауважив 
радник Президента.

«Ми позбавили прокуратуру тако-
го інструменту, і відтепер сторона об-
винувачення буде змушена доводити 
свою позицію у змагальному процесі 
без використання додаткових важе-
лів», — наголосив А.Портнов. 

Він також повідомив, що цей закон 
набуде чинності відразу після його 
підписання главою держави та опри-
люднення. �

РЕЙТИНГ

63 і не менше
СЕРГІЙ МИЛОГРАДОВ

Результати анонімного тестування 
претендентів на мантії виявилися 
позитивними приблизно для третини 
кандидатів. Кваліфікаційний 
іспит складатимуть ті, хто 
правильно відповів як мінімум 
на 63 запитання зі 100.

Фахова оцінка

Наступного дня після анонімного 
тестування члени ВККС зібралися на 
засідання для того, щоб обговорити з 
експертами можливі недоліки його ор-
ганізації та визначити прохідний бал 
для допуску претендентів на мантії до 
наступного етапу добору.

На засідання завітали експерти-
тестологи, які вже встигли проаналізу-
вати завдання, над якими працювали 
кандидати в судді. Вони відзначили, 
що питань, які варто було б «дисква-
ліфікувати», у цьогорічних тестах не 
було, та й від варіанта результат, на 
думку фахівців, не залежав. 

Разом з тим до деяких питань екс-
перти мали зауваження. Справа в 
тому, що вони аналізували, як на за-
питання відповідали ті, хто отримав 
високі бали, й ті, в кого вони низькі. 
Як правило, на кожне питання «від-
мінники» дали правильну відповідь, а 
«аутсайдери» — ні. 

 � Закінчення на стор.6

Столиця зустріла кандидатів дощем, тому їм довелося поспішити до екзаменаційної зали.



ВІТАЄМО!

ВАЛЕНТИН ЗУБОВ
10 червня, 66 років

Заступник голови Комітету ВР з питань 
національної безпеки і оборони, пред-
ставник фракції Партії регіонів, народ-
ний депутат ІІІ—VІ скликань.

ОЛЕКСІЙ ПЛОТНІКОВ
10 червня, 47 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
економічної політики, представник 
фракції ПР, народний депутат V та 
VІ скликань.

АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО
10 червня, 36 років

Член Комітету ВР з питань правової 
політики, представник фракції БЮТ — 
«Батьківщина», народний депутат V та 
VІ скликань.

ЮРІЙ КОСТЕНКО
12 червня, 61 рік

Член Комітету ВР з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної 
політики та ядерної безпеки, представ-
ник фракції блоку «НУНС», народний 
депутат І—VI скликань.

ВОЛОДИМИР 
ГЕРАСИМЧУК
13 червня, 38 років

Заступник голови Комітету ВР у справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, 
представник фракції Народної партії, 
народний депутат VI скликання.

ВАЛЕРІЙ КАМЧАТНИЙ
13 червня, 57 років

Заступник голови Комітету ВР з питань 
Регламенту, депутатської етики та за-
безпечення діяльності Верховної Ради, 
представник групи «Реформи заради 
майбутнього», народний депутат V та 
VI скликань.

СТАНІСЛАВ АРЖЕВІ
ТІН
14 червня, 51 рік

Член Комітету ВР з питань фінансів, 
банківської діяльності, податкової та 
митної політики, представник фракції 
блоку «НУНС», народний депутат V та 
VI скликань.

ВОЛОДИМИР ЛЕВЦУН
14 червня, 60 років

Член Комітету ВР з питань національної 
безпеки і оборони, представник фракції 
БЮТ—«Батьківщина», народний депу-
тат ІІІ—VI скликань.

ЄВГЕН МАРМАЗОВ
14 червня, 74 роки

Член Комітету ВР з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної по-
літики та ядерної безпеки, представник 
фракції КПУ, народний депутат І, ІІ, V та 
VI скликань.

ВАЛЕРІЙ СУШКЕВИЧ
14 червня, 58 років

Голова Комітету ВР у справах пенсіоне-
рів, ветеранів та інвалідів, представник 
фракції БЮТ—«Батьківщина», народний 
депутат ІІІ—VI скликань.

ВІКТОР БАЛОГА
15 червня, 49 років

Міністр надзвичайних ситуацій.

НАГЛЯД 

СІЗО — під 
контролем
Протягом року прокуратура 
столиці порушила стосовно 
працівників Лук’янівського СІЗО 
п’ять кримінальних справ, дві з 
яких уже направлено до суду.

Прокурор Києва Анатолій Мель-
ник наказав посилити діяльність 
щодо виявлення фактів зловживань 
працівниками Київського слідчого 
ізолятора. Так, за матеріалами про-
ведених перевірок у цьому році, про-
куратура порушила дві кримінальні 
справи, одну з яких скеровано до суду.

Інші три кримінальні справи по-
рушені за результатами безпосередньо 
прокурорських перевірок, одну з яких 
уже направлено до суду. Це справа 
за обвинуваченням посадовця СІЗО, 
який не забезпечив додержання пра-
вил внутрішнього розпорядку пені-
тенціарної установи та залишив двері 
корпусного відділення відчиненими, 
в результаті чого було допущено втечу 
ув’язненого (ч.1 ст. 367 КК, «Службова 
недбалість»). �

ПОЛІТКУХНЯ

Опозиція «здає» мову
Бліцголосування показало роз’єднаність меншості 
й відсутність єдиного лідера
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ 

Без шуму й пилу, тобто без 
блокувань і бійок, ВР 234 
голосами прийняла в першому 
читанні проект закону «Про 
основи державної мовної 
політики». Зіткнення, в ході 
яких навіть застосовувався 
сльозогінний газ, охочі могли 
спостерігати за стінами 
Верховної Ради. Експерти 
не виключають наявності 
певних домовленостей між 
парламентськими опонентами 
за принципом «одні вдають, 
що борються за державність 
української мови, інші — що 
відстоюють інтереси своїх 
виборців, котрі опинилися в 
мовній меншості».

Мова до сліз доведе

«Ми програли битву, але не війну», —
намагався постфактум виправдати 
бездіяльність опозиції лідер «Фрон-
ту змін» Арсеній Яценюк. Здавалося, 
він насилу стримував сльози образи 
через зраду своїх нових побратимів. 
І пообіцяв, що другого й третьо-
го читання цього законопроекту не 
буде за жодних умов. Хоча сам факт 
«здачі» голосування за мовний закон 
зайвий раз ставить під сумнів місць 
опозиційних сил і дотримання ними 
домовленостей.

По інший бік барикад демонстру-
ють зворотне: «Ніщо не зупинить 
нас!» Зокрема, один з авторів проек-
ту, голова Комітету ВР з питань пра-
восуддя Сергій Ківалов упевнений: 
«Прийняли в першому читанні, при-
ймемо й у цілому». 

У чому єдині і більшість, і опо-
зиція, то це в передумовах появи 
цього документа саме напередодні 
старту виборчої кампанії. Правда, 
мету своїх супротивників бачать 
по-різному. «Опозиція зацікавлена в 
тому, щоб у «мовах» був повний хаос, 
щоб був «безлад» у країні взагалі», — 
цитує С.Ківалова його прес-служба. 
А тіньовий прем’єр Сергій Соболєв, 
природно, звинувачує більшість у 
«прямій політичній провокації напе-
редодні виборів» і «відвертанні уваги 
наших співгромадян від страшних 
проблем сьогодення».

Що стосується уваги, то вона дій-
сно була відвернута на репортажі 
про зіткнення поза парламентськими 
стінами. Тут, за оцінками правоохо-
ронців, зібралося понад 9000 мітингу-
вальників з обох боків. Градус проти-
стояння був настільки високий, що 

лише для «розмежування» прихиль-
ників і противників законопроекту 
було 2500 правоохоронців. Зрештою, 
були й спроби прориву до входу в 
Раду, а ще сіра хмара сльозогінного 
газу, яку в столичній міліції пояснили 
так: хтось із демонстрантів застосував 
якийсь гігієнічний засіб типу освіжу-
вача повітря. Хоча дія цього засобу 
була іншою: у людей набрякали очі й 
лилися сльози.

Зіткнення за домовленістю

Якщо прийняти за правду думку 
опозиції, то їй якраз і не варто було 
докладати зусиль для організації по-
дібних протестів: виборці самі розі-
бралися б, наскільки актуальне для 
них мовне питання. З відповідними 
оцінками на майбутніх парламент-
ських виборах. Але або політики все 
ще не вірять у розсудливість своїх 
співвітчизників, або…

Позафракційний депутат Тарас 
Чорновіл дотримується іншої вер-
сії. «Зіткнень під час голосування 
за «мовний» законопроект не було, 
оскільки існували домовленості між 
коаліцією та опозицією», — розпо-
відає про секрети політкухні нардеп. 
І стверджує, що «здача» голосування 
була вигідна обом сторонам. Адже 
тепер опозиція може згуртувати сво-
їх прихильників навколо захисту від 
реальної загрози русифікації України. 

Таке припущення підтверджу-
ють дії опозиції — заплановані й 
реалізовані. Так, за словами того ж 
А.Яценюка, лідер фракції БЮТ Ан-
дрій Кожем’якін мав дати сигнал до 
активних дій перед тим, як спікер 

поставить питання на голосування. 
Але зробив тільки півсправи — подав 
заяву про перерву. При цьому спікера 
звинуватили в підступності, а самих 
себе — в неуважності, але такі заяви 
звучать, м’яко кажучи, дивно. «Вони 
нічого не прогавили, так усе й було 
задумано», — стверджує Т.Чорновіл. 

Експерти поділяють думку нар-
депа про те, що опозиції вигідно на-
саджувати своєму електорату думку: 
«регіонали» зраджують Україну, і 
лише партії правого спрямування 
здатні цьому протистояти. Та і Єв-
ропі потрібно показати, за словами 
А.Яценюка, що «українці проти ро-
сійської мови в Україні». Тому актив-
ного опору голосуванню за проект не 
спостерігалось. А жорстка критика на 
адресу А.Кожем’якіна й навіть спроба 
усунути його з посади голови фракції 
свідчить швидше про боротьбу все-
редині самої опозиції за лідерство, 
ніж про бажання зірвати ухвалення 
закону в першому читанні.

Представники ж провладної біль-
шості використовуватимуть «за-
грозливий» аргумент з протилежним 
знаком для агітації на сході й півдні 
країни. І коли друге читання зако-
нопроекту заблокують (а це якраз 
й обіцяє А.Яценюк), виборця, не 
обтяженого загостреним почуттям 
патріо тизму, буде легше переконувати 
в знехтуванні його прав національно 
орієнтованими партіями.

Політологи не раз застерігали, що 
подібна гра на зустрічних курсах при-
зводить до поляризації суспільства 
й украй небезпечна для майбутнього 
країни. Але політики перед виборами 
стають короткозорими й бачать тіль-

ки те, що ближче до їхніх інтересів.
На думку експертів, тепер і пра-

вим, і лівим вигідно зволікати з по-
вторним голосуванням до останньої 
сесії, аби добитися максимального 
ефекту від чергової «битви за мову». 
Хоча не факт, що якась із сил отримає 
реальний бонус від цього протистоян-
ня. Включаючи й комуністів, які но-
сяться з ще радикальнішою ідеєю —
добитися того, щоб російська мова 
отримала статус другої державної. 
Адже нинішній закон для них — це 
півзахід, який може не задовольнити 
їхнього виборця. 

Потрібні поліглоти 

А ос ь ком у ма йбу т нє мовне 
рівноправ’я додасть клопоту, то це 
державним органам і судовій системі. 
Адже правило 10%, що дозволяє вво-
дити на певній території допоміжну 
мову діловодства, поширюється не 
тільки на російську. У переліку, що 
наводиться в законі, 18 мов, зокрема 
білоруська й болгарська, вірменська 
й гагаузька, молдавська й кримсько-
татарська, русинська, караїмська й 
навіть кримчацька.

В окремій нормі вказується, що в 
межах території дії регіональної мови 
або мов суди за згодою сторін можуть 
використовувати їх при розгляді 
справ. Як пояснив «ЗіБ» співавтор 
закону нардеп Вадим Колесніченко, 
таку можливість підтвердив Консти-
туційний Суд рішенням від 13.12.2011, 
не знайшовши супе речностей між 
Конституцією та аналогічними по-
правками, внесеними до закону 
«Про судоустрій і статус суддів». 
Але судочинство не обме жується 
першою інстанцією. Як вищим су-
дам аналізувати скарги й матеріали 
справ, викладені, скажімо, на їдиш? 
В.Колесніченко переадресував це 
питання КС. 

На вул.Жилянській, до речі, не-
давно вже створили прецедент, роз-
глянувши конституційне звернення, 
викладене російською. Якщо закон 
про мовну політику набере чинності, 
єдиний орган конституційної юрис-
дикції не зможе відмовити в ухвален-
ні документів також румунською або 
новогрецькою. Адже цей акт допускає 
звернення громадян на регіональній 
мові в усі органи влади. Без згоди 
останніх.

Але, як наголошувалося, судам 
і міністерствам уже завтра шукати 
поліглотів-перекладачів — усе ж пе-
редчасно. Гострих проблем, що кала-
мутять воду в українському суспіль-
стві, не так уже й багато, на всі вибори 
може не вистачити. �

ОПИТУВАННЯ З�Б

Чи загрожує українській мові закон про засади мовної політики? 

ВАДИМ КОЛЕСНІЧЕНКО,
фракція Партії регіонів:

— Дотепер жодного конкретного зауважен-
ня з приводу того, що законопроект №9073 
загрожує українській мові, не надійшло. 
Немає жодної загрози, в законопроекті га-
рантується використання державної укра-
їнської мови на території всієї держави.

КСЕНІЯ ЛЯПІНА, 
фракція блоку «НУНС»:

— Загрожує, і, наскільки я розумію, нашу 
думку поділяє 90% населення, яке 
позиціо нує себе як україномовне.

АНДРІЙ СЕНЧЕНКО, 
фракція БЮТ — 
«Батьківщина»:

— Безумовно, законопроект несе за-
грози. Передусім він загрожує тим, що 
підвищує напруження в суспільстві. Вже 
виросло покоління українців, які на-
родилися в незалежній Україні. Це люди, 
для яких спекуляції, пов’язані з нос-
тальгією, Радянським Союзом, нічого не 
означають. Разом з тим спроба підняти 
напруження в суспільстві стосується 
старшого покоління, що призводить до 
суперечок у сім’ях і за їх межами. Що сто-
сується української мови, то цей закон 
звужуватиме сферу ї ї застосування, це 
може призвести до того, що ми можемо 

втратити Україну як незалежну державу. 
Оскільки своя мова — це одна зі складо-
вих, які визначають державність. 

ЛЕОНІД ГРАЧ, 
позафракційний: 

— Законопроект ніяк не може загрожу-
вати. Ті, хто говорить, що загрожує, не 
знають ні історії, ні культури своєї країни, 
ні мови. Треба розуміти, що в нас є 7 млн 
етнічних росіян, які є громадянами Укра-
їни, і понад 26 млн тих, хто називає себе 
російськомовними. Це в жодному разі не 
якась окрема етнічна група, це мільйо-
ни громадян. Більш того, подивіться на 
досвід зарубіжних країн: у Швейцарії 4 

державні мови, й від цього сама країна 
стала більш об’єднаною. 

ВІКТОР ШВЕЦЬ, 
фракція БЮТ — 
«Батьківщина»:

— Очевидно, що законопроект загро-
жує тим, що витісняє українську мову 
з використання. Останні два роки спо-
стерігається масова русифікація, навіть 
незважаючи на чинне законодавство, 
яке передбачає єдину державну мову. А 
якщо цей закон буде реалізовано, то ру-
сифікація матиме настільки масштабний 
характер, що українська мова взагалі 
може залишитися десь у зовсім глухому 
селі. 

ЗАКОНОДАВЧА РЕАКЦІЯ

Адмінсуди назвуть терористів
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Комітет Верховної Ради з питань 
правосуддя підтримав проект 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо посилення боротьби з 
тероризмом» (№10552), внесений 
Кабінетом Міністрів.

Після теракту в Дніпропетровську 
Президент провів засідання Ради на-
ціональної безпеки і оборони, на якому 
наголосив на важливості якнайшвидшого 
прийняття змін до чинного законодав-
ства, які мають забезпечити більш ефек-
тивну протидію терористичним проявам. 

Сьогодні ані законом «Про бо-
ротьбу з тероризмом», ані будь-яким 
іншим нормативним актом не визна-
чено порядку визнання організації те-
рористичною. Зокрема, не вказано до 
повноважень якого органу держвлади 
належатиме право звернення до суду, 
підсудність таких справ. 

Водночас у ст.24 згаданого закону 
зазначається, що організація, відпо-
відальна за вчинення терористичного 
акту й визнана за рішенням суду те-
рористичною, підлягає ліквідації, а 
належне їй майно конфіскується. Стат-
тя 2583 Кримінального кодексу перед-
бачає  відповідальність за створення 
терористичної групи чи терористичної 
організації.

Відсутність порядку визнання 
організації терористичною не дає 
можливості реалізувати положення 
зазначених статей.

Так, 1 червня Кабмін подав до ВР 
проект «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо по-
силення боротьби з тероризмом». А 
вже 6 червня розгляд документа було 
внесено до порядку денного парла-
ментського комітету з питань право-
суддя.

Уряд пропонує внести доповнен-
ня до окремих статей Кодексу ад-
мінсудочинства, якими визначено 
особливості провадження у справах 

за зверненням органів СБУ щодо 
накладення арешту на активи осіб 
або його зняття та надання доступу 
до них, «у частині провадження у 
справах щодо визнання організації 
терористичною та доповнення пере-
ліку постанов суду, які виконуються 
негайно, постановами про визнання 
організації терористичною».

Також закону «Про боротьбу з 
тероризмом», уважає Кабмін, не ви-
стачає ст.113 «Визнання організації 
терористичною». У ній Уряд пропонує 
прописати, що рішення щодо подання 
адмінпозову до суду про визнання ор-
ганізації терористичною приймається 
головою СБУ або його заступником. 
«Визнання організації терористич-
ною здійснюється у встановленому 
законом порядку за рішенням суду», —
зазначається в ст.113.

Комітетники недовго обговорюва-
ли документ, адже в його необхідності 
ніхто не сумнівався. Вони рекомен-
дували парламенту прийняти про-
ект закону за основу, бо напередодні 

Євро-2012, як зазначав Президент, 
потрібно негайно «посилити протидію 
тероризму». �

Про смаки не сперечаються: правоохоронці вважають, що газова хмаринка пахла як 
гігієнічний засіб, а опозиція — як сльозогінний газ.

ПРЯМА МОВА

НЕСТОР ШУФРИЧ, 
заступник 
секретаря РНБО: 

— Всі ми були свідками подій, які сталися 
в Дніпропетровську. Будемо говорити 
відверто: це перший зухвалий акт, квалі-
фікований як тероризм. Виявилося, що в 
нас є багато білих плям у низці законо-
давчих актів щодо визначення самих 
ознак тероризму й терористичних угру-
повань та стосовно повноважень СБУ. На 
спецзасіданні РНБО було запропоновано 
Кабміну розробити й унести до Верховної 
Ради відповідний законопроект.

2 новини і коментарі
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Демішкану скасували вирок
АЛІНА АЛЕКСАНДРОВА

З’явилася надія, що Сергій 
Демішкан, визнаний винним 
у вбивстві свого партнера 
по бізнесу, все-таки отримає 
заслужене покарання. Вищий 
спеціалізований суд з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 
скасував вирок Баришівського 
районного суду Київської області 
й направив справу на новий 
розгляд до суду першої інстанції. 
Очевидно, це рішення вплине 
не лише на долю С.Демішкана та 
його спільників, а й на подальшу 
кар’єру судді, який виніс 
невиправдано м’який вердикт. 

31 травня колегія суддів судової 
палати в кримінальних справах ВСС 
у відкритому засіданні розглянула 
касаційну скаргу прокурора на ви-
рок Баришівського райсуду стосовно 

С.Демішкана, Олександра Курдіна та 
Сергія Левченка. Суд задовольнив 
скаргу й скасував указаний вирок у 
зв’язку з м’якістю призначеного засу-
дженим покарання й необгрунтова-
ним звільненням С.Демішкана від від-
бування покарання з випробувальним 
строком. Справа направлена на новий 
розгляд до суду першої інстанції.

Нага даємо, що С.Демішкана, 
О.Курдіна й С.Левченка обвинувачу-
ють у вбивстві 62-річного директора 
авіакомпанії «Крунк» Василя Кривозу-
ба. Він зник у листопаді 2007 року, піз-
ніше з’ясувалося, що В.Кривозуб був 
викрадений своїм бізнес-партнером 
С.Демішканом (у той час батько Сер-
гія був народним депутатом, тепер він 
обіймає посаду голови Укравтодору). 
Трійця вивезла жертву на територію 
одного з дачних селищ Баришівського 
району, там вони катували підприєм-
ця з метою примусити підписати до-
говір купівлі-продажу транспортного 
літака АН-26, що належав йому.

Коли літній чоловік намагався 
втекти, один з викрадачів наздогнав 
і побив його. На попередньому слід-
стві спільники С.Демішкана розпо-
відали, що В.Кривозуб був ще живий, 
коли вони прив’язали до його спини 
батарею й кинули в річку. Але в суді 
вони змінили показання й заявили, 
що бізнесмен помер відразу після по-
биття, потім труп перевезли в с.Ровжі 
Вишгородського району і втопили в 
річці. 

Незважаючи на особливу жорсто-
кість злочину й численні обтяжливі 
обставини, зловмисники, провина 
яких була доведена судом, отрима-
ли мінімальні строки ув’язнення: 
О.Курдіна засудили до 7 років колонії, 
а С.Левченка й С.Демішкана — до 5, 
причому щодо останнього суддя за-
стосував ст.75 КК і звільнив його від 
відбування покарання з випробуваль-
ним строком на 3 роки. 

На цю «дивність» звернув увагу 
народний депутат Володимир Пили-

пенко, котрий направив відповідні 
звернення до Вищої ради юстиції, 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
з вимогою притягти суддю Володи-
мира Єременка до відповідальності 
за призначення невиправдано м’якого 
покарання за скоєний С.Демішканом 
особливо тяжкий злочин і спробу 
применшити його участь у криміна-
лі. З огляду на рішення Вищого спе-
ціалізованого суду думки Феміди й 
нардепа збіглися. У коментарі «ЗіБ» 
В.Пилипенко заявив, що задоволений 
вердиктом ВСС. 

Як нам стало відомо з неофіцій-
них джерел, депутатське звернення 
нині перебуває на розгляді у ВРЮ, за 
ним проводиться перевірка. Шанси 
на те, що за її підсумками В.Єременко 
буде звільнений, дуже високі. Крім 
того, як уже писав «ЗіБ», невдовзі 
може бути звільнений з посади й 
батько головного винуватця — ке-
рівник Укравтодору Володимир Де-
мішкан. �

КОРИСЛИВІ МОТИВИ 

$1000 + 
кримінал = 
850 гривень
Генеральна прокуратура 
направила до Суду 
для визначення підсудності 
кримінальну справу за 
обвинуваченням судді одного 
з районних судів Кіровограда. 

Генеральна прокуратура направила 
до Верховного Суду для визначення 
підсудності кримінальну справу за 
обвинуваченням судді одного із район-
них судів м.Кіровограда, у скоєнні зло-
чину, передбаченого ч.3 ст.368 КК.

Встановлено, що служитель Фемі-
ди отримав хабар у розмірі $1000 за 
призначення підсудному покарання 
у вигляді штрафу в розмірі 850 грн 
за скоєння злочину, передбаченого 
ч.1 ст.309 КК. �

ВЕРДИКТ

Прокуратура 
vs син 
прокурора
Прокуратура Запорізької області 
подала касаційну скаргу на вирок 
сину екс-прокурора Жовтневого 
району м.Дніпропетровська 
Дмитрові Рудю, котрий у 2010 році 
насмерть збив трьох пішоходів. 
Держобвинувачення вважає 
вердикт суду надто м’яким.

Після набрання вироком чиннос-
ті засудженого до позбавлення волі 
Д.Рудя відправлять для відбування 
покарання до виправної установи Дер-
жавної пенітенціарної служби.

Проте крапку в резонансній спра-
ві мажора, котрий убив трьох людей, 
ставити поки ще рано. Зараз рішення 
Апеляційного суду Запорізької області 
від 10.04.2012 оскаржується в касацій-
ному порядку.

Нагадаємо: вироком Хортицько-
го районного суду м.Запоріжжя від 
2.12.2011 Д.Рудя засудили до 5 років 
позбавлення волі з позбавленням пра-
ва керувати транспортними засобами 
строком на 3 роки. 8 грудня прокуратура 
Запорізької області подала апеляцію — у 
зв’язку з невідповідністю призначеного 
судом покарання тяжкості злочину. 

Крім того, вирок було оскарже-
но підсудним і його захисниками. 
Апеляційний суд Запорізької області 
10.04.2012 апеляцію прокуратури задо-
вольнив частково, рішення Хортиць-
кого райсуду м.Запоріжжя скасоване. 
Цього разу Д.Рудю призначили пока-
рання у вигляді 6 років позбавлення 
волі. До набуття вироком законної 
сили суд залишив запобіжний захід у 
вигляді застави без змін.

Однак і на цей вирок прокуратура 
Запорізької області подала касаційну 
скаргу на тих же підставах — надмір-
на м’якість призначеного покарання. 
За інформацією держобвинувачення, 
проведені під час слідства 4 експертизи 
незаперечно доводять вину Д.Рудя. �

ГУЧНА СПРАВА

Євросуд 
відмовив 
Тимошенко
Уряд України отримав 
повідомлення Європейського суду 
з прав людини про скасування 
припису в справі «Тимошенко 
проти України».

Про це повідомив міністр юсти-
ції Олександр Лавринович під час 
зустрічі з послами Швейцарії та 
Норвегії в Україні Кристіаном Шьо-
ненбергером та Йоном Ельведалом 
Фрідрексеном, а також радником 
посольства Канади в Україні Грегом 
Мерсмейєром. Зустріч відбулася 
1 червня в українському Мін’юсті за 
ініціативи посольств.

За словами міністра, 30 травня 
2012 р. Європейський суд з прав люди-
ни скасував припис про необхідність 
заходів на виконання ст.39 Регламенту 
Суду щодо забезпечення адекватного 
медичного лікування ув’язненої Юлії 
Тимошенко.

Європейський суд установив, що 
Уряд України виконав усі необхідні 
заходи. Зокрема, Суд зазначив, що 
Ю.Тимошенко перебуває на лікуван-
ні в Центральній клінічній лікарні 
Укрзалізниці. При цьому Євросуд 
відмовився задовольнити прохання 
Ю.Тимошенко домогтися від Уряду до-
зволу на лікування в лікарні «Шарите» 
(Німеччина).

«Врахувавши поріг застосування 
ст.39 Регламенту Європейського суду, 
Суд вирішив, що забезпечувальні за-
ходи повинні бути скасовані», — по-
відомив О.Лавринович. �

ПРЕЦЕДЕНТ

Тероризм по-українськи
Чи можливе повторення дніпропетровської трагедії під час Євро-2012?
ЮЛІЯ ГАЙДАЙ

СБУ і ГПУ нещодавно 
відрапортували про розкриття 
кримінальної справи, 
стосовно квітневих терактів 
у м.Дніпропетровську. За 
твердженням правоохоронців, 
6 затриманих не мають 
ніякого стосунку до могутніх 
терористичних організацій, 
не висували вони й політичних 
вимог. Для них вибухи були 
швидше спробою заробити гроші. 
Проте напередодні Євро-
2012 залишається відкритим 
запитання: чи не може повторитися 
дніпропетровська історія тепер уже 
на тлі футбольних декорацій?

Хепі-енд трагедії? 

Зустріти на одній прес-конференції 
всіх керівників правоохоронних 
органів практично неможливо, але 
цього разу на брифінгу в Дніпропе-
тровській області зібралися Генп-
рокурор Віктор Пшонка, міністр 
внутрішніх справ Віталій Захарчен-
ко й голова Служби безпеки Ігор 
Калінін. Привід був значний — 
силовики урочисто оголосили про роз-
криття кримінальної справи стосовно 
терактів, здійснених у Дніпропетров-
ську 27 квітня, і розповіли невідомі 
раніше подробиці. З’ясувалося, що 
терористи були далекі від політики — 
їх цікавили тільки гроші. За словами го-
лови СБУ, організатори вибухів вийшли 
на силовиків через Інтернет і висунули 
вимогу переказати їм на банківські 
картки $4,5 млн. «Частину суми ми пе-
рерахували й навіть дозволили їм зняти 
незначну суму грошей ($24 тис. — Прим. 
ред.)», — розповів І.Калінін. 

Із самого початку було відчуття, що 
працювали непрофесіонали: і діяли 
вони якось кустарно, і вибухівка, яку 
використовували, була саморобною. 
Правоохоронці підтвердили, що теро-
ристи були недосвідченими, але всі — 
з вищою освітою, у віці від 30 до 
40 років. До речі, з’ясувалося, що один 
з них працював викладачем політології 
в Дніпропетровському національному 
університеті ім. Олеся Гончара. Про 
це журналістів повідомив ректор вузу 
Микола Поляков. Віктор С. був стар-
шим викладачем, отримав роботу на 
конкурсній основі, вважався перспек-
тивним співробітником і мав ступінь 
кандидата наук. Судячи з неофіційної 
інформації, студенти його обожнюва-
ли та із задоволенням ходили на його 
лекції. За їхніми словами, викладач 
частенько негативно висловлювався 
про владу, але уявити його в ролі теро-
риста вони все-таки не можуть. 

Здавалося б, у трагедії — хепі-енд: 
злочин розкритий, терористи знайдені 

та знешкоджені. Ось тільки, поглянув-
ши на історію дещо під іншим кутом, 
можна зробити не такі оптимістичні 
висновки. Адже якщо навіть неофіти 
змогли з такою легкістю здійснити те-
ракти — причому, не один, а чотири, — 
то що говорити про членів таких ор-
ганізацій, як, наприклад, «Аль-Каїда»? 
Для них Україна була б легкою мішен-
ню, але, на щастя, вона поки що — поза 
зоною їхніх інтересів. 

Виникає відчуття, що наша краї-
на не готова протистояти серйозній 
терористичній загрозі. І це не дивно. 
Адже навіть звичайні українці звикли 
сприймати теракти як щось далеке й 
нереальне — те, що відбувається десь 
в іншому житті та з іншими людьми. 
Очевидно, трохи розслабились і спец-
служби. Тим часом на носі — Євро-
2012, що цілком може привабити не 
новачків-кустарів, а куди небезпеч-
ніших осіб. Чи може повторитися 
дніпропетровська історія, але вже на 
серйознішому рівні? 

Небезпечна безпека

Українські спецслужби стверджу-
ють, що це малоймовірно, до того ж 
вони в будь-якому випадку готові га-
рантувати безпеку під час проведення 
футбольного чемпіонату «за світовими 
стандартами». Про це недавно під час 
підсумкового засідання міжвідомчого 
координаційного штабу з питань без-
пеки і правопорядку заявив секретар 
Ради національної безпеки і оборони 
Андрій Клюєв: «Сьогодні ми можемо 
констатувати, що силові структури 
України разом із зарубіжними коле-
гами готові до гарантування безпеки 
під час проведення Євро-2012 на рівні 
світових стандартів». За його словами, 

військові, рятувальні та медичні служ-
би тісно співпрацюють із зарубіжними 
колегами. А.Клюєв відзначив, що між-
народна координація здійснюється на 
базі штабу антитерористичного цен-
тру СБУ й Україна практично готова 
до проведення чемпіонату. 

Проте, на думку чиновника, іс-
нують загрози, які вимагають до-
даткової роботи. «Є ряд недоліків у 
організації та гарантуванні безпеки 
у фан-зонах, які функціонуватимуть 
у центральних частинах міста, що 
пов’язано з масовим скупченням убо-
лівальників з різних країн», — ува-
жає секретар РНБО. Також, за слова-
ми А.Клюєва, є проблеми в системі 
перевезень глядачів. Не виключає 
він і провокацій, і появи помилкових 
анонімних повідомлень про теракти, 
а також приїзду до нашої країни убо-
лівальників-провокаторів.

Як стверджував на той час ще пер-
ший заступник голови СБУ Володимир 
Хімей, головну небезпеку для України 
у зв’язку з футбольною першістю ста-
новить так званий імпортований те-
роризм. «Основний ризик, який нам 
приносить Євро-2012, — участь наці-
ональних збірних країн, контингенти 
яких беруть участь у бойових діях у 
гарячих точках — Лівії, Афганістані, 
низці інших країн Північної Африки, 
Близького Сходу і Центральної Азії. 
Мова йде про те, що на території нашої 
країни під час Євро-2012 підвищується 
ризик імпортованого тероризму — 
здійснення теракту стосовно осіб 
третіх країн на території України», — 
сказав він. В.Хімей уважає, що є також 
ряд ризиків, пов’язаних з масовістю 
відвідин нашої країни іноземцями і 
спрощенням у зв’язку із цим візового 
режиму, прикордонного контролю. «Є 

ймовірність, що територію України 
спробують використати як транзитну 
зону або для осідання в нашій країні 
прихильників терористичних органі-
зацій». Крім того, вболівальники іноді 
спеціально їдуть для скоєння певних 
хуліганських дій. СБУ стверджує, що 
враховує всі ці ризики, аби не допусти-
ти небажаного розвитку подій.

Звичайно, спецслужби серйозно 
готуються до Євро-2012, але звичайні 
громадяни поки цього не помітили. 
Навряд чи до адекватних заходів без-
пеки можна віднести заміну кам’яних 
урн на кульки. При цьому в Україну 
зараз може без проблем прилетіти 
будь-який громадянин із Західної 
Європи (безвізового режиму поки що 
ніхто не відміняв). І якщо залякані 
терористами європейці й американ-
ці з пристрастю обшукують кожного 
туриста, що прибуває до них, то в нас 
поважають особистість і не примушу-
ють нікого роздягатися-роззуватися. 

Що ж, залишається тільки вірити 
обіцянкам СБУ й тому, що терористи 
не використають чемпіонат як шанс 
поквитатися з кривдниками або мож-
ливість привернути до себе увагу. 
Правда, чомусь мимоволі згадується, 
як буквально через 10 днів після гучної 
заяви СБУ про високий рівень підго-
товки до Євро-2012 й безпеки в Укра-
їні в Дніпропетровську прогриміли 4 
вибухи. І ще один показовий факт — 
27 квітня, в день, коли відбулися те-
ракти, на НСК «Олімпійський» у Києві 
координаційна група антитерорис-
тичного центру СБУ саме проводила 
міжвідомчі тренування в рамках під-
готовки до чемпіонату. �

ПРЯМА МОВА

ДМИТРО ВИДРІН, 
політолог, радник 
Президента: 

— Я від самого початку говорив, що за 
дніпропетровською трагедією стоять 
економічні, а зовсім не політичні інтереси. 
Це була швидше акція залякування, ніж 
політичного впливу на владу. Економіч-
ні злочинці — боязкіші, ніж політичні. 
Тому, вважаю, вони настільки залякані 
швидким розкриттям цього злочину, що 
навряд чи хтось захоче ризикувати як 
мінімум 12 роками позбавлення волі за 
спробу заробити. Не думаю, що це повто-
риться найближчим часом. 
Україна достатньо підготовлена до таких 
загроз, адже це остання країна, в якій 
прогриміли вибухи. У нас усе ще є син-
дром радянської законослухняності та 
радянській міліції, в якої є свої дільничні, 
готові «рити» в мікрорайонах. Якби Украї-
на була не готова, у нас вибухи прозвуча-
ли б набагато раніше. 

РЕЗОНАНС

Кучму перенесли на червень
Розгляд касаційної скарги  
прокурора на постанову 
Печерського районного суду 
м.Києва у «справі Леоніда Кучми»  
перенесли на кінець червня. Тоді 
Вищий спеціалізований суд з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ має сказати: дійсно другий 
Президент України не причетний до 
вбивства Георгія Гонгадзе чи справу 
було закрито передчасно. 

31 травня 2012 р. колегія суддів судо-
вої палати в кримінальних справах ВСС 

перенесла розгляд касаційної скарги 
прокурора на постанову Печерського 
районного суду м.Києва про скасування 
постанови про порушення криміналь-
ної справи щодо Л.Кучми на 26 червня. 
Суд мотивував це необхідністю забез-
печення права учасників процесу на 
ознайомлення з касаційною скаргою, 
поданою адвокатом Миколою Неділь-
ком в інтересах Миколи Мельниченка, 
а також з незакінченням встановлено-
го судом строку на усунення недоліків 
касаційної скарги потерпілого Олексія 
Подольського. 

Генпрокуратура у своїй скарзі ви-
магає скасувати попередні рішення й 
повернути справу, яку відкрили торік 
у березні, на розгляд до суду першої 
інстанції.

Нагадаємо, що Л.Кучму обвинува-
чують у перевищенні влади або служ-
бових повноважень (ст.365 КК), що 
призвело до вбивства журналіста. У 
грудні Печерський райсуд визнав неза-
конним порушення справи та скасував 
постанову прокуратури. На початку 
нинішнього року це рішення підтвер-
див і Апеляційний суд м.Києва. �

Дніпропетровські терористи закладали вибухівку в звичайні урни.
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Тетяна ВАРФОЛОМЕЄВА 

народилася в м.Саратові. 

У 1968 р. закінчила юридичний 

факультет Київського державного 

університету ім. Т.Г.Шевченка.

У 1968—1976 рр. працювала науковим 

співробітником НДЛ криміналістики 

юрфаку КДУ, в Міністерстві юстиції УРСР.

З 1976 до 1990 р. — адвокат, учений 

секретар, директор Київського 

громадського науково-дослідного 

інституту адвокатури.

З 1990 р. — адвокат, 

віце-президент, перший 

віце-президент Спілки адвокатів України. 

У 1995—1996 рр. — голова 

адвокатського об’єднання «Українська 

адвокатська корпорація».

З 1995 р. займається викладацькою 

діяльністю, зокрема в Київському 

національному університеті 

ім. Т.Шевченка, Національному університеті 

«Києво-Могилянська академія».

У 1996 р. очолила Інститут 

адвокатури при КНУ ім. Т.Шевченка.

У 1998—2004 рр. — член Вищої 

ради юстиції. З 2001 р. — ректор 

Академії адвокатури України.

У 2006—2011 рр. — президент 

Спілки адвокатів України.

Доктор юридичних наук, 

член-кореспондент Національної академії 

правових наук України. Заслужений 

юрист України. Нагороджена орденом 

Княгині Ольги ІІІ ступеня, найвищою 

відзнакою адвокатури — нагрудним 

знаком «Видатний адвокат України», 

знаком «Почесний адвокат Росії».

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Ректор Академії адвокатури України, член робочої групи 
при Президентові України з реформування прокуратури 
та адвокатури Тетяна ВАРФОЛОМЕЄВА: 

«Обов’язковість членства в НАА 
адвокати відвойовували багато років»

ЮЛІЯ КІМ

На цьому тижні парламент 
прийняв за основу 
президентський законопроект 
«Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», що передбачає безліч 
нововведень, серед яких — 
створення системи органів 
адвокатського самоврядування 
й розширення прав і обов’язків 
адвоката, гарантій адвокатської 
діяльності. По суті, цей документ 
продовжує традиції недавно 
прийнятого КПК. Проект активно 
обговорювали в суспільстві, він 
уже викликав чимало суперечок, 
але більшість експертів упевнена: 
чинний закон застарілий, потрібен 
новий. Отже, швидше за все, в 
найближчому майбутньому всім 
представникам адвокатського 
співтовариства доведеться 
звикати до нових правил гри. 
Чи готові вони до цього? Що 
чекає адвокатів після набрання 
законом чинності? Із цими 
запитаннями ми звернулися до 
адвоката, доктора юридичних 
наук, ректора Академії адвокатури 
України, члена робочої групи при 
Президентові з реформування 
прокуратури та адвокатури 
Тетяни ВАРФОЛОМЕЄВОЇ. До 
речі, дізнатися про її точку зору 
особливо цікаво, адже вона була 
одним з авторів чинного закону 
«Про адвокатуру». 

«Обговорення новел організації 
адвокатури й адвокатської 
діяльності триває до сьогодні»

— Тетяно Вікторівно, законопроект 
«Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» — головна тема для обговорення 
в юридичних колах. Цей документ був по-
даний до парламенту главою держави. А 
наскільки активно брали участь у його 
розробленні представники адвокатсько-
го співтовариства? 

— Перш за все треба відзначити 
величезну роль Президента Віктора 
Януковича в тому, що в Україні вже 
відбулися й послідовно проводять-
ся реформи в правовій сфері. Всі ми 
пам’ятаємо, що саме указом Президен-
та від 12.01.2011 №24/2011 було постав-
лено завдання — здійснювати супро-
від у Верховній Раді проекту закону 
про адвокатуру (№1430) з метою ство-
рення відповідно до стандартів Ради 
Європи професійного самоврядного 
інституту адвокатури України, поси-
лення гарантій діяльності адвокатури. 
Нині законопроект «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність», унесений 
Президентом до парламенту 28 квітня 
2012 року, прийнятий у першому чи-
танні. Нарешті закінчилися довгі роки 
невиконання Україною рекомендації 
Парламентської асамблеї Ради Європи 
№190(1995) від 26 вересня 1995 року 
про створення Асоціації адвокатів у 
нашій країні.

Чи вдалося адвокатам узяти участь 
у розробленні нового закону «Про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність»? 
Пройшло майже 20 років відтоді, як 
був прийнятий закон «Про адвокату-
ру». Думаю, цей строк переконає вас, 

що така можливість була в кількох по-
колінь українських адвокатів. Адже ще 
в 1990-му на установчому з’їзді Спілки 
адвокатів України було ухвалено рі-
шення про необхідність розроблення 
й унесення до парламенту першого в 
нашій країні закону «Про адвокатуру». 
Тоді ж САУ підготувала Концепцію 
розвитку української адвокатури, 
підтриману народними депутатами. 
Відповідно до неї ухвалено закон «Про 
адвокатуру», що діє дотепер. Проте 
обговорення новел організації адвока-
тури й адвокатської діяльності триває 
до сьогодні.

Я б сказала, що дискусії про те, 
якою повинна бути адвокатура в де-
мократичній державі, почалися від-
разу після набрання законом чинності, 
тривають і тепер. Уже в 1993 році у 
зв’язку з руйнівними процесами, що 
почалися в адвокатурі, Спілка адвока-
тів України звернулася до Президента 
Леоніда Кравчука з пропозиціями 
про організацію надання адвокату-
рою безоплатної правової допомоги, 
допуску до здійснення видів адвокат-
ської діяльності виключно адвокатів, 
а не юристів-підприємців, створен-
ня Національної асоціації адвокатів 
України, захист професійних прав 
адвокатів, вирішення інших важливих 
питань функціонування адвокатури. 
А в 1995-му САУ подала перший про-
ект про внесення змін і доповнень до 
закону «Про адвокатуру», котрий, як 
і всі подальші, не знайшов підтримки 
в парламенті. Про ці історичні події 
можна прочитати в науково-дослід-
ному й видавничому проекті «Золота 
книга адвокатури. Золоті сторінки 
історії української адвокатури», зас-
нованому у 2003 році Спілкою адво-
катів України й Академією адвокатури 
України, продовження якого побачить 
світ цього року. 

— Але чи брали участь рядові адво-
кати в обговоренні проекту, чи врахо-
вувалася думка тільки чиновників від 
адвокатури?

— Відповідь на ваше запитання 
дуже проста: адвокати мали й нині 
мають можливість брати участь в об-
говоренні майбутнього закону «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», 
тим більше що за минулі роки вима-
льовувалася чітка модель адвокатури, 
вивчено досвід застосування нових 
законів, прийнятих у країнах СНД, 
багато адвокатів безпосередньо зна-
йомилися з організацією адвокатської 
діяльності в європейських країнах, 
США, входили до складу робочих груп 
Мін’юсту, Верховної Ради, працювали 
з народними депутатами над відповід-
ними законопроектами. Проходили 
з’їзди адвокатів і САУ, формулювали 
своє бачення адвокатури громадські 
юридичні організації. У різний час 
приймалися меморандуми, звернен-
ня до Президента, Верховної Ради, 
Уряду, до міжнародних організацій. 
Крім того, Міжнародна науково-екс-
пертна рада адвокатури неодноразово 
проводила засідання для порівняння 
законодавства про адвокатуру України 
й інших країн. Відбувалися зустрічі 
з відомими іноземними експертами, 
міжнародні конференції та семінари, 
йшли обговорення в засобах масової 
інформації та в Інтернеті, приймалися 
резолюції з’їздів і форумів адвокатів.

Наприклад, наступного дня після 
ухвалення в першому читанні законо-
проекту «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» проводився круглий 
стіл «Презентація звіту про професію 
адвоката в Україні», організований 
генеральним директоратом з питань 
прав людини та верховенства права РЄ 
і Спілкою адвокатів України. Іноземні 
експерти й українські адвокати мали 
неоціненну можливість ще раз обгово-
рити спірні питання, а також варіанти 
їх вирішення, що викликають серйоз-
ну критику, звірити норми проекту з 
міжнародними стандартами, ознайо-
митися з практикою їх застосування, 
спрогнозувати, наскільки ефективно 
вони працюватимуть в Україні. Диску-
сія розгорнулася щодо доповідей про 
роль асоціації адвокатури (Карстен 
Манке, Сергій Гончаренко), доступ 
до професії адвоката (К.Манке, Інна 
Рафальська), про дисциплінарну прак-
тику, початкове й подальше навчання 
адвокатів (Леонід Антохі, Ірина Піх). 
Дискусія дозволить запропонувати 
деякі зміни, уточнення до законопро-
екту до другого читання. 

— Чи брали ви участь у засіданні про-
фільного комітету ВР, на якому законопро-
ект рекомендували прийняти за основу? 
Які стосунки у вас  склалися з доповідачем 
проекту — Юрієм Мірошниченком, адже 
саме підготовлений ним документ ліг в 
основу нового законопроекту?

— Так. У засіданні комітету брали 
участь представники адвокатського 
співтовариства: Лідія Ізовітова, Воло-
димир Висоцький і я. Всім нам дали 
можливість висловити свою точку зору 
щодо основних положень законопро-
екту. Юрій Романович давно працював 
разом з адвокатами над різними варі-
антами проекту закону про адвокатуру 
й дуже добре знає проблеми адвока-
тури, всі питання, що стосуються за-
хисту прав людини. Він був присутній 
на з’їздах, конференціях, міжнародних 
симпозіумах, і його виступи завжди 
дуже фахові. Важливо, що він слухає 
опонентів, серед яких, до речі, часто 
бувають адвокати. 

«Кваліфікаційно-дисциплінарні 
комісії адвокатури 
формуватимуться самими 
адвокатами й лише з адвокатів»

— Швидше за все, в найближчому 
майбутньому ваші колеги отримають 
новий закон. У чому його принципова від-
мінність від того, що діє?

— Знаєте, деякі адвокати вважа-
ють, що треба було залишити старий 
закон і тільки відновити окремі його 
статті. Хоч як сумно говорити про це 
мені, одному з авторів чинного закону 
«Про адвокатуру», але він уже виконав 
свою історичну місію, і тепер настав 
час великих змін.

І все-таки майбутній закон «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» 
грунтується на законі 1992 року, яким 
уперше були закладені демократичні 
принципи інституту адвокатури, не-
залежності професії, міжнародні стан-
дарти функціонування адвокатури, на 
чому не раз наголошували експерти 
Ради Європи. Саме цим стандартам 
відповідає законопроект, унесений до 
парламенту Президентом, там урахо-
вані пропозиції, що містились у висно-

вку Венеціанської комісії. Важливо, що 
фактично одночасне ухвалення Кримі-
нального процесуального кодексу й за-
кону «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» сприятиме ефективному 
впровадженню принципово іншої, 
європейської системи, покладеної в 
основу нового КПК. 

Крім того, нарешті реалізовано 
конституційне право на отримання 
широким колом людей безоплатної 
правової допомоги, у тім числі вторин-
ної, та запропоновано новий механізм 
її надання виключно адвокатами, який 
почне діяти із січня 2013 року. 

— Не могли б ви назвати найбільш 
вдалі, з погляду досвідченого адвоката, 
новели законопроекту?

— Розширення в законопроекті 
«Про адвокатуру та адвокатську дія-
льність» професійних прав адвокатів 
і гарантій адвокатської діяльності, по-
ложення про неухильне дотримання 
незалежності адвокатури й кожного її 
члена, невтручання в діяльність адво-
ката, забезпечення високого професій-
ного рівня правової допомоги, гарантії 
одержання відповіді на адвокатський 
запит, запровадження стажування, 
обов’язкове підвищення кваліфікації 
є надійною основою успішності здій-
снюваних реформ. 

На жаль, дотепер трапляються 
факти порушення професійних прав 
адвокатів, недозволеного втручання 
в адвокатську діяльність, обмеження 
можливостей збирання адвокатом до-
казів та інші негативні явища. Тому не 
можна недооцінювати закладені в за-
конопроекті норми про захист самих 
адвокатів, адже архіважливим є гаран-
тований захист тих, хто покликаний 
захищати інших. Наприклад, у проекті 
передбачено, що при затриманні адвока-
та або обранні йому запобіжного заходу 
про це обов’язково повідомляється рада 
адвокатів регіону, а в разі проведення 
процесуальних дій має бути присутній 
представник ради адвокатів регіону.

Новели стосуються порядку набут-
тя, припинення й позбавлення статусу 
адвоката, а також можливості його від-
новлення, складання кваліфікаційних 
іспитів; установлено порядок діяльності 
в Україні зарубіжних адвокатів тощо. 

Кваліфікаційно-дисциплінарні ко-
місії адвокатури формуватимуться са-
мими адвокатами й лише з адвокатів. 
Це дуже важлива ознака реальної неза-
лежності адвокатури. Адже ще зовсім 
недавно ми спостерігали втручання в 
процес їх формування з боку місце-
вих органів влади. До речі, іноземні 
експерти на згаданому мною кругло-
му столі підкреслювали, що КДКА і 
ВККА, які діють в Україні, створені з 
порушенням міжнародних стандартів.

Звичайно, немає межі досконалос-
ті, у тому числі й цього проекту. 

— Які моменти законодавець упус-
тив, що б вам хотілося виправити в 
проекті? 

— Я, наприклад, уважаю, що внесок 
за складання кваліфікаційного іспиту 
(п.2 ст.9) може стати перепоною в до-
пуску до професії адвоката, оскільки 
не кожен юрист може заплатити зна-
чну суму за його складання. Про це 
свідчать заяви, що надходять до ВККА, 
з проханнями про звільнення від пла-
ти за складання іспиту. У проекті пе-
редбачено, що Рада адвокатів України 
може встановити плату за складання 
кваліфікаційного іспиту. Це означає, 
що може й не встановити? Проте в ст.58 
серед коштів на утримання органів ад-
вокатського самоврядування вказана 
плата за складання кваліфікаційного 
іспиту, яка не може перевищувати 
3 мінімальних зарплат. Також, ува-
жаю, недоцільно на 3 роки залишати 
дійсними результати складеного ква-
ліфікаційного іспиту (ст.9).

На мою думку, правила адвокат-
ської етики повинен затверджувати 
з’їзд, а не Рада адвокатів. Стосовно 
легітимності правил, які діють, нео-
дноразово висловлювалися сумніви 
на тій підставі, що вони були схвалені 
Вищою кваліфікаційною комісією ад-
вокатури, а не з’їздом (якого в законі 
«Про адвокатуру» не існує).

Соціальним правам адвоката та 
його помічника присвячена ст.11 чин-
ного закону, тому виключати ці питан-
ня з майбутнього акта не можна, тим 
більше що в законопроекті «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність» на 
раду адвокатів регіону покладається 
обов’язок сприяти захисту соціальних 
прав адвокатів (п.7 ст.48).

Бажано визначитися із суб’єктами, 
які матимуть право опікуватися під-
вищенням кваліфікації адвокатів. При 
цьому не можна обмежувати вста-
новлену в країні та наявну в Європі 
систему підвищення кваліфікації, зо-
крема в адвокатурі, тільки органами 
самоврядування адвокатури (ст.61). 
Видається необхідним закріпити в 
законі систему професійної підго-
товки до адвокатської діяльності та 

постійного підвищення кваліфікації 
адвокатів. Про міжнародні стандарти 
в цьому важливому напрямі, безпосе-
редньо пов’язаному із забезпеченням 
належної якості правової допомоги, 
детально говорили іноземні експерти 
й українські учасники круглого столу 
«Презентація звіту про професію ад-
воката в Україні».

«Проект під редакцією 
голови ВККА В.Висоцького 
отримав багато зауважень 
і не був підтриманий членами 
робочої групи»

— Не так давно на офіційному сай-
ті ВККА було розміщено розгромну 
заяву ї ї голови В.Висоцького з приводу 
президентського проекту закону «Про 
адвокатуру й адвокатську діяльність». 
Як сприйняли ті висловлювання в адво-
катському співтоваристві? 

— Очевидно, ви знайомі з деяки-
ми негативними оцінками цієї заяви 
з боку адвокатів. Я поважаю позицію 
голови ВККА В.Висоцького, але, ви-
словлюючи свою особисту, як він сам 
підкреслює, точку зору, не слід було 
підписувати й публікувати цю заяву 
від імені керівника ВККА, а також 
розміщувати її на офіційному сайті ко-
місії. Неприпустимий тон публікації, 
далеко не безперечні висловлювані по-
зиції, також не відповідають дійсності 
твердження, що законопроект, унесе-
ний Президентом, «не про адвокатів і 
не для адвокатів». Володимир Івано-
вич сказав: «Для громадян особливо 
цінним є збереження адвокатурою 
своєї незалежності, самоврядності, 
компетентності та свободи здійснення 
адвокатської діяльності». Але саме ці 
цінності, кожна з них, стали основою 
законопроекту «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» і забезпечені 
механізмами їх реального здійснення. 

Стосовно твердження, що адвокати 
здебільшого підтримали законопроект 
робочої групи ВККА. Статистики та-
кої — щодо думки 33 тис. адвокатів — 
не існує. У свою чергу на офіційних 
зборах представників регіональних 
КДКА та громадських адвокатських 
організацій цей проект отримав багато 
зауважень і не був підтриманий, зокре-
ма, членами робочої групи з реформу-
вання прокуратури та адвокатури при 
Президентові.

— В.Висоцький, зокрема, говорив 
про те, що в проекті не дотримується 
принцип публічності адвокатури, роз-
критикував формування НАА з’їздом 
адвокатів, назвав проект «зарегульова-
ним». З якими з висловлених зауважень ви 
могли б погодитись, а які, на вашу думку, 
не відповідають дійсності?

— Від адвокатів, учених, юристів 
надходить багато пропозицій. Кожен 
має право й можливість сформулю-
вати їх і подати конкретну норму. 
Безумовно, є різні точки зору, своє ба-
чення законопроекту. Багато поданих 
у профільний комітет ВР пропозицій 
обгрунтовані, але треба пам’ятати, що 
тепер, після першого читання, їх мо-
жуть уносити тільки народні депутати 
й у дуже короткий строк.

Пропоную всім зацікавленим у 
доопрацюванні законопроекту взяти 
участь у дискусії в Академії адвокату-
ри України, яка відбудеться 12 черв ня, 
або направити зауваження по електро-
нній пошті, інформація про яку міс-
титься на офіційному сайті академії.

— У чому, на вашу думку, перевага 
обов’язкового членства в професійній 
організації, чи зможуть рядові адвока-
ти впливати на ухвалення принципових 
рішень? 

— Одне з головних досягнень цього 
законопроекту — обов’язковість член-
ства в Національній асоціації адво-
катів, яку адвокати, як я вже сказала, 
відвойовували багато років. З огляду 
на закладені в проекті повноваження 
регіональних рад адвокатів, а також 
інших органів адвокатського само-
врядування адвокати будуть захищені 
та зможуть впливати на ухвалення 
принципових рішень, звичайно, за 
наявності активної позиції та бажан-
ня брати участь у роботі цих органів. 
На жаль, сьогодні помітна пасивність 
адвокатів: вони не з’являються на за-
гальні збори, ігнорують навчальні 
заходи тощо. Думаю, що внесення 
норми про проведення регіональних 
конференцій, а не загальних зборів, 
базується саме на ситуації, що скла-
лася останніми роками. Обговорення 
цього питання учасниками круглого 
столу в світлі міжнародних стандартів 
свідчить про необхідність забезпечити 
право кожного адвоката брати участь 
у самоврядуванні, і практика прове-
дення конференцій демократичним 
способом є, наприклад, у Київській 
області. Разом з тим у законопроекті, 
очевидно, треба чіткіше сформулюва-
ти порядок організації регіональних 
конференцій. �

4 від першої особи



КАДРИ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів:
Вищого адміністративного суду 
України
 • БУХТІЯРОВУ Ірину Олександрівну,
 • ПРИХОДЬКО Ірину Віталіївну;
Харківського апеляційного 
господарського суду
 • ПОТАПЕНКА Володимира Івановича.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ,
17 травня 2012 року 
№4734-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати на посади суддів 
безстроково:
Київського окружного 
адміністративного суду
 • ВИНОГРАДОВУ Оксану Іванівну;

окружного адміністративного суду 
міста Києва
 • АБЛОВА Євгенія 

Валерійовича.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ, 
17 травня 2012 року 
№4737-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати КАЛИТКУ Олександра 
Михайловича, раніше обраного 
безстроково, на посаду судді 
Харківського апеляційного 
адміністративного суду.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ, 
17 травня 2012 року 
№4738-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати ПОДІНОВСЬКУ Галину 
Володимирівну на посаду судді 
Каховського міськрайонного суду 
Херсонської області 
безстроково.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ,
17 травня 2012 року 
№4739-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати ГОРБАНЬ Наталію Іванівну, 
раніше обрану безстроково, на 
посаду судді Київського апеляційного 
адміністративного суду.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ,
17 травня 2012 року 
№4740-VI

КВАЛІФІКАЦІЯ 

«Мозкова» розминка
Працівники апарату Вінницького 
апеляційного адмінсуду зіграли 
в інтелектуальну гру брейн-ринг, 
аби дізнатися, наскільки високим 
є рівень їхніх знань у галузі права. 

З метою сприяння розвитку пра-
вової культури серед працівників 
апарату Вінницького апеляційно-
го адмінсуду та підвищенню рівня 
правових знань (уміння застосову-
вати їх на практиці) в плані роботи 
суду на перше півріччя 2012 року 
окремим пунктом було передбачено 
проведення заліку знань працівників 
апарату суду.

На виконання цього пункту 25 трав-
ня серед працівників апарату ВААС 
було проведено інтелектуальну гру 
брейн-ринг, яка мала на меті поглиби-
ти інтелектуальний рівень працівни-
ків апарату суду в знанні Конституції, 
Кодексу адміністративного судочин-
ства та інших нормативно-правових 

актів, що використовуються в процесі 
діяльності суду. 

Участь у змаганні взяли 11 команд, 
сформованих із помічників суддів, се-
кретарів засідання та інших працівни-
ків відповідних структурних підрозді-
лів ВААС. Брейн-ринг відбувався в три 
етапи: відбірковий, півфінальний та 
фінальний. Усі учасники показали ви-
сокий рівень знань нормативно-пра-
вових актів та злагоджену командну 
роботу. У результаті запеклої боротьби 
було визначено команду-переможни-
цю, до складу якої увійшли: головний 
спеціаліст відділу узагальнення судо-
вої практики та аналітично-статис-
тичної роботи Ярослав Юргілевич, 
помічник судді Олеся Одарченко, 
секретарі судового засідання Юлія 
Бевз і Наталія Лозінська та головний 
спеціаліст відділу документального 
забезпечення Світлана Кащук. Пере-
можці були нагороджені грамотами та 
пам’ятними подарунками. �

У ГОСТЯХ 

«Фінансовий» візит 
ОЛЕСЯ ГАЙДАЙ, 
прес-секретар, помічник голови 
Апеляційного суду Чернігівської області 

Що чекає на Феміду в 
найближчому майбутньому, 
наскільки реальна перспектива 
підвищення зарплат працівникам 
апарату суду — про ці та інші 
фінансові аспекти розповів голова 
ДСАУ Руслан Кирилюк під час 
візиту на Чернігівщину. 

Очільник ДСАУ 23 травня від-
відав окружний адміністративний, 
господарський та апеляційний суди 

області. Під час зустрічі з колективом 
апеляційного суду Р.Кирилюк від-
значив, що активне реформування 
судової системи сприяє зміцненню її 
фінансового стану. З прийняттям за-
кону «Про судовий збір», наголосив 
останній, бюджет судової влади зріс 
у півтора рази, підвищено зарплати 
законникам, профінансовано багато 
капітальних видатків. Зокрема, в Чер-
нігівській області протягом минулого 
року суттєво покращилася ситуація із 
забезпечення судів оргтехнікою, роз-
почалося спорудження нової будівлі 
Ічнянського райсуду. Однак ряд при-
міщень обителей Феміди все ж зали-
шається у вкрай незадовільному стані.

Р.Кирилюк окреслив основні на-
прямки зміцнення фінансового стану 
судової системи, за якими зараз пра-
цює ДСАУ. Зокрема, розробляється 
проект закону, яким буде встановлено 
розмір оплати праці працівникам апа-
рату судів. Крім того, ДСАУ виступає 
з ініціативою про внесення змін до за-
кону «Про Державний бюджет України 
на 2012 рік» про фінансування видат-
ків на оплату праці працівникам апа-
рату не зі спеціального фонду, як зараз, 
а із загального. Лише так, переконував 
Р.Кирилюк, можна гарантувати своє-
часну виплату заробітної плати.

Значна увага приділяється інфор-
матизації. Триває розробка профе-

сійної мережі для спілкування юрис-
тів «Феміда». У перспективі також 
налагодження конференц-зв’язку 
в судах, завдяки якому стане мож-
ливою дистанційна участь сторін у 
засіданнях.

Водночас залишається невиріше-
ною проблема забезпечення закон-
ників житлом. Серед суддів Чернігів-
щини є такі, які 7—9 років змушені 
винаймати квартири. Через брак ко-
штів виділення житла з фонду фінан-
сування капітальних видатків є вкрай 
складним. Але поступово вирішити це 
питання, на переконання Р.Кирилюка, 
можна за рахунок збільшення надхо-
джень від судового збору. �

ДАТА

Свято з перспективами
На день народження «господарники» отримали нагороди 
й побажання звершень у майбутньому
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Господарські суди відзначили 
21 рік свого існування. З нагоди 
цієї дати у Вищому господарському 
суді відбулися урочисті збори, на 
яких законники та працівники 
апарату отримали нагороди та 
почули привітання від поважних 
гостей.

Закон «Про арбітражний суд», за-
вдяки якому й виникла спеціалізація, 
Верховна Рада УРСР прийняла 4 черв-
ня 1991 р., а урочисті збори у ВГС від-
булися 1 червня. 

Виступаючи перед колективом, 
голова ВГС Віктор Татьков відзначив, 
що суди господарської спеціалізації 
обслуговують базис держави — її 
економіку. «Від того, як ми працюємо 
й працюватимемо, залежатиме еко-
номічний стан нашої держави. На-
скільки оперативно, швидко, якісно, 
неупереджено ми будемо здійснюва-
ти правосуддя, настільки ефективно 
вона функціонуватиме», — наголосив 
очільник ВГС.

Він звернув увагу на те, що зараз у 
системі господарських судів працює 
близько 1700 суддів і ще понад 3500 

службовців та робітників судів, і перед 
цим великим колективом стоять висо-
кі вимоги до здійснення правосуддя.

Серед гостей, які відвідали захід, був 
і перший голова ВГС, а нині народний 
депутат Дмитро Притика. «Я завжди 

радий бути в нашому колективі, тому 
що відразу приходять спогади про ті 
часи, коли було не зовсім легко, але ми 
хоч і потроху, але вперто й рішуче йшли 
вперед», — відзначив він. Колишній 
очільник суду згадав, що наприкінці 

1980-х років стало зрозуміло, що система 
арбітражних судів потребує кардиналь-
них змін і тому він був серед тих, хто по-
чав працювати над майбутнім законом. 

За словами Д.Притики, «госпо-
дарники» мають пишатись тим, що 
представники їхньої спеціалізації 
займають все більше й більше почес-
них і відповідальних місць у судовій 
системі держави. «Я дуже гордий за 
Ігоря Темкіжева, який працював по-
ряд з вами, а зараз очолює Вищий ад-
міністративний суд. Сподіваюсь, що 
з часом ми очолимо ще й Верховний 
Суд, і я думаю, що це реальні речі», — 
передбачив перший очільник суду й 
додав, що його інтуїтивні здогади час-
то справджуються.

Привітати «господарників» прий-
шов також Голова Конституційного 
Суду Анатолій Головін. Він розповів, 
що Суд дуже уважно вивчає практику 
«господарників». «Для нас ваші рішення 
та ваша робота надзвичайно важливі 
й корисні», — наголосив очільник КС.

А.Головін прийшов на свято не 
з порожніми руками — він вручив 
суддям ВГС та господарських судів 
дипломи та подяки Голови КС. Також 
законникам та працівникам апарату 
касаційної інстанції почесні нагороди 
вручив В.Татьков. �

ПЛАНИ

Долар — у межах дозволеного
СЕРГІЙ МИЛОГРАДОВ

Нова постанова пленуму 
Вищого господарського суду 
має прояснити низку моментів 
кредитних правовідносин. 
Зокрема, завдяки їй стане 
остаточно зрозуміло, 
чи можуть позичальники 
вимагати визнання кредитного 
договору недійсним, якщо він 
виданий у валюті, а банк, 
не мав відповідної ліцензії.

Вищий господарський суд веде 
активну роботу над постановою про 
практику вирішення спорів, що ви-
никають із кредитних договорів. Труд-
нощі, які з’явилися в ході підготовки 
документа, законники обговорили 
з членами науково-консультативної 
ради суду.

Особливо гостро питання щодо 
вирішення кредитних спорів постало 
під час економічної кризи, яка розпо-
чалась у 2008 р. «Тоді позичальники 
почали більш активно застосовува-
ти засоби ухилення від повернення 
кредитів банкам, унаслідок чого, 
зокрема, значно зросла кількість 
судових спорів», — констатував се-
кретар першої судової палати ВГС 
Олександр Кот.

У той час чимало позичальників 
спробували визнати кредитні дого-
вори нечинними через відсутність у 
банку індивідуальної ліцензії на на-
дання кредитів у валюті. Після кількох 
судових рішень на користь позивачів 
під загрозою опинилася вся фінансова 
система країни. На щастя, тоді ситуа-
цію вдалося вирішити завдяки позиції 
Верховного і Вищого господарського 
судів, які стали на бік банків. Тепер 
же ВГС планує остаточно вирішити 

це питання завдяки постанові, щоб 
і в суддів, і в сторін не було спокуси 
скористатися спірними положеннями. 

Індивідуальні ліцензії видаються 
резидентам і нерезидентам на здій-
снення разової валютної операції на 
необхідний для неї період. Відповідно 
до урядового декрету «Про систему 
валютного регулювання і валютного 
контролю», прийнятого ще в 1993 р., 
ліцензії потребують у тому числі й 
операції щодо надання й одержан-
ня резидентами кредитів у валюті, 
якщо терміни та суми таких кредитів 
перевищують установлені законо-
давством межі. Проте законодавство 
таких обмежень не встановлює, тому 
«господарники» дійшли висновку, що 
й зазначена норма не підлягає засто-
суванню.

Поставити питання про визнання 
недійсними кредитних договорів у 
більш широкому плані запропонував 

старший радник ЮФ «Василь Кісіль і 
партнери» Вадим Беляневич. «Пленум 
мав би зорієнтувати суддів на те, щоб 
не підтримувати боржника, який є 
позивачем у справі про визнання до-
говору недійсним. Мені здається, що 
можна було б кваліфікувати такі дії 
боржника як зловживання правом на 
звернення до суду з метою уникнення 
виконання своїх обов’язків», — пере-
конаний юрист. Вихід із цієї ситуації 
член науково-консультативної ради 
бачить у тому, щоб суди в разі перемо-
ги позивача визнавали кредитні дого-
вори недійсними на майбутнє, як тепер 
відбувається з договором оренди.

Проте інші члени науково-консуль-
тативної ради ініціативи не підтрима-
ли. За їхніми словами, підстави, які доз -
воляють визнати договір недійсним, 
виникають саме в час його підписання, 
а не оскарження. Отже, і рішення має 
стосуватися саме того часу. �

В.Татьков подякував за відмінну роботу суддям і працівникам апарату ВГС.

За високий рівень інтелекту учасники отримали грамоти та подарунки. 
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ПРЯМА МОВА

ОЛЕКСАНДР 
УДОВИЧЕНКО, 
голова Ради суддів 
господарських судів, 
член Вищої ради юстиції:

— У цілому ми позитивно оцінюємо 
нову процедуру добору кандидатів на 
посади суддів. Як довів перший добір, 
претенденти приходять підготовлені: 
переважна більшість показала високий 
рівень фахової підготовки, вони мали 
певний життєвий і професійний досвід. 
Був лише незначний відсоток тих, хто 
вдався до плагіату при написанні рефе-
ратів або не орієнтувався в поставлених 
запитаннях.
Сьогодні при доборі застосовується 
більше об’єктивних критеріїв. Єдина 
проблема — при цій процедурі досить 
складно вивчити морально-ділові якості 
кандидатів, немає спілкування з ними. 
Раніше претенденти стажувалися в суді, 
де вони хотіли працювати. Така практика 
існує у всьому світі. Добір кандидатів, 
наприклад, у Німеччині чи в Естонії на-
багато складніший і суворіший. Думаю, і 
ми поступово будемо до цього пере-
ходити.

ВІТАЄМО! 

ЛЕОНІД ФЕСЕНКО
10 червня, 63 роки

Голова Вищого спеціалізованого суду з 
розгляду цивільних і кримінальних справ, 
член Вищої ради юстиції, заслужений 
юрист України, нагороджений орденом 
«За заслуги» ІІІ ступеня.

ІВАН ВОЛІК
12 червня, 57 років 

Суддя Вищого господарського суду, за-
служений юрист України.

КАДРИ

Адміністративний розподіл
Посади керівників дісталися законникам з досвідом

1. За поданням Ради суддів госпо-
дарських судів ВРЮ прийняла рішен-
ня про призначення суддів на адміні-
стративні посади: 

ОСЕТИНСЬКОГО Анатолія Йоси-
повича — заступника голови Вищого 
господарського суду;

КОВАЛЯ Володимира Микола-
йовича — голови Севастопольського 
апеляційного господарського суду;

МАЛАШКЕВИЧА Сергія Анатолі-
йовича — заступника голови Донецько-
го апеляційного господарського суду;

МАЦЮРИ Павла Федоровича — за-
ступника голови Одеського апеляцій-
ного господарського суду;

БРОВЧЕНКА Ігоря Олександрови-
ча — заступника голови Господарсько-
го суду Харківської області.

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

ГАЙДУК Валентини Григорівни —
заступника голови Лутугинського ра-
йонного суду Луганської області;

КОНОВОДА Олександра Володи-
мировича — заступника голови Хо-
рольського районного суду Полтав-
ської області;

КОСИК Світлани Миколаївни —
заступника голови Машівського ра-
йонного суду Полтавської області;

МАЙМУРА Фелікса Федорови-
ча — заступника голови Кіровського 
районного суду м.Дніпропетровська;

САРЖЕВСЬКОЇ Ірини Віталіївни —
заступника голови Краснолиман-
ського міського суду Донецької об-
ласті.

3. За поданням Ради суддів госпо-
дарських судів ВРЮ прийняла рішен-
ня про звільнення Кошика Андрія 
Юрійовича з посади заступника го-
лови Господарського суду Київської 
області.

4. Прийнято рішення про внесення 
подання Президентові про призначен-
ня Ходачкевич Надії Іванівни на поса-
ду судді Тернопільського окружного 
адміністративного суду.

5. Прийнято рішення про внесення 
подання Президентові про призна-
чення кандидатів на посади суддів 
місцевих загальних судів:

Головатого Андрія Павловича — на 
посаду судді Миколаївського районно-
го суду Львівської області;

Государського Андрія Валентино-
вича — на посаду судді Галицького 
районного суду м.Львова;

Ковеля Максима Миколайовича — 
на посаду судді Васильківського міськ-
районного суду Київської області;

Кузнецова Дмитра Вікторовича — 
на посаду судді Богунського районно-
го суду м.Житомира;

Нестерук Тетяни Миколаївни — на 
посаду судді Звенигородського район-
ного суду Черкаської області;

Соловйова Андрія Володимирови-
ча — на посаду судді Ярмолинецького 
районного суду Хмельницької області;

Хрусталенко Інни Петрівни — на 
посаду судді Бобринецького районно-
го суду Кіровоградської області;

Шаповалової Ірини Сергіївни — на 
посаду судді Павлоградського міськ-
районного суду Дніпропетровської 
області.

6. Прийнято рішення про внесення 
подання Президентові про призначен-
ня Суслової Владлени Володимирівни 
на посаду судді Господарського суду 
Харківської області.

7. Залишено без задоволення 
скаргу Ковтун Людмили Миколаїв-
ни на рішення ВККС від 21.12.2010 
№882/5-Зп про направлення до ВРЮ 
матеріалів щодо звільнення Ков-
тун Л.М. у зв’язку із закінченням 
п’ятирічного строку повноважень на 
посаді судді Ленінського районного 
суду м.Кіровограда для внесення по-
дання Президентові про звільнення 
з посади судді та на рішення комісії 
від 15.07.2011 про відмову в розгляді 
повторної заяви Ковтун Л.М. про ре-
комендування для обрання на посаду 
судді Ленінського районного суду 
м.Кіровограда безстроково.

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

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

Петкова Володимира Петровича — 
судді Знам’янського міськрайонного 
суду Кіровоградської області.

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

Білоконь Ніни Дмитрівни — судді 
Харківського апеляційного господар-
ського суду;

 � Вища рада юстиції 
Довідка 
про результати розгляду 
питань порядку денного
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 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 25 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: 

Палькової Валентини Миколаївни, 
Непомнящої Наталії Олексіївни, 
Слюсаренко Ольги Валентинівни —
на посаду суддів Апеляційного 
суду Херсонської області;
Феєра Івана Степановича — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Закарпатської області;
Костів Тетяни Сергіївни — на 
посаду судді Львівського 
апеляційного господарського суду;
Полотнянка Юрія Петровича —
на посаду судді Вінницького 
апеляційного адміністративного 
суду;
Огренич Ірини Василівни, 
Таварткіладзе Олександра 
Мезеновича — на посаду суддів 
Апеляційного суду Одеської 
області;
Должка Сергія Ростиславовича —
на посаду судді Зіньківського 
районного суду Полтавської 
області.

З МІСЦЯ ПОДІЇ

Золотий ключик до посади,
або «Кваліфікаційні» пригоди кандидатів у судді

 � Закінчення, початок на стор.1

Коли ми зайшли до МВЦ, у нас 
перехопило дух: розміри приміщен-
ня, облаштованого для тестування, 
просто вражали. Для кожного канди-
дата був передбачений стіл, стілець, 
ручка, пляшка мінеральної води та 
пакет для особистих речей. До речі, 
під час написання тесту заборонили 
використовувати навчальні посібники, 
мобільні телефони, електронні засоби 
зв’язку, засоби відео- й фотозйомки 
та інші подібні речі й прилади. Якщо 
претенденти мали при собі такі речі, 
то їм дозволили скласти їх в індивіду-
альні пакети.

«За необхідності на робочому столі 
кандидата можуть бути медикамен-
ти, паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу», — повідомили нам 
представники комісії.

Дехто з потенційних володарів ман-
тій, розповів секретар ВККС Анатолій 
Марцинкевич, вдався до хитрощів. Так, 
у жіночій вбиральні знайшли шпар-
галки. «Це були не маленькі клаптики 
паперу з написаними від руки підказка-
ми. Це була кіпа роздрукованих листів 
формату А4. Той, хто на них розраховує, 

уже не знайде їх там, де залишив», — за-
значив А.Марцинкевич.

Засекречені тести

О 10-ій ранку у виставковому центрі 
була метушня: члени комісії та праців-
ники секретаріату вирішували органі-
заційні питання, незалежні спостерігачі 
слідкували за тим, як відбувається про-
цес реєстрації учасників, цікавилися в 
кандидатів, чи є в них зауваження.

«Незручно, що тестування про-
ходитиме лише в Києві», — говорили 
одні. «Багато часу витрачається на 
реєстрацію й доводиться більше чо-
тирьох годин стояти й чекати, коли 
розпочнеться іспит», — казали інші. 
До речі, на офіційному сайті ВККС не 
було повідомлення о котрій годині роз-
почнеться тестування.

Планувалося, що об 11.30 кандидати 
вже відповідатимуть на питання, од-
нак тестування розпочалося на годину 
пізніше. Працівники державного під-
приємства «Спецзв’язок» доставили за-
печатані коробки з тестами, які роздали 
претендентам. Іспит розпочався о 12.35.

Кілька осіб одразу відмовилися 
складати тест, дехто, розповідали пра-

цівники секретаріату, після майже 
6-годинного чекання засинав просто 
за робочим столом. Двері МВЦ зачи-
нили, аби кандидати протягом часу, 
відведеного для вирішення завдань 
(3 год.), не залишали приміщення. Над-
ворі залишився лише чоловік з коляс-
кою, який, мабуть, чекав, поки дружина 
складе іспит.

О пів на четверту кандидати завер-
шили написання тесту й відразу ж узя-
лися телефонувати рідним: «Цього року 
питання були складнішими», «Відповів 
на всі питання, але впевнений у правиль-
ності лише половини з них», «Добре, що 
комісія біля набраної кількості балів 
зазначатиме не наші прізвища, а персо-
нальні коди. А то якщо наберу балів 40, 
то колеги мене не зрозуміють».

Потім комісія відсканувала всі ро-
боти. 6 червня результати тестування 
були оприлюднені на сайті ВККС. За 
нашими підрахунками, близько 1,2 тис. 
осіб знайдуть золотий ключик до по-
сади. А от чи підійдуть вони до замків 
від дверей храмів Феміди, кандидати 
дізнаються наприкінці літа — саме 
тоді комісія планує провести кваліфіс-
пит й обрати найкращих на зайняття 
724 суддівських вакансій. �

ОЦІНЮВАННЯ

Три години на добір
Голова ВККС упевнений, що анонімне тестування 
допоможе обрати кращих
ОКСАНА РАДІОНОВА

До початку тестування залишилося 
15 хвилин. Поки кандидати на 
посади суддів, нервуючи, займали 
свої місця в залі, голова Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів 
І.Самсін та спостерігачі поділилися 
з журналістами своїми думками 
та враженнями від початку 
процедури оцінювання рівня знань 
претендентів на мантії. 

Правила гри

Тригодинна реєстрація учасників 
тестування вже позаду. «На мій по-
гляд, — зазначає І.Самсін, — вона про-
йшла добре». Кожен кандидат отримав 
персональний код, визначений авто-
матизованою системою. Саме він буде 
ідентифікатором на бланку відповіді 
анонімного тестування.

Впродовж трьох годин кандидати 
мають відповісти на сто тестових за-
питань. Результати буде оприлюднено 
цього ж дня, обіцяє очільник ВККС. 
Пояснює: таку швидкість забезпечить 
спеціальне обладнання.

«Результати будуть через 3—4 го-
дини після того, як ми розпочнемо 
сканування. Сьогодні побачимо код 
та бал — більше нічого», — пояснює 
журналістам І.Самсін.

Це було непросто

Анонімне тестування кандидатів 
на посади суддів проводиться ВККС 

вдруге. Цього року заявки на прохо-
дження тестування подали 3614 осіб. 
Тридцятьом з них комісія відмовила. 
«Це особи, в яких забракло трьохріч-
ного стажу, або яким не виповнилося 
25 років», — пояснив голова ВККС. 
Це підтверждують і спостерігачі. «Ми 
були присутні за засіданнях, коли при-
ймалося рішення стосовно відмови. 
Дійсно, стосовно кожної кандидатури 
було оприлюднено підстави відмови. У 
більшості випадків не дозволили тес-
туватися, наприклад, особам, стаж ро-
боти яких 2 роки 11 місяців і 15 днів», —
каже директор Центру суддівських 
студій Наталя Верещінська.

Протестувати відразу більш ніж 
три з половиною тисячі осіб справа, 
м’яко кажучи, непроста. А тому до цієї 
процедури ВККС ретельно готувалась. 
У процесі задіяли всіх без виключення 
працівників, зауважує головуючий. А 
це майже дві сотні осіб.

Відкритість процесу

Висококваліфіковані служителі 
Феміди — міцне підгрунтя судової 
системи. Створити його й покликане 
анонімне тестування кандидатів на 
посади суддів. «Запроваджена система 
відбору дозволить сьогодні обирати 
кращих правознавців», — наголосив 
І.Самсін. Він переконаний, що про-
ведення добору має вагоме суспільне 
значення, саме тому тестування прохо-
дить у відкритому режимі. Прозорість 
забезпечується великою кількістю 
спостерігачів та представників ЗМІ. 

Високу якість організації тестуван-

ня відзначає директор офісу підтримки 
розвитку демократії та урядування 
місії USAID в Україні Лора Павлович. 
Вона слідкує за процедурою вже вдруге. 
«Усі минулорічні недоліки враховано. 
Сьогоднішнє тестування проходить 
на вищому рівні, ніж минулого року. 
Зокрема, ВККС розмістила значно 
більше інформації про те, як саме воно 
проходитиме». Українське анонімне 
тестування нагадало міжнародному 
спостерігачеві як вона на батьківщині, в 
США, здавала екзамен на право займа-
тись адвокатською діяльністю.

Позитивно оцінює організацію 
тестувань і Н.Верещінська. Каже, що 
всі зауваження Центру суддівських 
студій співробітниками ВККС були 
враховані: «Ми зранку спілкувалися 
з кандидатами. Ніяких серйозних 
зауважень немає. Вони лише зазнача-
ють, що кияни в кращих умовах, ніж 
жителі інших регіонів України. Адже 
їм не довелося витратити час і сили на 
дорогу. Але разом з тим претенденти 
зазначили, що бажання стати суддею 
вище за такі перешкоди, й вони готові 
витримати такі незручності, аби лише 
мати можливість проявити себе».

А керівник проекту USAID «Укра-
їна: справедливе правосуддя» Девід 
Вон, вітаючи усіх присутніх із почат-
ком тестування, пообіцяв і надалі на-
давати допомогу ВККС у покращенні 
процедури добору кандидатів відпо-
відно до міжнародних та європейських 
стандартів. Зокрема, проект спри-
ятиме запровадженню спеціальної 
підготовки кандидатів, адже якісне й 
всебічне навчання є запорукою про-

фесійності суддів, а це у свою чергу 
сприятиме росту поваги громадян до 
судочинства. �

ПРЯМА МОВА

ЛОРА ПАВЛОВИЧ, 
директор офісу 
підтримки розвитку 
демократії 
та урядування місії USAID 
в Україні:

— Я була присутня на проведенні першо-
го такого тестування минулого року. 
Дуже задоволена тим, як проводиться 
воно сьогодні. Значно більше й спосте-
рігачів, і представників ЗМІ. Позитивно, 
що ВККС змогла провести цей тест для 
усіх кандидатів одночасно в одному 
приміщенні. Це значно полегшує процес 
спостереження й моніторингу тестуван-
ня.

НАТАЛЯ 
ВЕРЕЩІНСЬКА, 
директор Центру 
суддівських студій:

— Мені подобається швидке реагуван-
ня ВККС на зауваження й проблеми, які 
виникають. Вони намагаються їх невід-
кладно залагодити. Приємно, що ВККС 
завжди йде назустріч кандидатам. Є на-
магання зробити цей процес відкритим 
і прозорим.

РЕЙТИНГ

63 і не менше
 � Закінчення, початок на стор.1

У деяких же випадках кількість 
«потраплянь» різних груп була од-
наково висока. Це означає, що запи-
тання надто просте й не допомагає 
визначити реальний рівень знань 
претендентів. У таких випадка х 
фахівці радять замінити його до на-
ступного іспиту. Так само якщо ніхто 
із кандидатів на мантії не обрав яко-
гось із невірних варіантів відповіді 
на запитання, його теж варто було 
б прибрати. Однак зауваження були 
лише до окремих запитань і фахів-
ці визнали, що на якість відбору це 
практично не вплинуло. 

Вимірювання знань

Запитали члени ВККС тестологів і 
про те, який бал вони зробили б про-
хідним. Однак, тут експерти єдиної 
відповіді не мали. Вони відзначили, 
що є два основні варіанти — визна-
чити, скільки кандидатів заплано-
вано перевести до другого туру й на 
основі цього вибрати потрібний бал, 
або встановити певний мінімум необ-
хідних знань і таким чином відсіяти 
всіх зайвих. Той же варіант, який 
визначить кваліфкомісія, експер-
ти назвали «політичним», оскільки 
його обиратимуть через доцільність, 
і наука в цьому питанні зарадити не 
зможе. Фахівці відзначили, що цього 
року тести були складнішими і якщо 
кваліфікаційники планують провести 
відбір за минулорічним стандартом, 
то від прохідного балу (тоді він був 
75) слід відняти 8.

«Політичне» рішення запропону-
вав голова ВККС Ігор Самсін. На його 
думку, до другого туру слід перевес-
ти значно більше кандидатів, ніж є 
вакансій. «Нам треба створити кон-
куренцію серед тих, хто пройде», —
наголосив очільник комісії. В іншому 
випадку претенденти будуть впевнені 
у своїй перемозі й надалі не готува-
тимуться.

Крім цього, на думку І.Самсіна, із 
тих, хто цього разу не отримає мантії, 
варто було б створити резерв, адже 
вакансії з’являтимуться і впродовж 
року, а підготовка нового анонім-
ного тестування займе надто багато 
часу. Тому голова ВККС запропо-
нував встановити прохідний бал на 
рівні 63, таким чином до наступного 
етапу пройде 1181 кандидат із понад 
3500. Переможці першого етапу зма-
гатимуться за 724 вакансії. Та, схоже, 
боротьба лише розпочинається, адже 
залишатись у резерві й чекати щасли-
вого випадку ніхто не захоче. �

6 судова влада



Янковського Валерія Костянтино-
вича — судді Ширяївського районного 
суду Одеської області.

8.3. У зв’язку з поданням заяви 
про звільнення з посади за власним 
бажанням:

Савченко Світлани Віталіївни — 
судді Господарського суду Донецької 
області.

9. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 1.11.2011 про внесення подан-
ня про звільнення Майданіка Аркадія 
Петровича з посади судді Гагарін-
ського районного суду м.Севастополя 
за порушення присяги, внесену за 
результатами перевірки відомостей, 
викладених у зверненні голови на-
глядової ради ЗАТ «Рівненський ли-
варний завод», директора ТОВ «Фірма 
«Восток» Кошкіна І.В. від 6.09.2010, 
надісланому 10.09.2010 заступником 
міністра Кабінету Міністрів — урядо-
вим уповноваженим з питань анти-
корупційної політики Богданом А.Й. 
та затверджено результати перевірки, 
проведеної членом ВРЮ за вказаним 
зверненням стосовно суддів Севасто-
польського апеляційного адміністра-
тивного суду Кучерука Олега Володи-
мировича, Горошко Наталії Петрівни 
і Санакоєвої Майї Анзорівни.

10. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 14.06.2011 про внесення по-
дання про звільнення Тімошенко 
Наталії Володимирівни з посади 
судді Октябрського районного суду 
м.Полтави за порушення присяги, 
внесену за результатами перевірки 
відомостей, викладених у зверненнях 
Реви С.О.

11. Підтримано пропозицію члена 
ВРЮ від 6.04.2012 про внесення по-
дання про звільнення Неминущого 
Геннадія Леонідовича з посади судді 

Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області за порушення при-
сяги, внесену за результатами пере-
вірки відомостей, викладених у заяві 
Рибачука В.Л. від 5.01.2012, депутат-
ських зверненнях народного депута-
та Коржева А.Л. від 9.01 та 9.02.2012 в 
інтересах Рибачука В.Л.

12. Задоволено скаргу судді Ленін-
ського районного суду м.Кіровограда 
Загреби Андрія Віталійовича на рішен-
ня ВККС від 13.12.2011.

13. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням директора ТОВ «Мело-
дія» Музиченко Є.Е. від 4.01.2008, з 
висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Нікуліної Людмили Петрівни з посади 
судді Червонозаводського районного 
суду м.Харкова за порушення присяги.

14. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
депутатським зверненням народного 
депутата Пінчука А.П. від 16.11.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Жмурка Павла Яковича з посади судді 
Карлівського районного суду Полтав-
ської області за порушення присяги.

15. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями голови Всеукраїнської 
спеціальної колегії з питань боротьби 
з корупцією та організованою злочин-
ністю Лавренюка Ю.Ф. від 24.01.2011, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
М’ягкохода Юрія Володимировича з 
посади судді Солом’янського районно-
го суду м.Києва за порушення присяги.

16. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за скар-
гою та зверненням Дударєвої В.С. від 

1.03. та 7.04.2006, з висновком про від-
сутність підстав для внесення подання 
про звільнення Шестакової Зульфії Са-
бітівни з посади судді Нікопольського 
міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області за порушення присяги.

17. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
заявою директора ТОВ «Канат-Си-
ровина» Сідорова Є.Г. від 26.09.2011, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звіль-
нення Маштака Кирила Сергійови-
ча, Маймур Галини Яківни з посад 
суддів Самарського районного суду 
м.Дніпропетровська, Кудрявцевоі 
Тетяни Олександрівни з посади суд-
ді Бабушкінського районного суду 
м.Дніпропетровська за порушення 
присяги.

18. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за скар-
гою в.о. генерального директора ТОВ 
«Донфармхолдінг» Донецького В.Ю.
від 21.06.2010, з висновком про відсут-
ність підстав для відкриття дисциплі-
нарного провадження стосовно суддів 
Вищого господарського суду Полякова 
Бориса Мойсейовича, Коваленка Воло-
димира Миколайовича, Короткевича 
Олександра Євгеновича.

19. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за скар-
гою Шутовського Г.В. від 28.10.2011, з 
висновком про відсутність підстав для 
відкриття дисциплінарного прова-
дження стосовно судді Вищого спеці-
алізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ Ситнік Олени 
Миколаївни.

20. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою Ткаченко В.О. від 6.10.2011, 
з висновком про відсутність підстав 

для відкриття дисциплінарного про-
вадження стосовно судді Вищого спе-
ціалізованого суду з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ Червинської 
Марини Євгенівни.

21. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями Титаренко О.М. від 
15.08.2011, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Катющенка Віталія Петро-
вича, Добрівської Наталії Анатоліївни, 
Скочок Тетяни Олександрівни з посад 
суддів Окружного адміністративного 
суду м.Києва за порушення присяги.

22. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою Федасюк М.В. від 22.01.2012, 
з висновком про відсутність підстав 
для відкриття дисциплінарного прова-
дження стосовно судді Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ Дьоміної Ольги 
Олександрівни.

23. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням адвоката Федосюка І.О. від 
7.03.2012, надісланим до ВРЮ її членом, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Калюжної Вікторії Вікторівни з посади 
судді Орджонікідзевського районно-
го суду м.Запоріжжя за порушення 
присяги.

24. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням народного депутата Май-
боро ди С.Ф. від 23.12.2011, надісланим 
до ВРЮ її членом, з висновком про від-
сутність підстав для внесення подання 
про звільнення Бобровського Ігоря 
Миколайовича з посади судді Южно-
українського міського суду Миколаїв-
ської області за порушення присяги. �

БЕЗ ПОВНОВАЖЕНЬ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 6 частини 
п’ятої статті 126 Конституції 
України Верховна Рада України 

постановляє:

З вільнити Борканюка Михайла 
Михайловича з посади судді 
військового місцевого суду 
Ужгородського гарнізону у зв’язку 
з набранням законної сили 
обвинувальним вироком щодо 
нього.

Голова 
Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
17 травня 2012 року 
№4744-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення суддів

 Відповідно до пунктів 2, 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції 
України Верховна Рада України  

постановляє:

З вільнити з посад суддів:
С євєродонецького міського суду 
Луганської області
Андрєєва Миколу Петровича — у 
зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Жовтневого районного суду міста 
Харкова
Кириченка Олександра 
Дмитровича — у зв’язку з поданням 
заяви про відставку;
Великоолександрівського районного 
суду Херсонської області
Гальцову Аллу Федорівну — у зв’язку 
із досягненням шістдесяти п’яти 
років. 

Голова 
Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
17 травня 2012 року 
№4743-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення суддів

 Відповідно до пунктів 3, 9 
частини п’ятої статті 126 
Конституції України Верховна 
Рада України  

постановляє:

З вільнити з посад суддів:
а пеляційного суду Одеської 
області
Михайлова Володимира 
Олексійовича — у зв’язку з 
поданням заяви про відставку;
апеляційного суду Харківської 
області 
Цвірюка Василя Онуфрійовича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Жовтневого районного суду міста 
Маріуполя Донецької області
Пономаренка Георгія Івановича —
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Малинського районного суду 
Житомирської області
Збицьку Катерину Данилівну — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Болехівського міського суду Івано-
Франківської області 
Бунчак Божену Романівну — 
у зв’язку з неможливістю 
виконувати свої повноваження 
за станом здоров’я;
Корабельного районного суду 
міста Миколаєва
Покровську Тетяну Семенівну — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Октябрського районного суду 
міста Полтави
Бурбака Валерія Миколайовича —
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку.

Голова 
Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
17 травня 2012 року 
№4742-VI

ПРОРАХУНКИ

Без права 
на відповідальність
Неузгодженість норм КпАП унеможливлює застосування 
прописаних у ньому санкцій

ІВАН ПАТРАМАНСЬКИЙ,

ТЕТЯНА ВОЛОШИНА, 
судді Ладижинського 
міського суду 
Вінницької області

Кодекс про адміністративні 
правопорушення обмежує 
можливість притягнення до 
відповідальності осіб, які 
протягом року повторно керували 
транспортним засобом у стані 
сп’яніння, але вже втратили 
посвідчення водія 
за минулий проступок. 

Удосконалення адміністрування 

Одним з напрямів адміністра-
тивної реформи є створення нової 
правової бази, що регламентуватиме 
державне управління. Ключова роль 
у забезпеченні цих змін належить 
адміністративному праву. Ця фун-
даментальна галузь українського пу-
блічного права органічно пов’язана з 
виконавчою владою, являючи собою, 
з одного боку, правові засади, а з дру-
гого — важливий засіб, інструмент її 
здійснення.

Ефективний правовий супровід 
адміністративної реформи передба-
чає розроблення та прийняття цілого 
ряду законодавчих і нормативних 
актів, які регулюватимуть діяльність 
органів влади та їх відносини. Така 
широкомасштабна реформа на осно-
ві прийнятої концепції дала можли-
вість відповідно до конституційних 
засад уточнити, а подекуди й змінити 
систему органів виконавчої влади, 
спростити й удосконалити їх апарат, 
відмовитися від невластивих державі 
функцій. Крім цього, метою перетво-
рень було гарантувати права, свободи 
та інтереси фізичних і юридичних осіб 
при притягненні їх до адміністративної 
відповідальності та забезпечити невід-
воротність відповідальності за вчинен-
ня адміністративних проступків.

Безперечно, адміністративна від-
повідальність є важливим інструмен-
том державного управління. Це насам-
перед пов’язано з широкою сферою її 
застосування.

Посилення відповідальності

Інститут адміністративної відпо-
відальності в нашій державі не під-
давався грунтовним змінам. Чинний 
КпАП був прийнятий ще в радянські 
часи (1984 рік). До нього внесено ве-
личезну кількість змін, які не мають 
системного характеру, відзначаються 
надмірною деталізацією та необгрун-
товано перетворюють адміністративне 
деліктне законодавство в збірник казу-
альних правил.

Найбільш характерним прикла-
дом є неузгодженість приписів ст.130 
КпАП. Усі ми розуміємо, що пияцтво, 

алкоголізм і наркоманія в усіх проявах 
небезпечні для суспільства, а особливо 
коли це стосується управління тран-
спортними засобами. Намагаючись 
посилити відповідальність за право-
порушення, передбачені цією статтею, 
24.09.2008 Верховна Рада прийняла за-
кон «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо вдоско-
налення регулювання відносин у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього 
руху», відповідно до якого ст.130 КпАП 
викладено в новій редакції, зокрема, 
відповідальність за правопорушен-
ня, передбачені в ній, посилилась —
збільшені як розміри штрафних санк-
цій, так і строки позбавлення права 
керування транспортними засобами. 
Додатково з’явилися такі види стяг-
нень, як громадські роботи та адміні-
стративний арешт.

Крім того, порівняно з попере-
дньою редакцією, сп’янінням тепер 
уважається алкогольне, наркотичне 
та інше сп’яніння.

Доповнено й перелік діянь, що міс-
тять склад адміністративного право-
порушення. Крім наявних раніше, до 
них віднесено такі: 

• керування транспортним засобом 
під впливом лікарських препаратів, що 
знижують увагу та швидкість реакції;

• відмову особи, яка керує тран-
спортним засобом, від проходження 
відповідно до встановленого порядку 
огляду на стан алкогольного, нарко-
тичного чи іншого сп’яніння або щодо 
вжиття лікарських препаратів, що 
знижують увагу та швидкість реакції;

• керування річковими або мало-
мірними суднами судноводіями в ста-
ні наркотичного чи іншого сп’яніння 
або під впливом лікарських препара-
тів, що знижують увагу та швидкість 
реакції, а так само передача керування 
судном особі, яка перебуває в стані 
такого сп’яніння чи під впливом таких 
лікарських препаратів, а також відмо-
ва осіб, які керують річковими або ма-
ломірними суднами, від проходження 
відповідно до встановленого порядку 
огляду на стан алкогольного, нарко-
тичного чи іншого сп’яніння або щодо 
вжиття лікарських препаратів, що 
знижують увагу та швидкість реакції.

Крім цього, статтю доповнено 
новим складом адміністративного 
правопорушення, об’єктивна сторо-
на якого полягає у вживанні водієм 
транспортного засобу після дорожньо-
транспортної пригоди за його участю 
алкоголю, наркотиків, а також лікар-
ських препаратів, виготовлених на їх 
основі, або після того, як транспорт-
ний засіб був зупинений на вимогу 
працівника міліції, до проведення 

уповноваженою особою медичного 
огляду з метою встановлення стану 
алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння.

Разом з тим, незважаючи на рішучі 
кроки законодавця щодо вдосконален-
ня регулювання відносин у сфері га-
рантування безпеки дорожнього руху, 
сьогодні залишається невирішеною 
низка суттєвих проблем, пов’язаних 
із тлумаченням деяких норм адміні-
стративно-деліктного законодавства 
та застосуванням адміністративних 
стягнень. 

Покарання не буде?

Позбавлення спеціального права 
як вид адміністративного стягнення 
передбачено ст.30 КпАП. Нею визна-
чено, що позбавлення спеціального 
права, наданого даному громадянино-
ві, застосовується на строк до 3 років 
за грубе або повторне порушення по-
рядку користування цим правом або 
на строк до 10 років за систематичне 
порушення порядку користування 
цим правом.

Чинне законодавство чітко визна-
чає, яких саме спеціальних прав може 
бути позбавлена особа за вчинення 
адміністративного правопорушення. 

Застосування стягнення в адміністра-
тивному порядку відрізняється від 
кримінального виду покарання — по-
збавлення права. В адміністративному 
судочинстві мова йде про позбавлення 
наданих громадянину спеціальних 
прав, а в кримінальному — покарання 
виражається в позбавленні засуджено-
го його суб’єктивних прав на ті посади, 
які він обіймав, або на ту діяльність, 
якою займався на момент учинення 
правопорушення, і разом з тим — в 
обмеженні його правоздатності, тобто 
можливості претендувати на обійман-
ня певної посади або заняття певною 
діяльністю на строк, установлений 
вироком суду. 

Фактично в адміністративному 
судочинстві позбавлення спеціально-
го права виявляється у вилученні в 
порушника відповідного документа, 
який надає таке право, — посвідчен-
ня водія.

Відповідно до ст.321 КпАП «водії 
транспортних засобів, судноводії… 
вважаються позбавленими спеціаль-
ного права з дня винесення постанови 
про позбавлення цього права. Якщо 
зазначені особи, які позбавлені спеці-
ального права, ухиляються від здачі 
документа, що посвідчує це право, то 
строк позбавлення їх спеціального 
права обчислюється з дня здачі або 
вилучення документа». 

Судова практика свідчить, що під-
стави застосування адміністративного 
стягнення у вигляді позбавлення спе-
ціального права взагалі не викликають 
особливих труднощів. 

Водночас реалізація ч.3 ст.130 
КпАП пов’язана із суттєвими про-
блемами її застосування. Аналізуючи 
санкцію цієї правової норми, можемо 
дійти висновку, що законодавець, на-
певно, мав на увазі: якщо особу позбав-
лено права керування транспортними 
засобами, то вона не є водієм і до неї 
можливо застосовувати такий вид ад-
міністративного стягнення, як оплатне 
вилучення транспортного засобу. Така 
міра покарання була би справедливою, 
якби не одне «але».

Наприклад, яким чином за ч.3 
ст.130 КпАП притягнути до адміні-
стративної відповідальності право-
порушника, який раніше (за ч.1 чи ч.2 
цієї статті) вже був позбавлений права 
керувати всіма видами транспортних 
засобів або взагалі не мав такого пра-
ва та не є власником транспортного 
засобу? Думаємо, що приймаючи цю 
правову норму, законодавець не пе-
редбачив можливості керування тран-
спортними засобами особами, які не є 
їх власниками. Але в реальному житті 
такі факти трапляються досить часто.

Необхідно підкреслити, що, на 
відміну від кримінального судочин-
ства, в адміністративному до право-
порушника неможливо застосувати 
умовне стягнення, призначити йому 
стягнення, нижче від найнижчої межі 
або перейти до іншого виду стягнень. 
Законність полягає в тому, щоб до пра-
вопорушника було застосоване лише 
те стягнення, яке передбачене КпАП.

Підсумовуючи, можемо ствер-
джувати, що правопорушники, які 
вже були позбавлені права керувати 
всіма видами транспортних засобів 
або взагалі не мали такого права та 
не є власником транспортного засобу, 
не можуть бути притягнуті до адмі-
ністративної відповідальності за ч.3 
ст.130 КпАП. Із цього випливає, що 
законодавець намагався посилити 
відповідальність (позбавити право-
порушників прав строком до 10 років), 
а фактично створив норму, за якою 
певну категорію правопорушників 
узагалі неможливо притягнути до від-
повідальності. 

Судді по-різному знаходять вихід 
із цієї ситуації. Одні закривають про-
вадження в справі за ст.247, інші за-
стосовують ст.22, а дехто переходить 
до санкції ч.2 ст.130 КпАП.

На нашу думку, санкцію ч.3 ст.130 
КпАП необхідно доповнити альтер-
нативними мірами адміністративних 
стягнень і, крім цього, прирівняти 
позбавлення права в адміністратив-
ному порядку до того, яке існує в 
кримінальному судочинстві, щоб осо-
ба, котра вчинила правопорушення, 
позбавлялася не лише матеріального 
посвідчення водія, а й була позбавлена 
суб’єктивного права в майбутньому 
претендувати на його отримання про-
тягом визначеного строку. �

«Необхідно, щоб винна особа 
позбавлялася не лише посвідчення, 
а й права на його отримання».
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АДВОКАТУРА K

МОМЕНТ ІСТИНИ

Ілюзія мовних 
бар’єрів
Опозиція заздалегідь готувалася протидіяти 
ухваленню закону про мовну політику. Скликали 
прихильників до Києва, розробили чіткий план 
зриву голосування, розподілили ролі… 
Та виявилося, що більшість навіть не помітила 
бар’єрів. За 32 с проект отримав схвалення, 
опозиція — підстави для пошуку винних, 
а ті, кого покликали на барикади, — розчарування.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ, 
                  ОЛЕКСІЙ ШИБАНОВ

Доки за парламентськими стінами вирували пристрасті, 
опозиціонери спокійно чекали команди до дій. Не дочекалися…

Невдоволення бездіяльністю своїх лідерів демонстранти виплескували 
на тих, хто потрапив під руку.

Мітингувальники з правоохоронцями мірялися силами акуратно, 
аби не зачепити камер фотокореспондентів. 

У КОМІТЕТАХ ВР

Екстрений 
законопроект
6 червня Комітет Верховної Ради з питань правосуддя 
розглянув 9 законопроектів. Один — невідкладний — 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення боротьби з тероризмом» (№10552), 
поданий Кабміном до парламенту 1 червня. 
Також депутати читали новий Кримінальний 
процесуальний кодекс — подарунок від «ЗіБ».

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Після засідання і Дмитрові ПРИТИЦІ (ліворуч), і Сергієві КІВАЛОВУ буде що почитати: 
одному — газету, другому — кодекс.

Комітетник Микола РУДЧЕНКО цікавився новелами КПК.

Заступник голови ВСС Станіслав МІЩЕНКО (ліворуч) та заступник голови ВГС 
Віктор МОСКАЛЕНКО обговорювали пропозицію законодавця щодо посилення 
боротьби з тероризмом.

КАДРИ

Призначення 
зі спадкоємністю
У четвер у парламенті в порядку денному традиційно було 
суддівське питання. Депутати голосували за обрання 
служителів Феміди безстроково та переведення їх до інших 
судів. У результаті були обрані безстроково 22 законники. 
Серед тих, кому пощастило, опинилися брат голови ВККС 
Ігоря Самсіна Маркіян Самсін (суддя Кам’янка-Бузького 
районного суду Львівської області) й син колишнього 
заступника Генпрокурора, а нині судді КС 
Сергія Винокурова Костянтин Винокуров 
(суддя Окружного адміністративного суду м.Києва). 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКОКерівництво прийшло підтримати рядових служителів Феміди. 
У першому ряду (справа наліво) голова ВСС Леонід ФЕСЕНКО, 
голова РСУ Ярослав РОМАНЮК, голова ДСАУ Руслан КИРИЛЮК.

Заступник голови ВККС Микола ПІНЧУК (ліворуч) ділиться таємницями 
з нардепом Юрієм КАРМАЗІНИМ.

Майбутні судді чекають вирішення своєї долі. 
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ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!

НОВИЙ КПК ВІД «ЗіБ»!

Вийшов друком новий Кримі-
нальний процесуальний кодекс! 
Він надійшов усім передплатникам 
разом з №22 «ЗіБ». 

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!

РЕКЛАМА

СВЯТКУВАННЯ

Урочиста 
зустріч
День народження своєї юрисдикції судді 
Вищого господарського суду відзначили 
на урочистих зборах. Із цієї нагоди чимало законників 
отримали нагороди не тільки від керівництва свого суду, 
а й від очільника єдиного органу конституційної 
юрисдикції.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ШИБАНОВ

ДОБІР

Тест для майбутніх 
суддів
5 червня Вища кваліфікаційна комісія суддів 
протестувала 3,5 тис. кандидатів на посади суддів. 
Іспит відбувався в столичному Міжнародному 
виставковому центрі й тривав 3 год. 
Результати тестування комісія оголосила 
того ж дня.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Голова ВККС Ігор САМСІН: «Питання тесту нікому не відомі 
й надійно захищені від стороннього втручання».

Спочатку претендентів, які приїхали скласти тест, зареєстрували… …а потім видали їм зашифровані коди.

Жодних імен і прізвищ у тестах не було: 
кожен кандидат лише вніс у бланк відповідей персональний код. Деяким претендентам вистачило години, аби відповісти на всі 100 запитань.

Голова ВГС Віктор ТАТЬКОВ не лише вручав нагороди, 
а й сам отримав подарунок.

Очільник ради суддів господарських судів Олександр УДОВИЧЕНКО (крайній 
праворуч) у свій час відмовився перейти до Конституційного Суду.

Перший голова ВГС Дмитро ПРИТИКА закликав молодих суддів 
брати приклад зі старших колег.

Керманич КС Анатолій ГОЛОВІН (ліворуч) вручив дипломи очільникові 
Господарського суду м.Києва Валерію КНЯЗЬКОВУ та кільком його колегам.

Заступник голови ВГС Анатолій ОСЕТИНСЬКИЙ (праворуч) може розповісти 
багато цікавого, адже почав працювати ще в держарбітражі.

9№24 (1063), 9  15 ЧЕРВНЯ 2012 Р. фотофакт



ЗДОРОВ’Я

Позбавлені волі обиратимуть лікарів
Члени Уряду визначили правила, 
за якими засуджені зможуть 
самостійно обирати лікаря. 
Щоправда, платити за його 
послуги доведеться з власної 
кишені.

Мін’юст та Мінохорони здоров’я 
спільним наказом затвердили поря-
док взаємодії Державної криміналь-
но-виконавчої служби із закладами 
охорони здоров’я щодо надання ме-
дичної допомоги засудженим.

Як повідомив міністр юстиції 
Олександр Лавринович, наказ видано 
для вдосконалення медичного забез-
печення засуджених на виконання 
стст.63, 116 Кримінально-виконавчого 
кодексу та стст.6, 39, 72 Основ законо-
давства про охорону здоров’я.

Наказ зобов’язує встановити орі-
єнтовний перелік закладів охорони 
здоров’я для надання медичної допо-
моги засудженим. Його з урахуван-
ням спеціалізації закладів охорони 
здоров’я та наявності умов, які до-
зволяють забезпечити ізоляцію засу-
джених, визначатимуть Мінохорони 
здоров’я АР Крим, управління охо-
рони здоров’я обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних 
адміністрацій та управління Держав-
ної пенітенціарної служби в регіонах.

Згідно із затвердженим порядком 
усі особи, які прибули до установи 
виконання покарань Державної кри-
мінально-виконавчої служби, прохо-
дитимуть первинний медичний огляд 
з проведенням флюорографічного 
обстеження. Під час такого огляду 

виявлятимуть тих, кому заподіяно 
тілесні ушкодження та тих, хто стано-
вить епідемічну загрозу або потребує 
невідкладної медичної допомоги. 

У разі виявлення тілесних ушко-
джень медпрацівник має негайно 
повідомити про це керівництво 
установи виконання покарань, після 
цього складатиметься довідка в трьох 
примірниках, один з яких видавати-
меться засудженому. Упродовж доби 
з моменту виявлення ушкоджень ін-
формація в письмовому вигляді над-
силатиметься прокурору.

Крім того, порядок визначає дії 
установи виконання покарань у разі 
звернення засудженого зі скаргою на 
стан здоров’я. Так, засуджена особа 
матиме право на вільний вибір ліка-
ря. Для цього необхідно звернутися 
до медпрацівника установи вико-
нання покарань з проханням про 
допуск фахівця. Консультування, 
обстеження й лікування обраним 
лікарем здійснюватиметься (якщо це 
можливо) в медичній частині уста-
нови виконання покарань у присут-
ності медперсоналу. Відшкодування 

витрат, пов’язаних із залученням 
лікаря, відбуватиметься за рахунок 
того, кому надавалася допомога, або 
його родичів. 

В інших випадках обстеження 
засудженої особи та встановлення 
діагнозу здійснюватиметься медпра-
цівником установи виконання пока-
рань. Коли лікарі медичної частини 
не зможуть самостійно встановити 
діагноз, начальник має подати запит 
до керівництва установи виконання 
покарань щодо залучення відповід-
ного лікаря-фахівця закладу охорони 
здоров’я з визначеного орієнтовного 
переліку або виклику бригади «швид-
кої допомоги».

У разі необхідності додаткових 
обстежень або лікування, якщо воно 
не може бути проведене в медичних 
частинах установи виконання по-
карань (наприклад, якщо наявним 
обладнанням, лабораторіями та об-
сягом медико-санітарної допомоги 
не передбачено подібних обстежень), 
їх проведення здійснюватиметься 
на базі закладу охорони здоров’я з 
визначеного орієнтовного переліку.

При цьому керівництво установи 
виконання покарань зобов’язане ор-
ганізувати та забезпечити цілодобову 
охорону засудженої особи під час лі-
кування в медичному закладі.

Наказом також визначається, що 
документи, які містять відомості 
про стан здоров’я засудженої особи 
та надання їй необхідної медичної 
допомоги, повинні зберігатися з 
додержанням умов, що гарантують 
конфіденційність цих відомостей. �

ЕКОНОМІКА

Час для 
інвестицій
Народні депутати визначили, як 
інститути спільного інвестування 
можуть подовжити час своєї 
діяльності та що робити з 
активами акціонерів, які не згодні 
із цим рішенням. 

Верховна Рада ухвалила акт «Про 
внесення змін до статті 4 Закону 
України «Про інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні 
інвестиційні фонди)».

Цей документ спрямований на 
вдосконалення положень чинного за-
кону, що регулюють подовження тер-
міну діяльності строкових інститутів 
спільного інвестування (ІСІ) з метою 
захисту майнових інтересів учасників 
об’єднань від утрат унаслідок знижен-
ня вартості їхніх інвестицій в умовах 
кризи фінансового ринку.

Актом установлено, що строковий 
ІСІ створюється на визначений у регла-
менті певний термін, після закінчення 
якого припиняє функціонування, якщо 
відповідно до вимог чч.7—9 ст. 4 не при-
йнято рішення про подовження строку 
діяльності.

Вона здійснюється за рішенням за-
гальних зборів акціонерів корпоратив-
ного ІСІ або наглядової ради пайового 
ІСІ, а в разі її відсутності — уповнова-
женого органу компанії з управління 
активами.

У разі прийняття такого рішення 
корпоративний ІСІ зобов’язаний ви-
купити активи в акціонерів, які голо-
сували проти прийняття такого рішен-
ня чи не брали участі в голосуванні та 
прагнуть позбутись акцій. Компанія з 
управління активами пайового ІСІ має 
викупити інвестиційні сертифікати в 
учасників, які не згодні із цим рішенням.

Подовження терміну діяльності 
строкового ІСІ здійснюється в поряд-
ку, встановленому Комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. Термін, на 
який подовжується діяльність строко-
вого ІСІ згідно з прийнятим рішенням, 
не може перевищувати терміну діяль-
ності, встановленого в його регламенті. 
Разом з тим кількість рішень про по-
довження строку не обмежується. �

САНКЦІЇ

Стріляю. 
Дорого
Нардепи збільшили штрафи за 
стрілянину з пневматичної зброї в 
межах міста. Відтепер такі забавки 
можуть обійтись у 255 грн.

Верховна Рада ухвалила закон «Про 
внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушен-
ня щодо посилення відповідальності 
за окремі правопорушення»  Зокре-
ма, посилюється відповідальність за 
порушення правил та порядку по-
водження зі спеціальними засобами 
активної оборони, спрямованими на 
ураження людини чи завдання їй бо-
льового шоку. 

Так, зазнала змін ст.174 КпАП. Від-
повідно до них стрільба з вогнепальної 
чи холодної метальної зброї, пристроїв 
для відстрілу патронів, споряджених 
гумовими чи аналогічними за своїми 
властивостями метальними снаряда-
ми несмертельної дії, або пневматичної 
зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю 
польоту кулі понад 100 м/с в населених 
пунктах і в не відведених для цього 
місцях, або з порушенням установле-
ного порядку тягне за собою штраф від 
10 до 15 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян (170—255 грн.)
з можливою конфіскацією зброї та 
бойових припасів. �

ТОЧКА ЗОРУ

На роздоріжжі оскарження
До якого суду подавати позов на дії держвиконавця у зведеному провадженні?
ЄВГЕН ДАНИЛЕНКО, 
«Юрист & Закон»

Багато юристів стикаються 
з проблемою оскарження дій 
держвиконавця в тих випадках, 
коли об’єднано провадження 
щодо виконання кількох рішень, 
прийнятих судами різної 
юрисдикції. Існує кілька варіантів 
вирішень цієї проблеми, тому в 
них варто розібратись і визначити, 
який же найбільш дієвий.

Різні варіанти

Закон «Про виконавче проваджен-
ня» дозволяє державному виконавцеві 
об’єднувати кілька виконавчих прова-
джень про стягнення коштів з одного 
боржника в одне зведене провадження. 
У цьому випадку згідно з ст.33 даного 
акта на майно боржника накладається 
арешт у межах загальної суми стягнен-
ня, виконавчого збору й можливих ви-
трат, пов’язаних з організацією та прове-
денням виконавчих дій. Але при цьому 
закон чітко не визначає, в якому суді 
можна оскаржити дії державного ви-
конавця в межах зведеного проваджен-
ня у випадку, якщо в ньому об’єднані 
провадження щодо виконання рішень, 
прийнятих судами різної юрисдикції.

З такою проблемою зіткнувся 
учасник форуму «Лігабізнесінформ», 
котрий представляє інтереси боржни-
ка, на майно якого в межах зведеного 
провадження було накладено арешт з 
метою стягнення заборгованості по за-
робітній платі (за рішенням районного 
суду) та єдиному соціальному внеску 
(за рішенням окружного адміністратив-
ного суду). Відповіді на питання про 
те, куди необхідно подавати позовну 
заяву в цьому випадку, були різними.

Аргументи на користь 
адміністративного суду 

Частина юристів уважає, що ї ї 
варто подавати до окружного адмі-

ністративного суду, оскільки:
• орган ДВС є державним органом;
• відповідно до ч.5 ст.82 закону 

«Про виконавче провадження» рішен-
ня, дії або бездіяльність державного 
виконавця щодо виконання рішень 
інших органів (посадових осіб) мо-
жуть бути оскаржені до відповідного 
адміністративного суду;

• згідно з п.1 ч.2 ст.17, п.5 ч.1 ст.18 
і ст.181 Кодексу адміністративного 
судочинства справи, що стосуються 
оскарження дій державних виконав-
ців та інших органів ДВС, належать до 
компетенції адміністративних судів;

• на необхідність подання позовної 
заяви до окружного адміністратив-
ного суду вказує постанова пленуму 
Вищого адміністративного суду від 
13.12.2010 №3;

• в основному всі районні суди в 
дуже гарних відносинах з органом 
ДВС, і практично всі рішення — на 
користь останнього;

• позовні заяви про скасування 
незаконних постанов ДВС подають-
ся саме в окружний адмінсуд, що 
підтверджує, наприклад, постанова 
Донецького окружного адміністра-
тивного суду від 15.07.2011 у справі 
№2а/0570/10409/2011.

Проте проти такої позиції зна-
йшлися контраргументи. Так, поста-
нову пленуму ВАС було прийнято до 
набуття чинності змінами до КАС і до 
закону «Про виконавче провадження». 
Крім того, мова йде про виконання 
рішень судів, а не інших органів, що 
регулюється ч.4 ст.82 закону «Про ви-
конавче провадження», а не ч.5. 

Також згідно п.5 ч.1 ст.18 КАС 
адміністративні суди розглядають 
справи, що стосуються оскарження 
рішень і дій державних виконавців 
щодо виконання рішень місцевих 
загальних судів у адміністративних 
справах. У даному ж випадку вико-
нуються рішення загального суду в 
цивільній та адміністративній спра-
вах. Крім цього, зверталася увага 
на те, що в наведеному судовому 
рішенні мова йде про оскарження 

виконавчого напису нотаріуса, а не 
судового рішення.

Альтернативний погляд

Відповідно до другої точки зору 
позовну заяву варто подавати до суду, 
що ухвалив рішення у справі. Це аргу-
ментується такими доводами:

• до адміністративного суду звер-
таються особи, котрі постраждали 
від дій виконавців, але не є стороною 
виконавчого провадження, або якщо 
рішення винесено адмінсудом;

• сторони ж подають скарги на дії 
держвиконавця до того суду, який ви-
ніс рішення, виконуване ДВС;

• ст.1212 Господарського процесу-
ального кодексу і ст.383 Цивільного 
процесуального кодексу встановлю-
ють спеціальні вимоги щодо оскаржен-
ня сторонами дій державних виконав-
ців, котрі виконують рішення суду. У 
порядку, передбаченому ст.181 КАС, дії 
держвиконавця оскаржують всі інші 
учасники виконавчого провадження.

Цей погляд також піддавався крити-
ці. Адже в рамках зведеного проваджен-
ня є рішення кількох судів. У даному 
випадку рішення були винесені судами 
двох різних інстанцій, тому незрозуміло, 
який суд ухвалив рішення, виконуване 
ДВС. При цьому неможливо розділити, 
яке саме рішення суду (який виконав-
чий документ) виконується при арешті.

Експертна думка

Справи, в яких оскаржуються дії 
або бездіяльність органів ДВС при 
виконанні зведеного провадження за 
рішеннями судів різної юрисдикції, 
належать до компетенції адміністра-
тивних судів. На це прямо вказує п.3 
постанови пленуму ВАС від 13.12.2010 
№3. При цьому до таких дій віднесені, 
зокрема, ухвалення постанов про:

• об’єднання у зведене виконавче 
провадження;

• про арешт майна боржника й 
оголошення заборони на відчуження 
такого майна; 

• арешт коштів боржника.
Підстав ігнорувати думку пленуму 

ВАС у зв’язку зі зміною законодавства 
немає. Адже, попри ухвалення закону 
«Про виконавче проводження» в но-
вій редакції, регулювання процедури 
зведеного провадження й оскаржен-
ня дій держвиконавців у межах цих 
проваджень не змінилося. Власне, ч.1 
ст.49 вищезгаданого закону в редакції 
станом на 7.07.2010 і ч.1 ст.33 цього ж 
закону в нинішній редакції ідентичні. 
А особливості оскарження дій держ-
виконавця в межах таких проваджень 
як не були визначені раніше, так і не 
визначені тепер.

Що стосується того, в якому саме 
адміністративному суді (окружному 
чи місцевому загальному як адміні-
стративному) варто оскаржувати дії 
держвиконавця в межах зведеного 
виконавчого провадження, то, оскіль-
ки згідно з ст.18 КАС це питання не 
належить до компетенції місцевих 
загальних судів як адміністратив-
них, позовну заяву варто подавати до 
окружного адміністративного суду.

Втім, ці ж дії, якщо вони пов’язані 
з виконавчими діями в межах кон-
кретного провадження, що входить до 
складу зведеного виконавчого прова-
дження, можуть бути оскаржені в суді, 
котрий ухвалив рішення, яке викону-
ється. На таку можливість указує й п.3 
постанови пленуму ВАС від 13.12.2010 
№3 і п.10 постанови пленуму Вищо-
го господарського суду від 24.10.2011 
№10. В останньому наголошується, 
що скарга на дії держвиконавця у 
зведеному виконавчому провадженні 
підлягає розгляду в госпсуді тільки в 
тій частині, яка стосується виконан-
ня рішення госпсуду. Тому в такому 
ж порядку підлягає розгляду скарга 
на дії держвиконавця, подана до суду 
загальної юрисдикції.

Таким чином, дії держвиконавця 
щодо накладення арешту на майно 
боржника в межах зведеного виконав-
чого провадження варто оскаржува-
ти в окружному адміністративному 
суді. �

НОВАЦІЇ

Адвокатська свобода
Продовжуючи реформування 
кримінального судочинства, 
започатковане главою держави, 
Верховна Рада прийняла за основу 
проект закону «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність». 
«Цей документ став черговим 
кроком до побудови чесної, 
змагальної системи кримінального 
судочинства», — наголосив у 
коментарі кореспондентові «ЗіБ» 
радник Президента Андрій 
Портнов. 

Новий закон реалізує конститу-
ційні гарантії незалежності адвока-
тури від органів державної влади та 
місцевого самоврядування. Зокрема, 
передбачається створення незалежної 
системи органів адвокатського само-
врядування, які наділяються широ-
кими функціями: рад адвокатів Ав-

тономної Республіки Крим, областей, 
мм.Києва, Севастополя, регіональних 
кваліфікаційно-дисциплінарних комі-
сій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, 
Ради адвокатів України. Найвищим 
органом стане з’їзд адвокатів, а в ре-
гіонах — відповідні конференції ад-
вокатів. 

П р и  ц ь о м у,  я к  в і д з н а ч и в 
А.Портнов, «тільки адвокати при-
йматимуть рішення, які стосуються 
їхнього самоврядування». Із цією 
метою за органами адвокатського 
самоврядування закріплюється по-
вноваження самостійно вирішувати 
питання формування висококваліфі-
кованого корпусу правників, встанов-
лювати стандарти та етичні вимоги до 
здійснення адвокатської діяльності, а 
також визначати порядок фінансуван-
ня цих органів.

Водночас для унеможливлення 
стороннього впливу на правників з 
усіх їхніх структур виведено пред-
ставників виконавчої та судової влади, 
а також органів місцевого самовряду-
вання. Крім того, як відзначив радник 
глави держави, «запроваджується 
адміністративна відповідальність за 
неправомірну відмову в наданні від-
повіді на запит КДКА, її палат і членів, 
а також за несвоєчасне або неповне 
надання інформації, яка необхідна 
для виконання покладених на комісію 
завдань». Аналогічна відповідальність 
у вигляді штрафу в розмірі 850 грн. на-
ставатиме за відмову в наданні інфор-
мації на адвокатський запит.

Проект передбачає створення На-
ціональної асоціації адвокатів, яка 
об’єднає всіх вітчизняних захисників, 
яких, за даними Реєстру адвокатів 
України налічується близько 33 тис. 

Також закон істотно розширить права 
тих, хто надає юридичні послуги. Зо-
крема, забороняє будь-які слідчі дії, 
які можуть порушувати адвокатську 
таємницю.

Як зауважив А.Портнов, буде 
також деталізовано підстави та по-
рядок здійснення дисциплінарного 
провадження стосовно адвокатів. 
«Хоча право на звернення до КДКА 
зі скаргою на поведінку адвоката на-
дається кожному, кому відомі такі 
факти, дисциплінарне провадження 
здійснюватиметься виключно на за-
садах змагальності, що створить його 
учасникам рівні можливості», — від-
значив високопосадовець.

До речі, парламент затвердив по-
станову, згідно з якою цей проект роз-
глядатиметься за скороченою проце-
дурою, тобто вже через 2 тижні можна 
чекати ухвалення закону в цілому. �

ПРОЦЕДУРИ

Новий МК 
запрацював
Свіжоспечений Митний кодекс, що 
набув чинності 1 червня, містить 
багато важливих для бізнесу 
положень, а дотримання норм цього 
акта може докорінно змінити засади 
роботи митних органів в Україні.

За словами президента Американ-
ської торгової палати в Україні Хорхе 
Зукоскі, серед головних новацій — 
надання митними органами консуль-
тацій з питань практичного засто-
сування законодавства, врахування 
рішень СОТ про митну оцінку носіїв 
з комп’ютерними програмами; чіткий 
опис випадків, коли митні органи 
можуть не прийняти задекларованої 
митної вартості.

Крім того, згідно з новим кодексом 
закріплюється принцип «самостійно-
го розкриття», при якому імпортери 
звільнятимуться від відповідальності, 
якщо самостійно задекларують товар, 
не задекларований раніше при митно-
му оформленні, але виявлений декла-
рантом, а також право задекларувати 
роялті, що обчислюються від продажу 
або прибутку, протягом 180 днів без за-
стосування штрафних санкцій тощо. �

Засуджений може сам обирати, кому довірити своє здоров’я. Були б гроші.

10 законодавча влада



ОСОБЛИВОСТІ

Закон для «європорушників»
Постанова про примусове видворення 
іноземця чи особи без громадянства 
за межі України підлягає негайному 
виконанню

У зв’язку з надходженням звер-
нень судів щодо надання роз’яснень 
стосовно застосування закону від 
5.07.2011 №3568-VI «Про особливості 
провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення в період 
проведення фінальної частини чем-
піонату Європи 2012 року з футболу в 
Україні» (із змінами і доповненнями) 
Вищий адміністративний суд повідом -
ляє таке.

Цей закон встановлює особливості 
провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення, передба-
чені стст.44, 51, 512, 173, 1731, 174, 1751, 
178, чч.1, 2 ст.181, стст.185, 1851, 1857, 
1859, 190, 191, 1953 і 1956 Кодексу про 
адміністративні правопорушення, 
вчинені в період проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року 
з футболу в Україні.

Зазначений перелік справ про ад-
міністративні правопорушення, для 
яких законом «Про особливості про-
вадження у справах про адміністра-
тивні правопорушення в період про-
ведення фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу в Україні» 
встановлено особливості розгляду, є 
вичерпним.

Також цим законом визначено, 
що особливості розгляду справ про 
адміністративні правопорушення 
встановлюються для справ про адмі-
ністративні правопорушення, вчинені 
в період проведення фінальної час-
тини чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу в Україні, тобто з 9 червня до 
1 липня 2012 року. При цьому згідно 
з частиною першою ст.6 закону він 
втрачає чинність через 30 днів після 

закінчення чемпіонату, тобто діє у часі 
до 31.07.2012.

Звертаємо увагу, що справи про 
адміністративні правопорушення, 
передбачені зазначеними статтями 
Кодексу про адміністративні право-
порушення, розглядають районні, ра-
йонні у містах, міські чи міськрайонні 
суди (судді), крім справ, передбачених 
ст.1751 цього кодексу, які розглядають 
адміністративні комісії при виконав-
чих органах сільських, селищних, 
міських рад, виконавчі комітети сіль-
ських, селищних міських рад, органи 
внутрішніх справ.

Відповідно до ч.5 ст.3 закону «Про 
особливості провадження у справах 

про адміністративні правопорушен-
ня в період проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 
року з футболу в Україні» скаргу 
на постанову про адміністративне 
правопорушення може бути подано 
протягом трьох днів з дня винесення 
постанови.

Скарга на постанову у справі про 
адміністративне правопорушення роз-
глядається уповноваженими органами 
(посадовими особами) протягом однієї 
доби з дня її надходження.

Отже, справи з приводу рішень, 
дій чи бездіяльності суб’єктів влад-

них повноважень у справа х про 
притягнення до адміністративної 
відповіда льності за пору шення, 
передбачене ст.1751 КпАП, розгля-
даються відповідним місцевим за-
гальним судом як адміністративним 
судом.

Також законом «Про особливості 
провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення в період 
проведення фінальної частини чем-
піонату Європи 2012 року з футболу 
в Україні» встановлено особливості 
примусового видворення іноземців та 
осіб без громадянства.

Так, відповідно до ст.5 закону іно-
земці та особи без громадянства, які 
постійно не проживають на території 
України, що вчинили адміністративні 
правопорушення, зазначені у ч.1 ст.1 
цього закону, з урахуванням характеру 
вчиненого правопорушення та особи 
порушника після виконання адміні-
стративного стягнення можуть бути 
примусово видворені за межі України 
за рішенням суду в порядку, встанов-
леному КАС.

Таким чином, особливості при-
мусового видворення поширюються 
на іноземців та осіб без громадян-
ства, які:постійно не проживають 
в Україні;вчинили адміністративні 
правопорушення, передбачені стст.44, 
51, 512, 173, 1731, 174, 1751, 178, чч.1, 2 
ст.181, стст.185, 1851, 1857, 1859, 190, 191, 
1953 і 1956 КпАП, з 9 червня до 1 липня 
2012 року; виконали адміністративне 
стягнення.

Судам необхідно враховувати, 
що відповідно до частини четвертої 
статті 3 закону «Про особливості 
провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення в період 
проведення фінальної частини чем-
піонату Європи 2012 року з футболу 
в Україні» постанова у справі про 
адміністративне правопорушення 
підлягає негайному виконанню з 
моменту її винесення.

При вирішенні питання про ви-
дворення враховується характер 
вчиненого правопорушення та особа 
правопорушника. 

Відповідно до п.2 ст.6 закону розд.
VII «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» КАС доповнено п.111, яким 
встановлено особливості примусового 
видворення.

Відповідно до цієї норми суб’єктами 
звернення до суду у цій категорії адмі-
ністративних справ є органи внутріш-
ніх справ. Ці органи відповідно до за-
кону «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства» не уповно-
важені приймати рішення про при-
мусове повернення іноземців та осіб 
без громадянства, однак у період дії 
закону їм надано повноваження негай-
но звертатися до суду для вирішення 
питання про примусове видворення 
таких осіб. 

Звертаємо увагу, що законом пе-
редбачено невідкладний розгляд 
судом зазначених справ за участю у 
ньому осіб, стосовно яких вирішується 
питання про примусове видворення за 
межі України.

Постанова адміністративного 
суду про примусове видворення іно-
земця чи особи без громадянства за 
межі України підлягає негайному ви-
конанню. Реалізація права особи на 
оскарження постанови про примусове 
видворення шляхом подачі апеляцій-
ної скарги особисто або через пред-
ставника не перешкоджає її негайному 
виконанню.

З метою дотримання права особи 
користуватися правовою допомогою 
та послугами перекладача під час 
розгляду та вирішення судами зазна-

чених справ пропонуємо отримати 
необхідну інформацію щодо надання 
такої допомоги та послуг у місцевих 
адвокатських об’єднаннях та бюро 
перекладів.

Звертаємо увагу голів судів на 
необхідність організації роботи су-
дів, у тому числі в неробочий час та 
вихідні (святкові, неробочі) дні, яка 
забезпечить повне та неухильне ви-
конання вимог чинного законодав-
ства України. �

Голова суду 
І.ТЕМКІЖЕВ

 � Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист
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Головам апеляційних та окружних адміністративних судів

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Футбольний банан
Організатори матчів можуть засудити вболівальників-расистів
АНАТОЛІЙ КОВТУН 

У разі якщо вболівальники одного 
з футбольних клубів завдали 
расистських образ гравцям 
іншого, ті можуть вимагати 
компенсації в організаторів матчу. 
Разом з тим організатори мають 
право подати до суду на самих 
хуліганів.

Досвід сусідів

Проаналізувати правила, за якими 
є змога притягнути глядачів до відпо-
відальності за провокації на стадіонах, 
можна завдяки сумнозвісному інци-
денту, який стався в червні минулого 
року в російському м.Самарі. Тоді вбо-
лівальник місцевої команди «Крилья 
совєтов» кинув банан у гравця клубу 
«Анжі» Роберто Карлоса.

Після цього останній добровільно 
покинув поле, а на «Крилья совєтов» 
Російський футбольний союз наклав 
штраф у розмірі 300 тис. руб. (близько 
70 тис. грн.).

У березні цього року працівники 
міліції знайшли самарського «ме-
тальника», він визнав у ЗМІ факт 
порушення громадського порядку та 
правил поведінки на стадіоні й приніс 
Р.Карлосу свої вибачення.

Після цього ФК «Крилья совєтов» 
почав вивчати питання погашення 
«метальником» накладеного на клуб 
штрафу. Проте строк притягнення 
«метальника» до адміністративної 
відповідальності був пропущений не 
з його вини і відновленню не підля-
гає. Таким чином, у встановленому 
законом порядку вболівальник за своє 
правопорушення у 2011 р. не може бути 
визнаний винним у 2012 р.

Також необхідно відзначити, що 
футбольний клуб був оштрафований 
РФС, який є громадською організа-
цією, за незабезпечення порядку та 
негарантування безпеки на території 
спортивної споруди в період прове-
дення футбольного матчу.

Покарання ФК «Крилья совєтов» 
відповідає обставинам справи, пра-
вилам, застосовуваним РФС до орга-
нізаторів футбольного матчу й опера-
торів спортивних споруд. Це рішення 
не оскаржувалося та вступило в силу.

Виходячи з обставин даної справи, 
можна стверджувати, що відповідно 
до правил змагань і регламенту РФС 
і футбольний клуб ніяких грошових 
стягнень до глядача застосувати не 
мають права. Клуб може застосувати 
покарання тільки у вигляді заборони 
на відвідування футбольних матчів.

Крім того, глядач згідно з внутріш-
німи актами РФС не несе відповідаль-
ності за недодержання порядку на 
території спортивної споруди.

Виходить, що «метальник» не по-
винен відшкодовувати штраф, на-
кладений громадською організацією 
на юридичну особу. Таким чином, це 
«громадський» штраф, а не законне 
покарання.

Українські фрукти

«Бананове» правопорушення в 
Самарі, розтиражоване ЗМІ, було по-
вторене в інших країнах, зокрема в 
Україні. Таке сталося під час матчу 
9 квітня цього року в Дніпропетров-
ську між місцевим «Дніпром» і хар-
ківським «Металістом».

В офіційній заяві ФК «Металіст» 
від 11.04.2012, направленій у Федера-
цію футболу України, відзначені факти 
метання дніпропетровськими вболі-
вальниками протягом усього матчу в 
легіонерів харківської команди бана-
нів і апельсинів. Керівництво клубу 
вбачає в таких діях акти дискримінації 
та расизму.

«Металіст» посилається на по-
рушення ст.11 регламенту всеукра-
їнських змагань з футболу серед ко-
манд клубів ОПФКУ «Прем’єр-ліга» 
сезону 2011/2012 рр., згідно з якою 
клуб — господар поля несе відпові-
дальність за дії всіх уболівальників 
на стадіоні.

При цьому чинне законодавство 
не звільняє від персональної відпові-
дальності осіб, винних у хуліганстві. 
Правоохоронців зобов’язують до цього 
вимоги ч.2 ст.10 закону «Про міліцію».

Крім цього, до порушників громад-
ського порядку на стадіоні «Дніпро-
арена» мали застосовуватися не тільки 
заходи впливу оператора спортивної 
споруди та організаторів футбольного 
матчу, а й норми Кодексу про адміні-

стративні правопорушення та Кримі-
нального кодексу.

Так, згідно з стст.254 і 255 КпАП 
спеціальний суб’єкт забезпечення 
громадського порядку та громадської 
безпеки (МВС) повинен виявити ху-
ліганів, скласти протокол про адміні-
стративне правопорушення відповід-
но до ст.173 КпАП та притягнути їх до 
відповідальності.

Необхідно враховувати, що згідно 
з ст.4 закону «Про особливості забез-
печення громадського порядку та гро-
мадської безпеки у зв’язку з підготовкою 
та проведенням футбольних матчів» від 
8.07.2011 зазначені вище служби мають 
запобігти проявам насильства, антисо-
ціальним та расистським проявам і не-
належній поведінці глядачів. Крім того, 
«бананові» дії необхідно пов’язувати з 
можливим подальшим злісним хуліган-
ством або масовими заворушеннями.

Безумовно, моральна шкода, запо-
діяна операторам спортивних споруд 
та організаторам футбольних матчів, 
повинна компенсуватися винними 
згідно з нормами законодавства. Під 
нею відповідно до постанови Пленуму 
Верховного Суду «Про судову прак-
тику в справах про відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди» від 
31.03.95 №4 слід розуміти втрати не-
майнового характеру внаслідок мо-
ральних чи фізичних страждань або 
інших негативних явищ, заподіяних 
фізичній (у нашому випадку — грав-
цям або суддям) чи юридичній особі 
(оператору спортивної споруди або 
організатору футбольного матчу) неза-
конними діями інших осіб (глядачів).

При визначенні розміру відшкоду-
вання мають ураховуватися вимоги 
розумності та справедливості (ч.3 ст.23 
Цивільного кодексу). Він повинен за-
лежати від характеру дій особи, яка 
заподіяла моральну шкоду, а також від 
негативних наслідків через порушення 
немайнових прав позивача.

Крім того, гравець, а також його 
футбольний клуб, яким завдано мо-
ральної шкоди з вини оператора 
спортивної споруди або організатора 
футбольного матчу, котрі не забезпе-
чили дотримання глядачами правил 
поведінки на стадіоні, також можуть 
звернутися з вимогою про відшкоду-
вання до вказаних оператора й органі-
затора згідно з ст.1167 ЦК. �

ПРАВОЧИНИ

До нотаріуса — 
з оцінкою
Нотаріуси посвідчуватимуть 
договори про операції з рухомим 
та нерухомим майном лише за 
наявності його оціночної вартості, 
визначеної сертифікованими 
суб’єктами оціночної діяльності. 
Відповідний наказ видано в 
Міністерстві юстиції.

Цей документ, яким уносяться змі-
ни до Порядку вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України, набув чин-
ності після офіційного опублікування 
5 червня 2012 року в «Офіційному віс-
нику України».

Наказ видано у зв’язку з унесенням 
змін до закону «Про Фонд державного 
майна України», якими ФДМ наді-
лено повноваженнями провадити 
професійну підготовку, сертифікацію 
та регулювання діяльності суб’єктів 
господарювання приватної форми 
власності, якщо ті займаються вик-
лючно оцінкою для цілей оподатку-
вання та нарахування та сплати інших 
обов’язкових платежів. Фонд держмай-
на також здійснює ведення Держав-
ного реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності.

Згідно з наказом Мін’юсту під час 
проведення операцій з продажу (об-
міну) фізичними особами об’єктів 
нерухомості нотаріус посвідчуватиме 
відповідний договір лише за наявності 
оціночної вартості такого нерухомо-
го майна, що визначена спеціальним 
суб’єктом оціночної діяльності, який 
має відповідний сертифікат та вклю-
чений до держреєстру.

Також нотаріуси посвідчуватимуть 
договори відчуження рухомого майна 
(в тому числі — транспортних засобів) 
тільки за наявності оціночної вартос-
ті такого рухомого майна, визначеної 
спеціальним суб’єктом оціночної ді-
яльності. �

Реалізація права особи на оскарження 
постанови про примусове видворення 
не перешкоджає її негайному виконанню.

НАГЛЯД

Після змагання 
всіх перевірять 
Після завершення чемпіонату 
Європи з футболу буде проведена 
фінансова перевірка всіх програм 
з підготовки до турніру. Про це 
повідомив у інтерв’ю одному з 
видань заступник голови КМДА — 
куратор Євро-2012 Анатолій 
Голубченко.

«Буквально днями ми проводи-
ли нараду в прокуратурі. Ухвалено 
рішення про проведення фінансової 
перевірки всіх програм відразу після 
чемпіонату, — сказав він, підкреслив-
ши: Сьогодні повсюдно від чиновни-
ків вимагають звіту. І нам нікуди не 
подітися».

За словами А.Голубченка, головне 
управління КМДА з питань підготов-
ки й проведення в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року 
з футболу, роботу якого він координує, 
витратило на підготовку 10 млн грн.

«Якщо на цій ділянці будуть зафік-
совані фінансові порушення, то при-
четні чиновники понесуть покарання. 
Але я думаю, що в нас все гаразд», — 
підкреслив він. �

КОМПЕНСАЦІЇ

Нашкодив — 
заплати!
Посадові та службові 
особи державних органів 
відшкодовуватимуть із власної 
кишені збитки, якщо діяльність 
таких чиновників призведе 
до рішень суду про стягнення 
коштів з державного органу. 

Як повідомив міністр юстиції 
Олександр Лавринович, коментуючи 
ухвалений парламентом закон «Про 
гарантії держави щодо виконання су-
дових рішень», цим актом установлено 
чіткі терміни щодо стягнення грошей з 
державного органу за рішенням суду. 

Перерахування коштів стягува-
чу має бути здійснене в тримісячний 
строк з дня надходження до Державної 
казначейської служби необхідних для 
цього документів. Якщо рішення суду 
про стягнення грошей з державного 
підприємства або юридичної особи не 
виконано протягом 6 місяців, його ви-
конання здійснюватиметься за рахунок 
коштів, передбачених бюджетною про-
грамою для забезпечення виконання 
рішень суду. Із цих асигнувань спла-
чуватиметься й компенсація стягувачу 
в розмірі 0,3% річних, якщо Державна 
казначейська служба протягом 3 місяців 
не перерахує грошей.

Виплати за рішенням суду, а також 
компенсації за невчасно здійснені ви-
плати закон кваліфікує як збитки дер-
жавного бюджету.

При цьому органи прокуратури 
зобов’язані звертатися до суду з позо-
вами про відшкодування збитків, зав-
даних державному бюджету. �

За расистські гасла вболівальників цілком реально притягнути до відповідальності.
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Порядок відшкодування шкоди, 
пов’язаної з фізичним знищенням 
транспортного засобу, дета льно 
регламентовано ст.30 закону «Про 
обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників 
транспортних засобів» від 1.07.2004 
№1961-IV (із відповідними змінами).

Згідно з вимогами цієї статті 
транспортний засіб вважається фі-
зично знищеним, якщо його ремонт 
є технічно неможливим чи еконо-
мічно необгрунтованим та власник 
транспортного засобу згоден з ви-
знанням останнього фізично знище-
ним. Ремонт вважається економічно 
необгрунтованим, якщо передбачені 
згідно з експертизою, проведеною 
відповідно до вимог законодавства, 
витрати на ремонт транспортного 
засобу перевищують вартість тран-
спортного засобу до ДТП.

У разі якщо власник транспорт-
ного засобу не згоден із визнанням 
транспортного засобу фізично зни-
щеним, йому відшкодовується різни-
ця між вартістю транспортного засо-
бу до та після ДТП, а також витрати 
з евакуації транспортного засобу з 
місця ДТП.

Якщо ж транспортний засіб ви-
знано фізично знищеним, відшкоду-
вання шкоди виплачується в розмірі, 
який відповідає вартості транспорт-
ного засобу до ДТП та витратам на 
евакуацію транспортного засобу з 
місця ДТП. Право на залишки тран-
спортного засобу отримує страховик 
чи моторне транспортне страхове 
бюро.

Уважається, що положення цієї 
норми на підставі ст.8 ЦК можуть 
застосовуватися при відшкодуван-
ні шкоди не лише страховиком, а й 
іншими особами, які несуть відпо-
відальність за її заподіяння. 

Іноді позивачі для підтвердження 
розміру шкоди надають висновки 
спеціалістів, звіти про оцінку та інші 
документи, складені суб’єктами оці-
ночної діяльності, та суди задоволь-
няють позовні вимоги на підставі 
саме цих доказів.

Вважається, що така практика не 
суперечить вимогам цивільного про-
цесуального законодавства, зокрема 
стст.57, 212 ЦПК. 

Відповідно до чч.3 і 4 ст.10 ЦПК 
кожна сторона повинна довести ті 
обставини, на які вона посилається 
як на підставу своїх вимог або запе-
речень, крім випадків, встановлених 
законом. Суд сприяє всебічному й 
повному з’ясуванню обставин спра-
ви: роз’яснює особам, які беруть 
участь у справі, їх права та обов’язки, 
попереджає про наслідки вчинення 
або невчинення процесуальних дій і 
сприяє здійсненню їхніх прав у ви-
падках, встановлених цим кодексом.

Згідно з ч.1 ст.11 ЦПК суд розгля-
дає цивільні справи не інакше як за 
зверненням фізичних чи юридичних 
осіб, поданим відповідно до цього ко-
дексу, в межах заявлених ними вимог 
і на підставі доказів сторін та інших 
осіб, які беруть участь у справі. 

Ві дпові дно до ч.1 ст.64 ЦПК 
письмовими доказами є будь-які до-
кументи, акти, довідки, листування 
службового або особистого харак-
теру або витяг із них, що містять 
відомості про обставини, які мають 
значення для справи. 

Отже, якщо позивач для підтвер-
дження розміру шкоди надає висно-
вок спеціаліста, а відповідач, запе-
речуючи проти цього розміру, після 
виконання судом вимог ч.4 ст.10 ЦПК 
не надає ніяких доказів на підтвер-
дження своїх заперечень, суд від-
повідно до вимог стст.212, 213 ЦПК 
ухвалює рішення на підставі наявних 
у справі доказів, оскільки відповідач 
у порушення вимог стст.10, 60 ЦПК 
ухилився від доведення обставин, на 
які посилався. 

Так, рішенням Ленінського ра-
йонного с уд у м.Кіровограда від 
9.11.2009 частково задоволено позов-
ні вимоги З. до Б. і А. про відшко-
дування матеріальної та моральної 
шкоди, завданої внаслідок пошко-
дження належного йому автомобіля 
в ДТП, яка сталася з вини Б. та А.

Ухвалою Апеляційного суду Кі-
ровоградської області від 22.02.2010 
апеляційну скаргу Б. залишено без 
задоволення, а рішення суду першої 
інстанції — без змін. Апеляційний 
суд виходив із того, що розмір шко-
ди, завданої позивачеві, підтвер-
джується висновком автотовароз-
навчого дослідження і відповідачем 
не спростований. Під час розгляду 
справи судом першої інстанції від-
повідач заяви про призначення екс-
пертизи не подавав, а, крім того, 
чинним цивільним процесуальним 
законодавством не передбачено, що 
розмір матеріальної шкоди має під-
тверджуватись лише висновком екс-
пертизи. Отже, позивач надав суду 
докази щодо розміру шкоди, які не 
спростовано відповідачем, і сумнівів 
у доказах у суду не виникло.

У будь-якому випадку судам слід 
мати на увазі, що обов’язок доведен-
ня розміру шкоди лежить на позива-
чеві, а експертиза може бути призна-
чена судом лише за заявою осіб, які 
беруть участь у справі. За наявності 
підстав, зазначених у ч.2 ст.303 ЦПК, 
не виключено призначення судової 
експертизи й апеляційним судом. 

Рішенням (заочним) Яготинсько-
го районного суду Київської області 
від 9.09.2010 задоволено позов С. до 
К. про відшкодування матеріальної і 
моральної шкоди, завданої внаслідок 
пошкодження належного позивачеві 

автомобіля під час ДТП, що сталася 
з вини відповідача.

Відповідач подав апеляційн у 
скаргу, в якій просив рішення суду 
скасувати з направленням справи на 
новий судовий розгляд до суду пер-
шої інстанції, посилаючись на нена-
лежне повідомлення йому про дату, 
час та місце розгляду справи й не-
згоду з розміром матеріальної шкоди. 

Рішенням Апеляційного суду Ки-
ївської області від 3.03.2011 апеляцій-
ну скаргу К. задоволено частковою, 
рішення районного суду змінено 
шляхом зменшення суми відшко-
дування майнової шкоди з 8917 грн. 
62 коп. до 8779 грн. 78 коп., а суми 
відшкодування моральної шкоди — з 
5000 грн. до 500 грн.

Обгрунтовуючи своє рішення в 
частині зміни розміру відшкодуван-
ня матеріальної шкоди, колегія суддів 
послалась на висновок товарознавчої 
експертизи, призначеної апеляційним 
судом за клопотанням відповідача, у 
зв’язку з наявністю для цього право-
вих підстав, передбачених ст.303 ЦПК, 
який відрізнявся від висновку спеці-
аліста, згідно з яким визначив розмір 
шкоди суд першої інстанції.

У разі ненадання позивачем на-
лежних доказів на підтвердження 
розміру шкоди в задоволенні позову 
може бути взагалі відмовлено.

Так ТОВ «Блакитна ріка» звер-
нулося до суду з позовом до З. про 
відшкодування матеріальної шкоди 
в сумі 82386 грн., завданої внаслідок 
пошкодження належного йому авто-
мобіля в ДТП, що сталася з вини від-
повідача. На підтвердження розміру 
шкоди позивач надав документи про 
вартість робіт і деталей, використа-
них під час ремонту автомобіля.

Рішенням Ялтинського міського 
суду від 31.08.2009 в задоволенні по-
зовних вимог відмовлено у зв’язку з 
їх необгрунтованістю. 

Ух ва лою А пел я ц і йного с у д у 
Автономної Республіки Крим від 
19.01.2010 апеляційну скаргу ТОВ 
«Блакитна ріка» відхилено, рішен-
ня міського суду залишено без змін 
із тих підстав, що доводи позивача 
про витрачання ним зазначеної в 
позовній заяві суми на ремонт по-
шкодженого автомобіля відповід-
ними платіжними документами не 
підтверджуються, а експертна оцінка 
розміру шкоди у справі не проводи-
лась, позивач такого клопотання не 
заявляв. 

Ставка на інфляцію

Деякі потерпілі пред’являють 
позови про відшкодування шкоди з 
урахуванням індексу інфляції і 3% 
річних, тобто посилаються на поло-
ження ст.625 ЦК. 

У більшості випадків суди від-
мовляють у задоволенні таких вимог 
із тих або інших підстав. 

Рішенням Острозького районного 
суду Рівненської області від 6.04.2010 
було відмовлено в задоволенні ре-
гресного позову П. до Ш. у частині 
відшкодування шкоди, завданої вна-
слідок ДТП, з урахуванням індексу 
інфляції з тих підстав, що відповід-
но до вимог ч.2 ст.625 ЦПК боржник 
зобов’язаний сплатити суму боргу з 
урахуванням встановленого індексу 
інфляції в разі прострочення ви-
конання грошового зобов’язання, 
проте строк відшкодування завда-
ної відповідачем шкоди сторонами 
не встановлювався і, відповідно, не 
порушувався.

Ухвалою Апеляційного суду Рів-
ненської області від 7.07.2010 рішен-
ня суду першої інстанції залишено 
без змін. 

Разом із тим під час проведення 
узагальнення встановлено випадки, 
коли вимоги про збільшення суми 
відшкодування шкоди з урахуван-
ням інфляції було задоволено.

Так, Л. звернувся до суду з по-
зовом до Т. і ЗАТ «Страхова ком-
панія «ВУСО» про відшкодування 
моральної та матеріальної шкоди, 
завданої внаслідок ДТП. При цьому 
матеріальну шкоду, завдану у зв’язку 
з пошкодженням автомобіля, про-
сив стягнути з урахуванням індексу 
інфляції. 

Рішенням Сокирянського ра-
йонного суду Чернівецької області 
від 4.11.2009 позов було задоволено 
частково, на користь позивача зі 
страхової компанії стягнуто на від-
шкодування матеріальної шкоди з ура-
хуванням індексу інфляції 13020 грн. 
46 коп., а з Т. — на відшкодування 
моральної шкоди 3000 грн.

Рішенням Апеляційного суду 
Чернівецької області від 27.01.2010 
рішення районного суду скасовано й 
ухвалено нове, яким стягнуто зі стра-
хової компанії на користь позивача 
у відшкодування матеріальної шко-
ди грошові кошти, а з Т. — 510 грн. 
моральної шкоди. У задоволенні ре-
шти позовних вимог відмовлено. 

Відмовляючи в задоволенні ви-
мог про відшкодування матеріаль-
ної шкоди з урахуванням індексу 
інфляції, апеляційний суд виходив із 
того, що законодавством України не 
передбачено можливості відшкоду-
вання шкоди з урахуванням індексу 
інфляції. 

Така позиція є правильною, оскіль-
ки дія ч.2 ст.625 ЦК, що передбачає 
обов’язок боржника, який прострочив 
виконання грошового зобов’язання, на 
вимогу кредитора сплатити суму боргу 
з урахуванням встановленого індексу 
інфляції за весь час прострочення, 
а також 3% річних від простроченої 

суми, не поширюється на правовідно-
сини, що виникають у зв’язку із заподі-
янням шкоди, і може застосовуватись 
лише при порушенні зобов’язання за 
договором. 

Відповідно до п.3 постанови Пле-
нуму Верховного Суду «Про практи-
ку розгляду судами цивільних справ 
за позовами про відшкодування 
шкоди» від 27.03.1992 №6 у тому разі, 
коли на час виконання рішення про 
відшкодування шкоди, виправлення 
пошкодження за одержані за рішен-
ням суду кошти, збільшилися ціни 
на майно або роботи, на придбання 
чи проведення яких воно було при-
суджене, потерпілий із цих підстав 
може за явити додаткові вимоги 
до особи, відповідальної за шкоду, 
якщо не було його вини в тому, що 
виконання проводилося вже після 
збільшення цін і тарифів. 

Враховуючи ці роз’яснення, судам 
слід відмовляти в задоволенні позов-
них вимог потерпілих про відшкоду-
вання шкоди, завданої джерелом під-
вищеної небезпеки, з урахуванням 
індексу інфляції та 3% річних.

Під час розгляду справ про від-
шкодування збитків, пов’язаних із 
неможливістю деякий час користу-
ватися пошкодженим автомобілем, 
судам слід пам’ятати, що ці вимоги 
мають бути належним чином дове-
деними. 

Так, рішенням Корольовського 
районного суду м.Житомира від 
12.08.2010 позовні вимоги фізичної 
особи — підприємця К. до фізичної 
особи — підприємця В. про відшко-
дування збитків (упущеної вигоди), 
завданих внаслідок ДТП, залишено 
без задоволення з тих підстав, що 
позовні вимоги про стягнення ма-

теріальної шкоди у формі упущеної 
вигоди, стягнення доходів, які б К. 
реально міг одержати за той час, 
коли автомобіль перебував на ремон-
ті, надаючи послуги з перевезення 
пасажирів і вантажів (упущена ви-
года), яку він оцінив у 55000 грн., 
задоволенню не підлягають, оскільки 
розмір шкоди розраховано лише на 
підставі припущень, документально 
не підтверджених. Зокрема, немає 
навіть даних щодо витрат на пальне, 
амортизацію автомобіля, сплату по-
датків, витрат на поточний ремонт, а 
також часу, який щоденно мав би ви-
трачатися позивачем на відновлення 
порушеного права, не вказано, з чого 
позивач виходив, обираючи розра-
хунковий період, що лише свідчить 
про упередженість при проведенні 
розрахунку. 

При визначенні розміру ві д-
шкодування враховуються вимоги 
розумності та справедливості. Мо-
ральна шкода відшкодовується неза-
лежно від майнової шкоди, яка під-
лягає відшкодуванню, та не пов’язана 
з розміром цього відшкодування. 
Моральна шкода відшкодовується 
одноразово, якщо інше не встанов-
лено договором або законом. 

Моральний аспект

Розглядаючи позови про відшко-
дування моральної шкоди, завданої 
джерелом підвищеної небезпеки, су-
дам слід враховувати, що згідно з ч.2 
ст.23 ЦК моральна шкода полягає у 
фізичному болю та стражданнях, яких 
особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або 
іншими ушкодженнями здоров’я; у 
душевних стражданнях, яких фізична 
особа зазнала у зв’язку з протиправною 
поведінкою щодо неї самої, членів її 
сім’ї чи близьких родичів; у душевних 
стражданнях, яких фізична особа за-
знала у зв’язку зі знищенням чи пошко-
дженням її майна; у приниженні честі 
та гідності фізичної особи, а також у 
завданні шкоди діловій репутації фі-
зичної або юридичної особи.

Оскільки ділова репутація юри-
дичної особи може постраждати лише 
внаслідок поширення недостовірної 
інформації, можна з упевненістю 
стверджувати, що право на відшко-
дування моральної шкоди, завданої 
джерелом підвищеної небезпеки, ма-
ють лише фізичні особи.

Частиною 3 ст.23 ЦК встановлено, 
що моральна шкода відшкодовується 
грішми, іншим майном або в інший 
спосіб. Розмір грошового відшкоду-
вання моральної шкоди визначається 
судом залежно від характеру правопо-
рушення, глибини фізичних та душев-
них страждань, погіршення здібностей 
потерпілого або позбавлення його 
можливості їх реалізації, ступеня вини 
особи, яка завдала моральної шкоди, 
якщо вина є підставою для відшкоду-
вання, а також з урахуванням інших 
обставин, які мають істотне значення. 
При визначенні розміру відшкодуван-
ня враховуються вимоги розумності та 
справедливості.

Визначаючи розмір моральної шко-
ди, що підлягає відшкодуванню, суди 
в переважній більшості дотримуються 
вимог цієї норми. 

Рішенням Рожищенського ра-
йонного суду Волинської області від 
29.01.2010 позовні вимоги В. до М. 
про відшкодування моральної шкоди 

в сумі 15000 грн., пов’язаної з ушко-
дженням здоров’я внаслідок ДТП, що 
сталася з вини відповідача, задоволено 
частково й стягнуто 12000 грн. Визна-
чаючи суму відшкодування моральної 
шкоди, суд врахував конкретні об-
ставини справи, ступінь порушення 
життєвих стосунків позивача, потребу 
в додаткових зусиллях для організації 
життя. В апеляційному порядку рі-
шення суду не оскаржувалось. 

Проте в деяких випадках розмір 
відшкодування моральної шкоди, 
визначеної судом першої інстанції, 
при апеляційному перегляді справи 
змінюється. 

Так, Ю. і С. звернулися до суду з 
позовом до П. про відшкодування 
матеріальної і моральної шкоди, за-
вданої внаслідок ДТП. Заочним рі-
шенням Бахчисарайського районного 
суду Автономної Республіки Крим від 
16.10.2009 позов задоволено частково. 
Із П. на користь обох позивачів стяг-
нуто в рівних частинах певну суму на 
відшкодування матеріальної шкоди, 
а також на користь Ю. 500 грн. на від-
шкодування моральної шкоди. У за-
доволенні позовних вимог Д., С., О. 
про відшкодування моральної шкоди 
відмовлено.

Рішенням Апеляційного суду 
Автономної Республіки Крим від 
12.08.2010 заочне рішення районного 
суду змінено шляхом збільшення суми 
відшкодування моральної шкоди, 
що підлягає стягненню з відповідача 
на користь позивача Ю. з 500 грн. до 
1000 грн. 

Іноді в порушення вимог ст.213 
ЦПК суди не мотивують рішення про 
задоволення позовних вимог про від-
шкодування моральної шкоди, не за-
значають, у чому саме ця шкода поля-

гає. Це стосується й апеляційних судів 
при зміні розміру моральної шкоди, 
визначеного місцевим судом. 

Рішенням Кіцманського район-
ного суду Чернівецької області від 
18.10.2010 позовні вимоги А. до Л. 
про відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди, завданої внаслідок 
ДТП, задоволено в повному обсязі. 
З відповідача на користь позивача 
стягнуто 20553 грн. на відшкодування 
матеріальної шкоди і 10000 грн. — на 
відшкодування моральної шкоди. При 
цьому в рішенні взагалі не зазначено, 
у чому полягає завдана позивачеві 
моральна шкода, якими доказами під-
тверджується її наявність, з урахуван-
ням яких обставин визначено розмір 
її відшкодування. 

Слід звернути увагу суддів на те, 
що в разі якщо відповідач просить 
відшкодувати йому моральну шкоду, 
завдану ушкодженням здоров’я під час 
ДТП, проте не надає на підтвердження 
позову належних і допустимих доказів, 
судам слід відмовляти в задоволенні 
таких вимог. Проте пояснення позива-
ча, допитаного як свідка, є належним 

доказом, якщо вони можуть підтвер-
дити наявність та розмір шкоди. 

Разом із цим у разі завдання по-
терпілому моральної шкоди у зв’язку 
з пошкодженням майна позовні ви-
моги, при підтвердженні їх доказами, 
підлягають задоволенню.

В іншому випадку, коли в позовній 
заяві не зазначено характер моральної 
шкоди, яку позивач просить відшкоду-
вати, судам слід відповідно до вимог 
ч.1 ст.121 ЦПК залишати такі заяви 
без руху і надавати позивачеві строк 
для усунення недоліків, зокрема ви-
кладення обставин, якими позивач 
обгрунтовує свої вимоги. 

При вирішенні спорів про від-
шкодування шкоди, завданої дже-
релом підвищеної небезпеки, також 
слід ураховувати, що цивільним за-
конодавством передбачена можли-
вість перетворення боргу в позикове 
зобов’язання. 

Так, відповідно до ст.1053 ЦК за 
домовленістю сторін борг, що виник 
із договорів купівлі-продажу, найму 
майна або з іншої підстави, може бути 
замінений позиковим зобов’язанням. 
Зміна боргу позиковим зобов’язанням 
провадиться з додержанням вимог про 
новацію й здійснюється у формі, вста-
новленій для договору позики (ст.1047 
ЦК).

Отже, якщо позивач просить стяг-
нути з відповідача певну суму на 
відшкодування матеріальної шкоди, 
завданої джерелом підвищеної небез-
пеки, посилаючись на боргову роз-
писку, суду слід вирішувати справу 
на підставі норм матеріального права, 
що регулюють договірні правовідно-
сини. При цьому слід пам’ятати, що 
неможливо змінювати на договір по-
зики зобов’язання про відшкодуван-

ня шкоди, завданої каліцтвом, іншим 
ушкодженням здоров’я або смертю. 

Так, Ш. звернувся до суду з позовом 
до П. про відшкодування матеріальної 
і моральної шкоди. Позовні вимоги об-
грунтовано тим, що 17.10.2009 з вини 
відповідача сталася ДТП, внаслідок 
якої було пошкоджено належний Ш. 
автомобіль. Органи ДАІ про ДТП не 
повідомлялися, оскільки відповідач 
визнав свою вину й зобов’язався до-
бровільно відшкодувати заподіяну 
шкоду в сумі 40000 грн. у строк до 
1.11.2009, надавши Ш. про це пись-
мову розписку, проте взяті на себе 
зобов’язання у встановлений строк не 
виконав. 

Рішенням Біловодського районно-
го суду Луганської області від 6.12.2010 
позовні вимоги було задоволено част-
ково. З відповідача на користь пози-
вача стягнуто 40000 грн. у зв’язку з 
невиконанням договірних зобов’язань. 
У задоволенні вимог про відшкодуван-
ня моральної шкоди відмовлено з по-
силанням на те, що положення ст.1167 
ЦК не застосовуються до договірних 
правовідносин. �

K

У разі коли пошкоджений транспортний засіб 
не може бути відновлений, розмір 
шкоди визначається за його ринковою 
вартістю на момент пошкодження.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

Шкода й компенсація 
ВСС роз’яснив судам, як визначити шкоду, заподіяну джерелом 
підвищеної небезпеки
У п’ятій частині узагальнення 
судової практики розгляду 
судами цивільних справ 
про відшкодування шкоди, 
завданої джерелом підвищеної 
небезпеки (попередні 
частини узагальнення 
див. у №№18—22), 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 
роз’яснили порядок визначення 
шкоди, заподіяної джерелом 
підвищеної небезпеки. 

«Потерпілі» блага

За загальним правилом, розмір від-
шкодування шкоди встановлюється 
законом або домовленістю сторін, а в 
разі наявності спору між сторонами — 
судом.

Порядок визначення шкоди, за-
подіяної джерелом підвищеної не-
безпеки, врегульовано гл.82 ЦК, крім 
того, відповідні роз’яснення надано 
в постанові Пленуму Верховного 
Суду «Про практику розгляду суда-
ми цивільних справ за позовами про 
відшкодування шкоди» від 27.03.1992 
№6, відповідно до яких при визна-
ченні розміру шкоди враховується 
розмір майнової шкоди, спричиненої 
майну або особистим немайновим 
правам потерпілого.

Під шкодою, що має бути відшко-
дована, розуміють зменшення блага 
потерпілого внаслідок порушення 
його матеріальних прав або знижен-
ня нематеріальних благ (рівня життя, 
здоров’я тощо). 

Чинним за конода вством (ч.1 
ст.1166, ч.1 ст.1167 ЦК ) передбачено 
право юридичної та фізичної особи 
на відшкодування майнової шкоди, 
завданої неправомірними рішення-
ми, діями чи бездіяльністю особис-
тим немайновим правам фізичної 
або юридичної особи; шкоди, завда-
ної майну фізичної або юридичної 
особи; моральної шкоди, завданої 
фізичній або юридичній особі не-
правомірними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю.

Внаслідок дії джерела підвищеної 
небезпеки завдається шкода таким 
особистим немайновим правам фі-
зичної особи, як право на життя та 
здоров’я, у зв’язку з чим відшкодуван-
ню підлягає майнова шкода, завдана 
каліцтвом, іншими ушкодженнями 
здоров’я або смертю фізичної особи. 

Відповідно до ч.1 ст.1195 ЦК у 
зв’язку з каліцтвом або іншим ушко-
дженням здоров’я фізична особа має 
право на відшкодування їй заробітку 
(доходу), втраченого нею внаслідок 
втрати чи зменшення професійної 
або загальної працездатності, а також 
відшкодування додаткових витрат, 
зумовлених необхідністю посиленого 
харчування, санаторно-курортного 
лікування, придбання ліків, проте-
зування, стороннього догляду тощо.

Відповідно до ч.1 ст.1200 ЦК у разі 
смерті потерпілого право на відшко-
дування шкоди мають непрацездатні 
особи, які були на його утриманні 
або мали на день його смерті право 
на одержання від нього утримання, а 
також дитина потерпілого, народжена 
після його смерті.

Розмір шкоди, завданої смертю по-
терпілого, відшкодовується за прави-
лами ст.1200 ЦК, яка залишилась поза 
увагою апеляційного суду.

Статтею 1201 ЦК передбачено 
право особи, яка зробила необхідні 
витрати на поховання та на спору-
дження надгробного пам’ятника, на 
їх відшкодування. 

Згідно з роз’ясненнями, наведени-
ми у п.24 постанови Пленуму ВС «Про 
практику розгляду судами цивільних 
справ за позовами про відшкодування 
шкоди» від 27.03.1992 №6, у випадку 
смерті потерпілого організація або 
громадянин, відповідальні за заподі-
яння шкоди, зобов’язані відшкодувати 
витрати на поховання (у тому числі на 
ритуальні послуги та обряди) тій особі, 
яка понесла ці витрати, тому вимога 
про їх стягнення може пред’являтись 
як особами, які мають право на від-
шкодування шкоди у зв’язку зі смертю 
годувальника, так і сторонніми потер-
пілому громадянами й організаціями, 
що фактично понесли ці витрати.

Витрати на виготовлення пам’-
ятників і огорож визначаються, 
виходячи з їх фактичної вартості, 
але сума таких витрат не повинна 
перевищувати граничної вартості 
стандартних пам’ятників і огорож у 
цій місцевості. 

Рішенням Кіцманського район-
ного суду Чернівецької області від 
25.02.2010 позовні вимоги К., Л., М. до 
ТОВ «Роднічок», третя особа — А., про 
відшкодування матеріальних та мо-
ральних збитків задоволено частково. 

Судом встановлено, що внаслі-
док скоєної 1.08.2008 ДТП матері-
альні витрати, що були понесені 

К. у зв’язку з бальзамуванням тіла 
загиблого сина, витрати на похо-
вання, поминальні обряди, вста-
новлення надгробного пам’ятника 
та поминальний обід в один рік, є 
обгрунтованими та документально 
підтвердженими розрахунковими 
квитанціями, накладними та актом 
на загальну суму 117828 грн., а відтак 
до спірних правовідносин застосову-
ються положення ст.1195 ЦК. 

Право на відшкодування шкоди, 
завданої майну фізичної та юридичної 
особи, згідно з вимогами ч.3 ст.386 ЦК 
має власник. 

Разом із цим у п.9 постанови Пле-
нуму ВС «Про практику розгляду су-
дами цивільних справ за позовами про 
відшкодування шкоди» від 27.03.1992 
№6 роз’яснено, що оскільки згідно зі 
ст.48 закону «Про власність» поло-
ження щодо захисту права власності 
поширюється також на особу, яка хоч і 
не є власником, але володіє майном на 
праві повного господарського відан-
ня, оперативного управління або на 
іншій підставі, передбаченій законом 
чи договором, така особа також вправі 
вимагати відшкодування шкоди, запо-
діяної цьому майну. Незважаючи на 
те, що закон «Про власність» втратив 
чинність, суди повинні враховувати 
наведені роз’яснення, оскільки вони 
узгоджуються з положеннями діючо-
го ЦК. 

Відповідно до ст.396 ЦК особа, яка 
має речове право на чуже майно, має 
право на його захист, у тому числі й 
від власника майна, відповідно до по-
ложень гл.29 ЦК. 

Так, ТОВ «Кримський автомобіль-
ний дім» звернулося до суду з позовом 

до Г. про відшкодування матеріальної 
шкоди, завданої внаслідок пошко-
дження належного йому автомобіля 
ВАЗ 21101 у ДТП, що сталася з вини 
відповідача.

Відповідач заперечував проти по-
зову з тих підстав, що позивач не є 
власником автомобіля, пошкодженого 
внаслідок ДТП.

Рішенням Центрального район-
ного суду м.Сімферополя Автоном-
ної Республіки Крим від 18.06.2010 
позов задоволено. Доводи відповіда-
ча щодо відсутності в позивача права 
вимоги відхилено з тих підстав, що 
ТОВ «Кримський автомобільний 
дім» володіло автомобілем ВАЗ 21101 
на підставі дилерської угоди. В апе-
ляційному порядку рішення суду не 
оскаржувалося.

Вирішуючи питання про відшко-
дування шкоди, завданої майну особи 
в результаті ДТП, та визначаючи роз-
мір такої шкоди, судам слід звернути 
увагу на положення ст.1192 ЦК, згідно 
з яким з урахуванням обставин спра-
ви суд за вибором потерпілого може 
зобов’язати особу, яка завдала шкоди 
майну, відшкодувати її в натурі (пе-
редати річ того ж роду і тієї ж якості, 
полагодити пошкоджену річ тощо) 
або відшкодувати завдані збитки у 
повному обсязі. Розмір таких збитків 
підлягає відшкодуванню потерпілому, 
визначається відповідно до реальної 
вартості втраченого майна на момент 
розгляду справи або виконання робіт, 
необхідних для відновлення втраче-
ної речі. 

Відповідно до ч.2 ст.22 ЦК збит-
ками є витрати, яких особа зазнала у 
зв’язку зі знищенням або пошкоджен-
ням речі, а також витрати, які особа 
зробила або мусить зробити для від-
новлення свого порушеного права (ре-
альні збитки); доходи, які особа могла 
б реально одержати за звичайних об-

ставин, якби її право не було порушено 
(упущена вигода). 

Згідно з роз’ясненнями п.9 по-
станови Пленуму ВС «Про практику 
розгляду судами цивільних справ за 
позовами про відшкодування шко-
ди» від 27.03.1992 №6 при визначенні 
розміру відшкодування шкоди, за-
подіяної майну, незалежно від форм 
власності, судам слід враховувати, що 
відшкодування шкоди шляхом по-
кладення на відповідальну за неї осо-
бу обов’язку надати річ того ж роду та 
якості, полагодити пошкоджену річ, 
іншим шляхом відновити попереднє 
становище в натурі застосовується, 
якщо за обставинами справи цей спо-
сіб відшкодування шкоди можливий. 
У разі коли відшкодування шкоди в 
натурі неможливе, потерпілому від-
шкодовуються в повному обсязі збит-
ки відповідно до реальної вартості 
на час розгляду справи втраченого 
майна, робіт, які необхідно провес-
ти, щоб полагодити пошкоджену річ, 
усунути інші негативні наслідки не-
правомірних дій заподіювача шкоди 
як при відшкодуванні в натурі, так і 
при відшкодуванні заподіяних збитків 
грішми, потерпілому на його вимогу 
відшкодовуються неодержані доходи 
у зв’язку із заподіянням шкоди майну. 

Суддівські труднощі

Незважаючи на ці роз’яснення, ви-
значення відшкодування шкоди, запо-
діяної майну потерпілого, викликає у 
суддів певні труднощі.

Так, судді не враховують ряд ви-
нятків із загального правила про повне 
відшкодування шкоди: урахування 

вини потерпілого (ч.2 ст.1193 ЦК ) та 
матеріального становища фізичної 
особи, яка завдала шкоди (ч.4 ст.1193 
ЦК); крім того, ст.1204 ЦК передбачає 
можливість зменшення розміру від-
шкодування, якщо працездатність 
потерпілого зросла порівняно з тією, 
що була на момент вирішення справи 
про відшкодування шкоди.

Відповідно до п.9 постанови Пле-
нуму ВС «Про практику розгляду 
судами цивільних справ за позова-
ми про відшкодування шкоди» від 
27.03.1992 №6, постановляючи рішення 
про стягнення на користь потерпілого 
відшкодувати вартість майна, що не 
може використовуватись за призна-
ченням, проте має певну цінність, 
суд одночасно повинен обговорити 
питання про передачу цього майна 
після відшкодування збитків особі, 
відповідальній за шкоду.

Рішенням Апеляційного суду 
Чернігівської області від 29.12.2010 
рішення Чернігівського районного 
суду від 30.11.2010 змінено, доповне-
но резолютивну частину рішення 
наступним абзацом такого змісту: 
«О. після відшкодування їй шкоди пе-
редати в розпорядження ДП «Підпри-
ємство регіональних перевезень» ВАТ 
«Автотранспортна акціонерна спів-
дружність «Славутич» пошкоджений 
автомобіль «Хонда», в іншій частині 
рішення залишено без змін».

Змінюючи рішення суду першої 
інстанції, Апеляційний суд Чернігів-
ської області виходив із того, що розмір 
збитків, які підлягають відшкодуван-
ню потерпілому, визначається відпо-
відно до реальної вартості втраченого 
майна на момент розгляду справи або 
виконання робіт, необхідних для від-
новлення пошкодженої речі. 

Тобто в цьому випадку в разі ви-
плати особі повної вартості речі, яку 
було знищено, залишки такої речі 

(спірний автомобіль) слід повернути 
особі, яка відшкодувала шкоду.

Вирішуючи спір про відшкодуван-
ня позивачці завданих їй реальних 
збитків, розмір яких дорівнює вартості 
автомобіля з урахуванням його тех-
нічного стану на час ДТП, суд першої 
інстанції зазначених положень зако-
нодавства не врахував та безпідставно 
відмовив у передачі транспортного 
засобу відповідачеві.

Із матеріалів справ, наданих для 
узагальнення, вбачається, що в пере-
важній більшості випадків судді не 
обговорюють таке питання у резолю-
тивній частині рішення, не зазначають 
про необхідність передачі, зокрема, 
запасних частин автомобіля, що не 
можуть використовуватись, особі, від-
повідальній за шкоду, після повного 
відшкодування збитків. 

Невиконання таких вимог призво-
дить до звернення до суду із позовом 
про витребування запчастин, що може 
вважатися необгрунтованим, оскіль-
ки таке питання мало бути вирішено 
судом одночасно зі стягненням запо-
діяних збитків. У разі неповернення 
добровільно після відшкодування 
збитків таких запчастин їх може бути 
повернуто в примусовому порядку 
державним виконавцем, якщо таке 
зазначено в рішенні суду. 

Крім цього, потребує більш де-
тального визначення в резолютивній 
частині судового рішення процедура 
передачі пошкодженого автомобіля, 
який не може використовуватись за 
призначенням, особі, відповідальній 
за шкоду, після повного відшкодуван-
ня збитків.

Прикладом може бути цивільна 
справа №2-337/10 за позовом А. до В., 
ВАТ НАСК «Оранта» про відшкоду-
вання шкоди. Рішенням Хмельницько-
го міськрайонного суду від 20.05.2010 
позовні вимоги задоволено частково, 
стягнуто зі страхової компанії стра-
хове відшкодування, з В. — заподіяні 
матеріальні збитки, спричинені ДТП, 
у задоволенні позовних вимог щодо 
відшкодування моральних збитків з А. 
відмовлено, зобов’язано А. передати у 
власність В. пошкоджений автомобіль.

Рішенням Апеляційного суду 
Хмельницької області від 3.11.2010 ска-
совано рішення суду першої інстанції в 
частині стягнення матеріальних збит-
ків із В., стягнуто матеріальні збитки 
в більшому розмірі. Зобов’язано М., 
А., В. після відшкодування визначеної 
шкоди передати В. пошкоджений ав-
томобіль, поклавши на В. всі витрати, 
пов’язані з переоформленням права 
власності.

У разі якщо для відновлення по-
переднього стану речі, що мала певну 
зношеність (наприклад, автомобіля), 
було використано нові вузли, деталі, 
комплектуючі частини іншої модифі-
кації, що випускаються взамін знятих 

із виробництва однорідних виробів, 
особа, відповідальна за шкоду, не впра-
ві вимагати врахування зношеності 
майна або меншої вартості пошкодже-
них частин попередньої модифікації. 
Зношеність пошкодженого майна 
враховується у випадках стягнення 
на користь потерпілого його вартості 
(при відшкодуванні збитків).

У разі коли на час виконання рі-
шення про відшкодування шкоди, ви-
правлення пошкодження за одержані 
за рішенням суду кошти зросли ціни 
на майно або роботи, на придбання 
чи проведення яких воно було прису-
джено, потерпілий із цих підстав може 
заявити додаткові вимоги до особи, 
відповідальної за шкоду, якщо не було 
його вини в тому, що ремонтні роботи 
проводилися вже після збільшення цін 
і тарифів.

Згідно з роз’ясненнями постанови 
Пленуму ВС «Про практику розгляду 
судами цивільних справ за позова-
ми про відшкодування шкоди» від 
27.03.1992 №6 певна зношеність по-
шкодженої речі за позовами про від-
шкодування шкоди враховується лише 
в тому випадку, коли для відновлення 
попереднього стану речі були викорис-
тані нові вузли, деталі, комплектуючі 
частини іншої модифікації, що випус-
каються взамін знятих із виробництва 
однорідних виробів. 

Ціна транспортного знищення

У разі коли пошкоджений тран-
спортний засіб не може бути від-
новлений або вартість його віднов-
лювального ремонту з урахуванням 
зношеності та втрати товарної вартості 
перевищує його ринкову вартість на 
момент пошкодження, розмір шкоди 
визначається за ринковою вартістю 
транспортного засобу на момент по-
шкодження.

Розмір відшкодування шкоди встановлюється 
законом або домовленістю сторін, 
а в разі наявності спору 
між сторонами — судом.
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НОВИНИ ЮРФІРМ

Професійне 
поповнення
30 травня випускники 
Київського університету 
права НАН України 
отримали дипломи.

У вітальному слові ректор КУП 
Юрій Бошицький побажав випускни-
кам мудрих і далекоглядних рішень, 
високих професійних досягнень, а 
також дав повчання — втілювати 
в життя принципи університету:  
порядність, працездатність, професі-
оналізм, патріотизм.

Він відзначив, що університет за-
ймає особливе місце серед флагманів 
сучасної української юридичної осві-
ти, оскільки є єдиним у нашій країні 
юридичним учбово-науковим комп-
лексом європейського типу.

Справа 
по «Конча-Заспі» 
завершилася 
Юристи ЮК «Юскутум» виграли 
справу в АК «Київенерго»

ДП «Санаторій «Конча-Заспа», чиї 
інтереси представляла ЮК «Юску-
тум», довело в суді неправомірність 
застосування підвищених тарифів до 
державних підприємств.

Цей спір став наслідком конфлік-
ту між Київською міською держав-
ною адміністрацією і Президентом. 
У 2008 і 2009 роках КМДА здійснила 
різке підвищення тарифів на електро-
енергію, проте указами Президента 
ці рішення було скасовано. У справі 
були два аспекти. Правовий: чи мав 
Президент повноваження планомірно 
скасовувати вказані рішення КМДА. 
Матеріальний: важливо було довести 
алогічність непідйомних для бюджет-
них організацій тарифів.

Справа з обгрунтування неза-
конності застосування підвищених 
тарифів для санаторію «Конча-Заспа» 
стала однією з перших, в рамках якої 
у всіх трьох судових інстанціях було 
успішно представлено правову пози-
цію держустанови.

АК «Київенерго» зі свого боку 
спробувала використовувати рі-
шення районного суду загальної 
юрисдикції для перегляду справи 
за нововиявленими обставинами. 
23 травня Господарський суд м.Києва 
розглянув докази ЮК «Юскутум» про 
безпідставність наданих аргументів 
АК «Київенерго» і постановив, що 
ухвалення іншого рішення, навіть у 
схожій справі, не є нововиявленими 
обставинами.

Корпоративна 
реструктуризація
Юридична фірма «Саєнко 
Харенко» виступила юридичним 
радником групи «Разек», 
одного з європейських лідерів 
з виробництва й продажу 
устаткування для оснащення 
торгових місць. 

Консультації стосувалися корпо-
ративної реструктуризації дочірніх 
підприємств Групи в Україні та Ро-
сії і розробки ефективної структури 
корпоративного управління. Тран-
сакція відбувалася в чотири етапи 
в п’ятьох країнах — Україні, Росії, 
Франції, Люксембурзі та Нідерлан-
дах.

У іноземних державах радниками 
в ході трансакції виступали кілька 
юридичних фірм, а саме: Debevoise & 
Plimpton LLP — з питань французь-
кого й російського законодавства, 
Luther — з питань законодавства 
Люксембургу і Luminous Tax Mat-
ters n.V. — з питань законодавства 
Нідерландів.

Над здійсненням цієї трансакції 
працювала команда ЮФ «Саєнко 
Харенко» — радник Дмитро Корбут 
і юрист Олександр Николайчик під 
керівництвом партнера Володимира 
Саєнка.

Sony Electronics 
знадобились 
українці
Наші юристи консультували 
Sony Electronics у Російській 
Федерації.

Міжнародна юридична гру па 
AstapovLaw yers вист у пила юри-
дичним радником компанії Sony 
Electronics у РФ. У рамках співпраці 
юристи провели аналіз можливих 
схем залучення фінансування під 
відступлення дебіторської заборго-
ваності з торгових угод, укладених 
у рамках країн — членів Митного 
Союзу. Окрім іншого, аналізовані 
питання стосувалися аспектів зо-
внішньоекономічної ді яльності, 
факторингу, а також страхування 
комерційних кредитів.

З боку AstapovLawyers юридичний 
супровід клієнта здійснювали стар-
ший юрист Вікторія Бужор, а також 
юристи В’ячеслав Бурлака й Андрій 
Костін.

Якщо авто визнано знищеним, збитки компенсуються в розмірі, 
який відповідає вартості транспортного засобу до ДТП. 
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ПРАВОЧИНИ

«Послуги» фінансових пірамід
Особа, яка діяла під впливом обману, 
повинна довести його факт, наявність 
умислу й істотність обставин, 
щодо яких її ошукано 

Розглянувши лист голови Апе-
ляційного суду Львівської області 
щодо деяких спірних питань судової 
практики при вирішенні спорів про 
визнання недійсними (розірвання) 
договорів по адмініструванню фінан-
сових активів для придбання товарів 
у групах, судова палата у цивільних 
справах Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ зазначає таке. 

Деякі питання, які виникають при 
розгляді судами справ про визнання 
правочинів недійсними, врегульовано 
постановою Пленуму Верховного Суду 
від 6.11.2009 №9 «Про судову практику 

розгляду цивільних справ про визнан-
ня правочинів недійсними».

При розгляді вказаної категорії 
справ за позовами, пред’явленими до 
юридичних осіб, судам слід неухиль-
но дотримуватись вимог ст.11 ЦПК та 
розглядати цивільні справи не інак-
ше як за зверненням фізичних осіб 
у межах заявлених позовних вимог. 
Як зазначено у постанові Пленуму 
ВС, при розгляді справ про визнання 
правочинів недійсними суди повинні 
застосовувати норми матеріального 
права, якими регулюються відповід-
ні відносини, залежно від предмета і 
підстав позову.

Зі змісту договорів по адмініст-
руванню фінансових активів для 
придбання товарів у групах, які зна-
ходяться в матеріалах справ і є пред-
метом спору, вбачається, що такі 
договори відповідають вимогам ч.2 
ст.628 ЦК. До відносин у змішаному 
договорі застосовуються у відповідних 
частинах положення актів цивільного 
законодавства про договори, елементи 
яких містяться у цьому договорі, якщо 
інше не встановлено договором або не 
випливає із суті змішаного договору.

Таким чином, у кожному конкрет-
ному випадку, вирішуючи питання 
про недійсність договору по адмініст-
руванню фінансових активів для при-
дбання товарів у групах, із підстав 
невідповідності вимогам закону «Про 
фінансові послуги та державне регу-
лювання ринків фінансових послуг» 
суд, досліджуючи подані сторонами 
докази, повинен перевірити чи підпа-
дає діяльність відповідача під катего-
рію фінансових послуг. Слід брати до 
уваги те, що відповідно до п.5 ч.1 ст.1 
закону про фінансові послуги, фінан-
сова послуга — це операції з фінансо-
вими активами, що здійснюються в ін-
тересах третіх осіб за власний рахунок 
чи за рахунок цих осіб, а у випадках, 
передбачених законодавством, — і за 
рахунок залучених від інших осіб фі-
нансових активів, з метою отримання 
прибутку або збереження реальної 
вартості фінансових активів. Пере-
лік фінансових послуг, передбачений 
ч.1 ст.4 закону про фінансові послуги, 
не є вичерпним, оскільки п.12 ви-
значено, що інші операції, які відпо-
відають критеріям, визначеним у п.5 
ч.1 ст.1 цього закону, відносяться до 
сфери фінансових послуг. Водночас 
відповідно до п.4 ч.1 ст.34 закону про 
фінансові послуги діяльність з надан-

ня будь-яких фінансових послуг, що 
передбачають пряме або опосередко-
ване залучення фінансових активів 
від фізичних осіб, може здійснюватись 
лише фінансовими установами після 
отримання відповідної ліцензії. Таким 
чином, відповідно до стст.212—214 
ЦПК при розгляді справи суд повинен 
перевіряти доводи позивача та надати 
правову оцінку наявним у матеріалах 
справи доказам, з’ясовувати чи охоплю-
ються правовідносини, що виникли 
між сторонами, поняттям «операції з 
адміністрування придбання в групах», 
чи діяльність відповідача підпадає під 
цю категорію послуг, чи відноситься 
вона до сфери фінансових послуг.

Крім того, законом від 2.06.2011 
№3462-VI «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо регулювання 
ринків фінансових послуг», який набув 
чинності з 8.01.2012, ст.4 закону доповне-
но п.111, відповідно до якого діяльність 
із адміністрування фінансових активів 
для придбання товарів у групах відне-
сено до переліку фінансових послуг. 

Статтею 227 ЦК визначено, що пра-
вочин юридичної особи, вчинений нею 
без відповідного дозволу (ліцензії), 
може бути визнаний судом недійсним. 

Разом з тим це не означає, що такі 
правочини може бути визнано не-
дійсними лише, якщо їх укладено з 
8.01.2012, оскільки, як зазначалось 
раніше, перелік фінансових послуг, 
передбачений ч.1 ст.4 закону про фі-
нансові послуги, і до внесених змін не 
був вичерпним, тож у кожному кон-
кретному випадку суд має перевірити, 
чи підпадає діяльність відповідача під 
категорію фінансових послуг.

Якщо позов пред’явлено з підстав 
недійсності договору по адміністру-
ванню фінансових активів для при-
дбання товарів у групах через не-

відповідність вимогам закону «Про 
захист прав споживачів» (наявність 
пірамідальної схеми), суд у кожно-
му конкретному випадку досліджує 
подані йому докази та перевіряє чи 
укладено правочин, предметом якого є 
надання послуг. Якщо суд встановлює, 
що діяльність відповідача підпадає під 
ознаки п.7 ч.3 ст.19 вказаного закону, 
то відповідно до ч.6 ст.19 цього закону 
такий правочин є недійсним. 

Вирішуючи питання про визнання 
договору по адмініструванню фінан-
сових активів для придбання товарів 
у групах недійсним із підстав, перед-
бачених ст.230 ЦК, суду необхідно ви-
ходити з наступного. Правочин визна-
ється вчиненим під впливом обману 
у випадку навмисного введення іншої 
сторони в оману щодо обставин, які 
впливають на вчинення правочину. 
Ознакою обману є умисел у діях однієї 
зі сторін правочину. Наявність умислу 
в діях відповідача, істотність значення 
обставин, щодо яких особу введено 
в оману, і сам факт обману повинна 
довести особа, яка діяла під впливом 
обману. Якщо доведено цей факт, то 
суд визнає правочин недійсним із під-
став ч.3 ст.215, ст.230 ЦК та застосовує 
наслідки недійсності правочину відпо-
відно до ст.216 ЦК.

Звертаємо увагу на те, що наслід-
ком визнання правочину (договору) 
недійсним не може бути його розірван-
ня, оскільки це взаємовиключні ви-
моги (ч.3 п.5 постанови Пленуму ВС). 

Вказаний лист обговорено та за-
тверджено суддями судової палати у 
цивільних справах Вищого спеціалі-
зованого суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ. �

Заступник голови 
М.ПШОНКА

 � Вищий спеціалізований суд України 
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Інформаційний лист
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ПРОЦЕДУРА

Ініціатива обмеженню 
не підлягає
Конституція не містить положень, 
які виключали б можливість народних 
депутатів уносити на розгляд ВР 
законопроекти про ратифікацію 
та денонсацію міжнародних 
договорів України

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним поданням 
47 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) частини першої стат-
ті 202 Регламенту Верховної Ради Украї-
ни, затвердженого Законом України 
«Про Регламент Верховної Ради Украї-
ни» від 10 лютого 2010 року №1861-VI, 
у редакції Закону України «Про внесен-
ня зміни до Регламенту Верховної Ради 
України» від 11 січня 2012 року №4308-VІ.

Приводом для розгляду справи від-
повідно до статей 39, 40 Закону Украї ни 
«Про Конституційний Суд України» 
стало конституційне подання 47 на-
родних депутатів України. 

Підставою для розгляду справи 
згідно зі статтею 71 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
твердження суб’єкта права на консти-
туційне подання про неконституцій-
ність Закону України «Про внесення 
зміни до Регламенту Верховної Ради 
України».

Заслухавши суддю-доповідача 
Стрижака А.А. та дослідивши мате-
ріали справи, у тому числі позиції, 
висловлені Президентом України, 
Головою Верховної Ради України, на-
уковцями Національного університе-
ту «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого», Національного 

університету «Одеська юридична ака-
демія», Конституційний Суд України 

УСТАНОВИВ:

1. Суб’єкт права на конституцій-
не подання — 47 народних депутатів 
України — звернувся до Конститу-
ційного Суду України з клопотанням 
вирішити питання щодо відповідності 
Конституції України (конституційно-
сті) Закону України «Про внесення змі-
ни до Регламенту Верховної Ради Украї-
ни» від 11 січня 2012 року №4308-VІ, 
яким частину першу статті 202 Ре-
гламенту Верховної Ради України, за-
твердженого Законом України «Про 
Регламент Верховної Ради України» від 
10 лютого 2010 року №1861-VI (далі — 
Регламент), викладено в новій редакції, 
відповідно до якої законопроекти про 
денонсацію міжнародного договору 
України вносять на розгляд Верховної 
Ради України Президент України та 
Кабінет Міністрів України. Згідно з по-
передньою редакцією частини першої 
статті 202 Регламенту це право мали 
також народні депутати України. 

Автори клопотання стверджують, 
що обмеження народних депутатів 
України у праві вносити до Верхов ної 
Ради України законопроекти про де-
нонсацію міжнародних договорів Укра-

їни є винятком з конституційних норм, 
і вважають, що оспорюване положен-
ня Регламенту суперечить статтям 6, 
8, частині другій статті 19, статті 85, 
частині першій статті 93, статті 106 
Кон ституції України. 

2. Вирішуючи питання, порушене в 
конституційному поданні, Конститу-
ційний Суд України виходить з такого.

2.1. Україна є правовою державою, 
у якій визнається і діє принцип верхо-
венства права; Конституція України 
має найвищу юридичну силу; закони 
та інші нормативно-правові акти при-
ймаються на основі Конституції Украї-
ни і повинні відповідати їй (стаття 1, 
частини перша, друга статті 8 Основ-
ного Закону України). 

Згідно з Конституцією України дер-
жавна влада в Україні здійснюється на 
засадах її поділу на законодавчу, вико-
навчу та судову; органи законодавчої, 
виконавчої та судової влади здійснюють 
свої повноваження у встановлених Кон-
ституцією України межах і відповідно 
до законів України (стаття 6), органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що пе-
редбачені Конституцією та законами 
України (частина друга статті 19). 

За частиною першою статті 9 Кон-
ституції України чинні міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, є 
частиною національного законодав-
ства України. У Висновку від 11 лип -
ня 2001 року №3-в/2001 у справі про 
Римський Статут Конституційний 
Суд України вказав, що згода на 
обов’язковість міжнародного договору 
(його ратифікація) здійснюється Вер-
ховною Радою України у формі закону, 
який за своєю правовою природою не 
відрізняється від інших законів Украї-
ни (абзац третій підпункту 2.5 пункту 2 
мотивувальної частини). 

Наведене дає підстави вважати, що 
закони про ратифікацію та денонса-
цію міжнародних договорів України 
повин ні прийматися в загальному по-
рядку, встановленому для прийняття 
законів України. 

2.2. У Конституції України за-
кріплено загальні засади законодав-
чого процесу та, зокрема, визначено 
суб’єктів права законодавчої ініціа-
тиви. Відповідно до частини першої 
статті 93 Основного Закону України 
право законодавчої ініціативи у Вер-
ховній Раді України належить Прези-
дентові України, народним депутатам 
України, Кабінету Міністрів України і 
Національному банку України. 

У Рішенні від 17 травня 2001 року 
№5-рп/2001 у справі про зміни до за-
кону про бюджет Конституційний Суд 
України дав тлумачення частини першої 
статті 93 Конституції України, згідно з 
яким Президент України, народні депу-
тати України, Кабінет Міністрів Украї-
ни, Національний банк України можуть 

подавати до Верховної Ради України за-
конопроекти з будь-якого питання, крім 
тих законопроектів, які відповідно до 
Конституції України можуть вноситися 
спеціально визначеними нею суб’єктами 
права законодавчої ініціативи (пункт 1 
резолютивної частини). В абзаці другому 
пункту 2 мотивувальної частини цього 
рішення Конституційний Суд України 
констатував, що частина перша стат-
ті 93 Основного Закону України не пе-
редбачає відмінностей щодо змісту й 
обсягу наданого зазначеним суб’єктам 
права законодавчої ініціативи. 

Крім того, у Рішенні від 13 січня 
2009 року №1-рп/2009 у справі про пра-
во законодавчої ініціативи щодо вне-
сення змін до закону про Державний 
бюджет України Конституційний Суд 
України вказав, що системний аналіз 
положень статей 52, 53, 54 Бюджетного 
кодексу України підтверджує, що ці 
норми не передбачають виключного 
права законодавчої ініціативи Кабіне-
ту Міністрів України щодо внесення 
змін до закону про Державний бюджет 
України; зазначені повноваження Ка-
бінету Міністрів України не обмежу-
ють права інших суб’єктів, передбаче-
них у статті 93 Конституції України, 
подавати до Верховної Ради України 
законопроект про внесення змін до за-
кону про Державний бюджет України 
(абзац другий підпункту 3.4 пункту 3 
мотивувальної частини). 

Відповідно до правової позиції Кон-
ституційного Суду України, яка міс-
титься в Рішенні від 30 жовтня 1997 ро-
ку №5-зп у справі К.Г.Устименка, ви-
нятки з конституційних норм встанов-
люються самою Конституцією Украї-
ни, а не іншими нормативними актами 
(пункт 4 резолютивної частини). 

У Рішенні від 23 грудня 1997 року 
№7-зп у справі про Рахункову палату 
Конституційний Суд України зазна-

чив, що верховенство конституцій-
них норм поширюється на всі сфери 
державної діяльності, в тому числі і 
на законотворчий процес; Верховна 
Рада України, приймаючи закони, не 
має права допускати невідповідностей 
щодо будь-яких положень, прямо за-
кріплених в Конституції України (аб-
зац четвертий пункту 1 мотивувальної 
частини), перерозподіл конституцій-
ної компетенції шляхом прийняття 
закону є можливим тільки шляхом 
внесення змін до Конституції Украї-
ни (абзац двадцять другий пункту 3 
мотивувальної частини).

Конституція України не містить 
положень, які виключали б можли-

вість народних депутатів України 
вносити на розгляд Верховної Ради 
України законопроекти про ратифі-
кацію та денонсацію міжнародних 
договорів України. 

Законопроекти, які можуть пода-
вати до Верховної Ради України лише 
окремі суб’єкти права законодавчої 
ініціативи, визначено в Основному 
Законі України. Згідно з частиною 
другою статті 96 Конституції України 
проект закону про Державний бюджет 
України на наступний рік подає Кабі-
нет Міністрів України. Відповідно до 
статті 154, частини першої статті 156 
Конституції України законопроекти 
про внесення змін до Конституції Ук-
раїни можуть подавати до Верховної 
Ради України Президент України або 
не менш як третина чи дві третини 
народних депутатів України від кон-
ституційного складу Верховної Ради 
України. 

Виходячи з викладеного, Консти-
туційний Суд України вважає, що час-
тина перша статті 202 Регламенту є та-
кою, що суперечить статті 6, частинам 
першій, другій статті 8, частині другій 
статті 19, частині першій статті 93 
Конституції України.

Враховуючи наведене та керуючись 
статтями 147, 150, 152, 153 Конституції 
України, статтями 51, 61, 63, 65, 69, 70 
Закону України «Про Конституційний 
Суд України», Конституційний Суд 
України 

ВИРІШИВ:

1. Визнати такою, що не відпові-
дає Конституції України (є неконсти-
туційною), частину першу статті 202 
Регламенту Верховної Ради України, 
затвердженого Законом України «Про 
Регламент Верховної Ради України» від 
10 лютого 2010 року №1861-VI, у редакції 

Закону України «Про внесення зміни до 
Регламенту Верховної Ради України» від 
11 січня 2012 року №4308-VІ. 

2. Частина перша статті 202 Регла-
менту Верховної Ради України, ви -
знана неконституційною, втрачає чин-
ність з дня ухвалення Конституційним 
Судом України цього Рішення. 

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

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

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) частини першої 
статті 202 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом 
України «Про Регламент Верховної Ради України», у редакції Закону 
України «Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України» 
(справа про законодавчу ініціативу)

30 травня 2012 року   м.Київ   Справа №1-19/2012                
                                         №12-рп/2012

Конституційний Суд України у складі суддів:
ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — головуючого,
БРИНЦЕВА Василя Дмитровича, ВДОВІЧЕНКА Сергія Леонідовича,
ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича, ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича,
ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича, КОЛОСА Михайла Івановича,
ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича, СТЕЦЮКА Петра Богдановича,
СТРИЖАКА Андрія Андрійовича — доповідача, ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни,
ШИШКІНА Віктора Івановича —

«Верховна Рада, приймаючи закони, 
не має права допускати невідповідностей 
щодо будь-яких положень, 
прямо закріплених в Конституції».

14 документ



ЄГИПЕТ

«Роки тьми»
Винними в жертвах революції визнали тільки поваленого президента 
й голову МВС
ОЛЕКСАНДР САВЕЛЬЄВ, 
Лeнта.ру

Суд у Каїрі засудив до довічного 
ув’язнення поваленого президента 
Єгипту Хосні Мубарака. Його 
визнали винним у загибелі 
демонстрантів під час революції 
2011 року. Колишній голова 
МВС Єгипту Хабіб аль-Адли, 
якому було пред’явлено таке ж 
обвинувачення, теж отримав 
довічний строк. Решту фігурантів 
справи, включаючи синів 
Мубарака, було виправдано. 

Винен у бездіяльності

2 червня в центр єгипетської сто-
лиці було стягнуто тисячі солдатів і 
поліцейських. У будівлі академії по-
ліції, де повинне було відбутися оголо-
шення вироку, зібралися як прихиль-
ники, так і противники колишнього 
президента. Перші тримали в руках 
портрети свого лідера й плакати на 
його підтримку, сенс яких зводився до 
такого: Х.Мубарак — велика людина, а 
процес над ним — не суд, а судилище. 
Опоненти екс-президента (багато з 
них — родичі загиблих під час розгону 
протестів) вимагали відплати, іншими 
словами — страти. 

За версією обвинувачення, під час 
повстання президент особисто відда-
вав накази стріляти в демонстрантів, 
а умисне вбивство, як нагадав проку-
рор Мустафа Хатер, карається в Єгипті 
смертю. Такого ж покарання обви-
нувачення вимагало для екс-міністра 
внутрішніх справ Х.аль-Адли й для 
інших високопоставлених поліцей-
ських чинів. Усі підсудні заперечували 
свою вину. 

Неоднозначності процесу додавало 
здоров’я Х.Мубарака, що стрімко по-
гіршувалося: у нього діагностували 
рак шлунку. На підсумкове засідання 
84-річного екс-президента достави-

ли на військовому вертольоті. Разом 
з іншими підсудними Х.Мубарака 
посадили в залізну клітку. За своєю 
звичкою повалений диктатор був 
мовчазний, очі його були заховані за 
темними окулярами. 

Суддя Ахмед Ріфаат, для якого цей 
процес став останнім перед виходом на 
пенсію, не приховував своїх пристрас-
тей. Епоху правління обвинуваченого 
він назвав «30 роками тьми», кінець 
якої поклали тільки маніфестації на 
площі Тахрір. Формулювання обвину-
вачення, підтримане суддею, відрізня-
лося помірністю: за версією А.Ріфаата, 
Х.Мубарак і Х.аль-Адли знали про 
вбивства протестуючих, але нічого не 
зробили, щоб їх припинити. 

Тим часом суд визнав недоведеною 
вину екс-президента в корупції, і за 
цією статтею він був виправданий. 
Стосовно синів диктатора Аля й Гама-
ля, які обвинувачувалися в торгівлі ін-
сайдерською інформацією, також було 

ухвалено виправдувальний вирок —
«за закінченням строку давності». 
Невинними були визнані й шестеро 
колишніх співробітників МВС Єгипту, 
котрі проходили в справі про загибель 
демонстрантів. 

Жорсткість через м’якість

Багато хто залишився незадо-
воленим таким вердиктом. Відразу 
після оголошення вироку в залі суду 
зав’язалася бійка за участю родичів за-
гиблих демонстрантів і адвокатів обох 
сторін. До цього часу про неоднознач-
не рішення дізналися мільйони єгип-
тян, що стежили за ходом засідання, 
яке транслювалося в прямому ефірі 
по місцевому телебаченні. Зіткнення 
почалися в Каїрі, Александрії та інших 
великих містах. 

Про реакцію незадоволених ви-
роком єгиптян написав кореспон-
дент «Аль-джазіри»: «Аж до сьогод-

нішнього засідання всі поліцейські, 
котрі обвинувачувалися у вбивствах 
протестуючих, були виправдані... 
і ось визнаються невинними їх на-
чальники в міністерстві внутрішніх 
справ, і сам міністр, і президент — 
усі вони, виявляється, не віддавали 
наказу вбивати демонстрантів... але 
хто ж тоді віддавав?» 

Захист екс-президента збирається 
оскаржити рішення суду, а опоненти, 
котрі вважають вирок надто м’яким, 
тепер побоюються, що Х.Мубараку й 
зовсім удасться уникнути покарання. 

Видно, вирок екс-главі держави 
та його спільникам не принесе спо-
кою Єгипту, який і після формаль-
ної перемоги революції перебуває 
в стані тихої громадянської війни. 
Перед підсумковим засіданням го-
ворили, що оголошення вироку мо-
жуть відкласти, щоб не зумовлювати 
суперечностей перед запланованим 
на 16—17 червня другим туром пре-
зидентських виборів. Що показово, 
суперником кандидата від «Братів-
мусульман» Мохаммеда Мурси стане 
колишній прем’єр-міністр в уряді 
Х.Мубарака Ахмед Шафік. �

КИТАЙ

До Пекіна — 
на довірі
Влада китайської столиці має 
намір дозволити іноземним 
туристам перебувати в місті 
протягом трьох діб без в’їзної 
візи. На думку авторів ідеї, 
новий візовий порядок 
продемонструє світу відкритість 
Пекіна.

Наразі для залучення більшої 
кількості іноземних гостей чиновни-
ки розглядають питання створення 
72-годинного безвізового «вікна», —
розповів голова управління гро-
мадської безпеки Пекіна Фе Чжен-
хуа.

При цьому експерти вважають, 
що столиця може перейняти прак-
тику видачі іноземним громадянам 
транзитних віз після прибуття, апро-
бовану Шанхаєм. Тут, а також в сусід-
ніх містах Ханчжоу й Усі транзитні 
пасажири можуть затриматися на 48 
годин без попереднього оформлен-
ня китайської візи. Влада Шанхаю 
вперше застосувала цю практика ще 
у 2000 році.

Пр е д с т а в н и к и  т у р и с т и ч н о ї 
сфери К и та ю віта ют ь і н і ц іат и-
ву чиновників. «Запропонована 
відміна віз може стати великим 
кроком уперед, оскільки саме ві-
зова політика грає важливу роль 
в розвитку в’ їзного туризму», —
цитує China Daily слова голови Ки-
тайської академії туризму Дай Біня.

За приблизними даними, в Пекіні 
щодня перебуває близько 200 тис. 
іноземців. �

ЛІВІЯ

Спільники диктатора
Лівійський суд визнав 
громадян України винними 
в пособництві режиму 
екс-президента 
Муаммара Каддафі.

Військовий суд Тріполі засудив 
19 громадян нашої країни до 10 років 
ув’язнення за пособництво режиму 
М.Каддафі, заявляють у Міністерстві 
закордонних справ України. 

«Один громадянин РФ отримав 
довічне ув’язнення, 19 українців, ще 
один росіянин і три білоруси — по 
10 років тюрми», — повідомили агент-
ству «Інтерфакс-Україна» в прес-
службі МЗС 4 червня. Згідно з інфор-
мацією саме цього дня завершився 
суд над українцями, росіянами й біло-
русами, внаслідок чого всі вони були 
визнані винними в ремонті військової 
техніки на користь режиму М.Каддафі. 

Крім того, їх визнали винними в 
тому, що вони підготували до бою 
ракети класу «земля-повітря», які 
планувалося використовувати проти 
літаків НАТО. 

Нагадаємо, 27 серпня 2011 р.
лівійським повстанським баталь-
йоном «Ка ка а » було зат рима но 
25 громадян України, Білорусі та 
Росії. Усій групі пред’явлено обви-
нувачення у відновленні військової 

техніки, яка використовувалася ре-
жимом М.Каддафі для «знищення 
лівійського народу». 

3 вересня, завдяки зусиллям ро-
сійського посольства в Тріполі, цю 
групу було звільнено, проте 6 вересня 
вони були знов затримані для роз-
слідування їх можливої причетності 
до ремонту й модернізації військової 
техніки, яку мав на озброєнні колиш-
ній лівійський лідер. �

РОСІЯ

Ухильників покарають податком
Тих, хто не відслужить в армії, зобов’яжуть до пенсії віддавати 13% доходів
Члени фракції партії «Єдина 
Росія» збираються запропонувати 
законопроект, що посилює 
покарання для тих, хто ухиляється 
від військової служби. Автори 
ініціативи вважають, що буде 
правильним зобов’язати тих, хто 
не хоче йти служити, щомісячно 
віддавати в казну 13% зарплати. 
Причому за відмову виконати 
почесний обов’язок доведеться 
розраховуватися аж до виходу на 
пенсію.

Як розповів газеті «Известия» ав-
тор законопроекту, заступник голови 
комітету Держдуми з оборони Франц 
Клинцевич, кошти, що стягуються, 
можуть піти на підтримку збройних 
сил, зокрема на допомогу призовни-
кам, що постраждали під час служби 
в армії. На його думку, ті, хто не слу-
жить з поважних причин, платити 
податок не будуть, але ухильники 
повинні поповнювати казну. Причому 
в разі відмови гроші стягуватимуть 
через суд. 

Ініціативу «Єдиної Росії» підтри-
мали й у фракції ЛДПР. Нагадаємо: 
саме партія Володимира Жиринов-
ського 2 роки тому внесла на розгляд 

нижньої палати парламенту схожий 
законопроект, пропонуючи передба-
чити можливість офіційно відкупи-
тися від служби за 1 млн руб. (близько 
240 тис. грн.). Тоді депутати відхилили 
ініціативу, назвавши її абсурдною. 

Перший заступник голови дум-
ського комітету з оборони Сергій 
Жигарев з ЛДПР, коментуючи зако-
нопроект «єдиноросів», підтримав 
його, проте висловив думку, що 13% —
це дуже багато. На думку соратника 

В.Жириновського, реальніше було 
б зобов’язати ухильників платити 
3—4% зарплати. 

За офіційними даними, наразі в 
Росії близько 200 тис. ухильників 
у віці від 18 до 27 років. Влада по-
стійно придумує способи боротьби 
з ними, проте кількість тих, хто не 
хоче служити в армії, не зменшуєть-
ся. Зокрема, розроблена норма, що 
зобов’язує молодих людей призовного 
віку особисто з’являтися в структурні 
підрозділи військкомату в двотиж-
невий строк після публікації указу 
про заклик для отримання повістки. 
У разі ухилення призовник нестиме 
кримінальну відповідальність. 

До яких тільки прийомів не вда-
ються хлопці, що не мають законних 
підстав для відстрочень: вони не про-
живають за місцем реєстрації, при-
ховують відомості про своє місцезна-
ходження, відмовляються відкривати 
двері для отримання повістки. 

Наразі у випадку ухилення від 
призову росіянин може бути по-
караний штрафом до 200 тис. руб. 
(близько 48 тис. грн.) або потрапити 
у в’язницю на 2 роки. Правда, як пра-
вило, суди обмежуються грошовими 
стягненнями. �

Жертва «весни»

Х.Мубарак, що беззмінно правив Єгиптом 
майже 30 років, пішов у відставку 
11 лютого 2011 року в результаті народно-
го повстання, що охопило країну. Влада 
перейшла до рук військових, які поста-
вили перед собою завдання підготувати 
країну до демократичних виборів. 
У квітні повалений правитель був аре-
штований у власній резиденції в Шарм-
ель-Шейху, незабаром його помістили в 
госпіталь. 
3 серпня Х.Мубарак став першим ко-
лишнім главою держави, який особисто 
постав перед судом у результаті подій 
«арабської весни».

ЕСТОНІЯ

Кермо — 
не для дурнів
В Естонії хочуть зменшити кількість 
злісних порушників на дорогах за 
допомогою проведення перевірки 
розумових здібностей претендентів 
на отримання прав водіїв. З 
відповідною ініціативою виступив 
заступник голови департаменту 
поліції і прикордонної охорони 
Тармо Мійлітс. 

Перевірку пропонується проводи-
ти у формі тестування безпосередньо 
перед вступом у автошколу. Які знання 
необхідно перевіряти в майбутніх во-
діїв, Т.Мийлітс не уточнив, зауважив-
ши, що зараз Естонія «ще дуже далека» 
від уведення подібних тестів. 

Він також підкреслив, що, як пра-
вило, «дорожніми хуліганами» є молоді 
люди у віці від 16 до 30 років, найагре-
сивніші з них — водії молодші 24 років 
з початковою або неповною середньою 
освітою. 

Видання Eesti Pаevaleht відзначає, що 
найбільш злісний порушник Правил до-
рожнього руху відомий поліції під кодо-
вим номером 3920703. Цього 19-річного 
водія у 2011 році затримували 18 разів, 
в основному за перевищення швидко-
сті. Загальна сума виписаних поруш-
никові штрафів склала майже €2000, 
він провів у камері 18 діб і був позбав-
лений водійських прав на 4 місяці. �

НІМЕЧЧИНА

Штрафні 
дані
Телефонні та інтернет-
провайдери Німеччини можуть 
бути оштрафовані за порушення 
загальноєвропейських норм 
зберігання даних через 
відсутність відповідного закону.

Єврокомісія подала до Європей-
ського суду скаргу на Німеччину, 
вимагаючи оштрафувати ї ї за те, 
що керівництво країни протягом 
двох років не може запровадити 
загальноєвропейські норми збері-
гання даних. 

Штраф за недотримання загаль-
ноєвропейських правил ФРН до-
ведеться платити після винесення 
вердикту Європейським судом до тих 
пір, поки не буде прийнятий новий 
закон. Прострочення може коштува-
ти Берліну понад €315 тис. на день.

Згідно з умовами європейської 
політики телефонні й інтернет-про-
вайдери повинні зберігати дані про 
з’єднання й місця, звідки вони про-
водилися. Дані повинні передаватися 
владі, якщо вони необхідні для роз-
слідування злочинів. �

Росіяни, котрі не бажають віддати борг Батьківщині, будуть винні до пенсії.

Єгиптяни «віддячили» Х.Мубараку довічним тюремним строком.
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УСМІХНИСЬ!

Закон життя

Немає таких проблем, які ми не 
змогли б самі для себе створити.

Зміщення в часі

В Україні все робиться правиль-
но, але не вчасно.

Докази

Якщо вам з ДАІ прислали фото-
графію з камери, яка засікла, як ви 
перевищуєте швидкість, відішліть 
їм відео, як оплачуєте штраф даіш-
никові готівкою.

Право вибору

У будь-якій ситуації вибір зав-
жди за вами: ви або гуляєте під до-
щем, або просто під ним мокнете.

Умовний рефлекс

Купив курс «Англійська ві сні». 
Цілий рік перед сном ставив касету. 
Результат дещо несподіваний — 
тільки почую англійську мову, мит-
тєво засинаю.
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Розумний карає 
не тому, що було 
вчинено проступок, 
а для того, щоб він 
не здійснювався надалі. 

ПЛАТОН 
(народився в 428 або 

427 р. до н.е.)

ШТРАФ

Табу 
на крихти
Муніципалітет Женеви — другого 
за величиною міста Швейцарії — 
увів штраф за годування голубів у 
міських парках і на площах.

Найулюбленіші місця птахів у 
Женеві: площа Августинів, Циркова 
площа, площа Альп, проспект Вандт. 
Саме тут збирається дуже багато 
охочих підгодувати птахів хлібними 
крихтами або зерном.

Для вирішення цієї проблеми ад-
міністрація розмістила таблички, де 
мовитися, що годувати голубів заборо-
нено, а тих, хто не послухається, чекає 
штраф у розмірі до €180. 

Такі заходи пояснюються перш за все 
тим, що велике скупчення птахів несе не-
безпеку для здоров’я людини. Голуби — 
носії паразитів, які при контакті з люди-
ною можуть викликати всілякі хворо-
би — від алергії до гепатиту. Від цих пта-
хів людині можуть передаватися також 
блохи, кліщі, клопи і т.п.

Женева не перше місто, яке вжило та-
ких радикальних заходів. Так, у 2010 ро-
ці у французькому Бріньолі почали 
боротися з надмірним розмноженням 
голубів: птахів годували кукурудзою, 
начиненою спеціальними протиза-
плідними засобами. �

МОРАЛЬ

Мода на чесність
У чиновників забрали букети та корсети 
Уряд Чехії ухвалив Етичний 
кодекс урядовців і працівників 
громадської сфери. Одне з головних 
його завдань — запобігання 
корупції. Наприклад, згідно 
з цим документом учителям 
забороняється брати від учнів 
квіти, бо це буде розцінено 
як хабар.

Мета кодексу — пояснити всім гро-
мадянам, як залагоджувати справи, не 
порушуючи закон, повідомляє радіо 
«Свобода».

Документ зобов’язує службовців 
бути об’єктивними, мати високий 
професійний рівень і однаково ввіч-
ливо ставитися до всіх громадян, 
незважаючи на їхній соціальний 
статус, вік, стать, колір шкіри чи 
релігійні переконання. Державним 
службовцям (у Чехії до цієї категорії 
належать учителі, лікарі державних 
медичних установ і наукових інсти-
туцій) забороняється брати хабарі в 
будь-якій формі.

Документ зобов’язує держслуж-
бовця повідомляти свого керівника 
про всі помічені факти корупції, шах-
райства, конфлікту інтересів, умисно 
прихованої інформації. 

У статті 12 кодексу прописані 
правила так званого дрес-коду — на 
роботу слід приходити в одязі, що 
відповідає займаній посаді, а не в 

корсеті чи пляжній сукні. Своїм 
виглядом держслужбовець повинен 
підтримувати авторитет установи, 
а значить держави, яку він пред-
ставляє.

Чеський кодекс базується на євро-
пейських етичних нормах і цінностях 

культурної та історичної спадщини. 
«Він обов’язковий для всіх державних 
службовців», — зазначив речник Ка-
бінету міністрів Чехії Міхал Шустер. 
Влаштовуючись на роботу, кожен 
зобов’язуватиметься дотримуватися 
норм цього документа. �

ДЕМОГРАФІЯ

Дівчата 
в дефіциті
Щоб усунути дисбаланс 
народжуваності в країні, 
влада Китаю наказала жінкам 
народжувати більше дівчаток. 
Наразі на 100 немовлят жіночої 
статі припадає 120—130 
хлопчиків. Чиновники мають 
намір вирівняти таку статистику 
за три  роки.

До 2015 року Китай має наблизити-
ся до балансу народжуваності хлопчи-
ків і дівчаток. Таке завдання висунули 
на Всекитайській робочій нараді щодо 
боротьби зі статевою диспропорцією в 
чисельності новонароджених у КНР. 
Її учасники розглянули заходи з ви-
правлення ситуації, коли на 100 но -
вонароджених дівчаток припадає 
120—130 новонароджених хлопчиків, 
повідомляє агентство Сіньхуа.

У разі збереження такої тенденції 
до 2020 року в Китаї 24 мільйони чо-
ловіків не зможуть знайти наречених 
і створити сім’ю.

Щоб вирівняти співвідношення 
дів чаток та хлопців у країні розпо-
чнеться активна пропаганда форму-
вання сучасних поглядів на сім’ю та 
дітей та буде удосконалено режим ре-
єстрації імен новонароджених.

Дефіцит новонароджених дівчаток 
виник у Китаї через проведення полі-
тики обмеження народжуваності. Ро-
дини, яким дозволено народити лише 
одну дитину, роблять свій вибір на 
користь хлопчиків. Дівчаток позбува-
ються за допомогою абортів, а у випад-
ку їх народження батьки здають дочок 
до притулку або кидають на вулиці.

В результаті щороку через аборти 
близько мільйона дівчаток не наро-
джуються, десятки тисяч — викинуті 
на вулиці. �

ТВОРЧІСТЬ

Захист у фарбах
Діти з усіх регіонів України намалювали свої права
ОКСАНА КОВАЛЕНКО

1 червня в День захисту дітей 
в Україні успішно фінішував 
всеукраїнський конкурс 
шкільних малюнків 
«Мої права». Юних авторів 
найкращих робіт з різних регіонів 
країни запросили до столиці, 
де їм вручили дипломи та цінні 
подарунки.

«Мої права» — перший всеукра-
їнський конкурс шкільних малюнків, 
ініційований та організований Мі-
ністерством юстиції спільно з Коор-
динаційною радою молодих юристів 
за підтримки низки організацій, що 
переймаються питаннями правової 
освіти підростаючого покоління.

Організатори запропону вали 
юним українцям зобразити на аль-
бомному аркуші своє бачення захисту 
прав дитини. За допомогою образот-
ворчого мистецтва дорослі виріши-
ли посприяти формуванню в дітей 
позитивного образу права, правової 
свідомості та культури.

«Цей конкурс покликаний допо-
могти дітям сформувати ціннісне 
уявлення про життя, почуття гідності 
та потрібності й, звичайно, правової 
культури», — каже заступник началь-
ника управління координації право-
вої роботи та правової освіти Депар-
таменту реєстрації та систематизації 
нормативних актів, правоосвітньої 
діяльності Ірина Іванчук.

Учасники були активними й бук-
вально засипали дорослих малюнка-

ми. Всі роботи журі умовно розділило 
на три категорії: перша — реалістичні 
малюнки з позитивними сюжетами, 
на яких діти яскраво проілюстрували 
свої основні права: право на відпо-
чинок, на життя, на життя з батьками 
тощо; друга категорія — малюнки з 
гострими сюжетами, присвячені по-
рушенню прав; і третя — позитивні 
малюнки-мрії, на яких діти зобразили, 
як би вони хотіли, щоб їхні права реа-
лізовувались.

Найкращі роботи визначили про-
фесійні юристи, чиновники різних 
рангів, представники вишів, профе-
сійні художники. Всі вони одного-
лосно зізналися — справа виявилася 
непростою. Все ж ліпші роботи були 
визначені. Переможців нагородили, 
а кращим авторам кандидат мисте-
цтвознавства Остап Ковальчук навіть 
запропонував у майбутньому вступи-
ти до Національної академії образот-
ворчого мистецтва і архітектури. �

ЗДОРОВ’Я

Дозовані гази
У США перестануть продавати напої 
у великих ємностях
Влада Нью-Йорка планує 
заборонити продаж газованої води 
та інших напоїв, що містять цукор, 
у великих ємностях. Таким чином 
заплановано боротися із зайвою 
вагою в населення.

Нью-Йорк стане першим містом у 
США, де буде введено таке обмеження. 
Як повідомляє Th e New York Post, на-
брати чинності нові правила можуть 
у березні 2013 року. Мер міста Майкл 
Блумберг уже заявив, що це саме те, 
чого жителі чекають від нього. 

Об’єм ємностей з напоями, що 
містять цукор, обмежать 16 рідкими 
унціями (тобто 0,473 літра). Правило 
поширюватиметься на напої, які про-
дають у ресторанах, кінотеатрах, на 
стадіонах, на вулицях. Буде обмежено 
як розмір стаканів, що наповнюються 
безпосередньо для клієнта, так і об’єм 
пляшок, що продаються. 

Під обмеження не підпадуть дієтич-
ні, молочні й алкогольні напої, а також 
фруктові соки. На торгівлю у звичайних 
магазинах правило не поширюватиметь-

ся. За порушення цих норм планується 
встановити штраф у розмірі $200.

Представники Асоціації продавців 
напоїв піддали таке нововведення кри-
тиці. Вони вважають, що влада повин-
на шукати методи, які, на відміну від 
запропонованого, дійсно допоможуть 
боротися з ожирінням. 

Міська влада й раніше вживала від-
повідних заходів, зокрема зобов’язала 
ресторани вказувати в меню кількість 
калорій у стравах. 

Згідно з дослідженням зайву вагу має 
понад половина дорослих жителів Нью-
Йорка й майже половина школярів. �

ГОСТИННІСТЬ

Скупі 
на посмішки
Експерти з’ясували, в яких країнах 
місцеві жителі рідко посміхаються 
й з відразою ставляться до 
іноземців. Україна в чорний 
список не потрапила. 

Як повідомляє сайт Novostiua.net, 
у опитуванні, метою якого було 
з’ясувати, які країни найгостинніші, 
взяли участь 1200 людей по всьому світу. 

У результаті на 1-му місці опини-
лася Франція, за нею — Росія. 3-і і 4-і 
місця зайняли Велика Британія й Ні-
меччина. Експерти відзначили, що в 
багатьох випадках справа доходить до 
грубості через культурні відмінності. 

З 5-ої до 9-ої позиції зайняли ки-
тайці, американці, іспанці, італійці 
й поляки. Більше всього іноземним 
туристам раді в Бразилії і на Філіп-
пінах. �

ТУРИЗМ

Не виходячи 
з дому
У мережі з’явився онлайн-проект 
World Wonders, який дозволяє 
зробити віртуальну прогулянку 
визначними пам’ятками світу — 
Версальським палацом, 
Стоунхеджом, історичними 
центрами найбільших міст світу.

У рамках цього проекту користувач 
може ознайомитися з більш ніж 130 ви -
значними пам’ятками у 18 країнах сві-
ту. Серед них пам’ятники історії, куль-
тури, архітектури, а також незвичайні 
природні території: наприклад, затока 
Шарк у Австралії або Йосемітський 
національний парк у США.

Як повідомляють РІА Новини, в 
проекті використовується панорамна 
зйомка (360°). Крім того, сервіс дозволяє 
ознайомитися з 3D-моделями, фотогра-
фіями й відеороликами на YouTube, а та-
кож прочитати супровідну інформацію.

Це вже не перший онлайн-проект 
Google, створений для ознайомлення 
з світовою культурною спадщиною. 
Запущений понад рік тому Google 
Art Project — це тисячі картин і сотні 
панорамних зйомок музейних залів, 
якими можна здійснювати віртуальні 
екскурсії.

У рамках проекту спочатку су-
часними технологіями скористалися 
17 музеїв з 9 країн. Цього року парт-
нерами Google Art Project стали понад 
150 музеїв і організацій з 40 країн світу. 
Кількість експонатів, знятих у високій 
роздільній здатності, перевищила 30 тис. 
(при запуску проекту — 1 тис.) �

МЕНТАЛІТЕТ

Режим свайби
Чиновники обмежили весільні 
витрати жителів столиці Узбекистану 
Влада Ташкента 
зобов’яже наречених 
одягати вбрання, 
яке відповідає національним 
традиціям. Це лише 
один з пунктів декрету, 
прийнятого місцевою 
адміністрацією 
з метою боротьби 
з марнотратством 
при проведенні весіль.

Хомік (голова адміністрації) забо-
ронив проводити весільні торжества 
пізніше 23.00, повідомляє Central Asian 
News з посиланням на узбецьку служ-
бу радіо «Свобода». 

Чи вс та нови ла м іська вла да 
конкретні обмеження на витрати, 
пов’язані з весіллями, — не уточ-
нюється. Водночас повідомляється, 
що міським організаціям, що за-
ймається прокатом автомобілів, для 
весільних кортежів, було наказано 
знизити ціни на свої послуги, а ад-
міністраціям ресторанів і кафе — 
«не порушувати спокою громадян і 

не використовувати піротехнічних 
засобів». 

Директива міської адміністрації 
стосується й весільних вбрань. Сто-
личному комітету жінок наказано 
«підготувати спільно з місцевими 
дизайнерами зразки відповідних 
національним традиціям весільних 
вбрань для наречених». 

Стежитимуть за дотриманням 
правил ради громадськості. 

Відзначимо, що обмеження, які 
стосуються святкових і обрядових за-
ходів, кілька років тому були введені 
в Таджикистані. Там влада встановила 
максимальну кількість гостей на весіл-
лях і поминаннях, максимальне число 
автомобілів у весільному кортежі і на-
віть максимальну кількість страв на 
поминальній вечері. Для порушників 
передбачені штрафи. 

Схожі заходи були вжиті на пів-
дні Киргизстану. У республіці також 
було розроблено законопроект, що 
забороняв відзначати «День закоха-
них та інші свята, які не відповідають 
менталітету нації». �

Одеські школярі показали не лише свій талант, а й гарне знання прав.

Навіть скромні троянди за кодексом уважаються хабарем.

16 weekend


