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ШЛЯХ ДО КРІСЛА

Голова ВРЮ пішов, 
аби повернутися? 
Мантія стане страховим полісом 
для бажаючих формувати 
суддівський корпус � СТОР.6

АНОНС

РЕФОРМА

Асамблея 
налаштувалася 
на зміни
Конституцію перелицюють до її 
пов ноліття, створивши з неї доку-
мент-мрію. � СТОР. 2

У ФОКУСІ

Як у Лазаренка 
вкрали «Даму 
з шиньйоном»,
або Чи задовольнить американ-
ський в’язень цікавість ГПУ. � СТОР. 3

КОНКУРС

Відбір з прозорим 
бар’єром

Максимальний захист тестування 
від зовнішнього впливу не дозволив 
стати суддями працівникам АП, КС 
і ВККС. � СТОР. 5

ПЛЕНУМ 

Узагальнення 
проти помилок

Як завадити «рецидиву» помилок, 
яких найчастіше припускаються 
судді нижчих інстанцій, обговорили 
на пленумі ВСС. � СТОР. 7

ЗАГРОЗИ

Втрата документів 
і бізнесу

Тимчасове обмеження в спеціально-
му праві створює механізм усунення 
конкурентів. � СТОР. 10

ПРАВИЛА

Контроль 
за тарифами

КМДА слід реєструвати всі свої 
акти, хоча законодавство цього пря-
мо не вимагає. � СТОР. 11

РЕЗОНАНС

Гвалтівники — 
у відмові

Суд продовжує розглядати «справу 
Оксани Макар» у «напіввідкритому» 
режимі. � СТОР. 14

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Обов’язок вищий 
за права

ПК не забороняє виїжджати за кор-
дон фізичній особі, яка має подат-
ковий борг, а лише обмежує її право 
власності. � СТОР. 18

АКТУАЛЬНЕ  ІНТЕРВ’Ю

Голова Львівського апеляційного 
господарського суду 
Борис ПЛОТНІЦЬКИЙ: 
«Моральні якості новачків 
турбують керівників судів 
не менше, ніж рівень знань»
У господарській юрисдикції 
законники з одного регіону досить 
часто стають очільниками судів 
у інших, переводячись до них 
напередодні призначення. Саме 
так проблему з керівництвом 
було розв’язано в Київському, 
Дніпропетровському та 
Львівському апеляційних і ряді 
місцевих господарських судів. 
Про те, як до цього поставилися 
в колективі та чи складно було 
новому голові влитись у робочий 
процес, «ЗіБ» вирішив дізнатись у 
Бориса ПЛОТНІЦЬКОГО.

 «Я ніколи не просив посад 
і не проситиму в майбутньому. 
А от відмовлявся досить часто»

— На початку цього року ви обійняли 
посаду голови суду. Яке перше враження 
справив на вас суд і його колектив?

— Перше враження про суд — тут 
працюють доброзичливі та привітні 
люди. Колектив поєднує як ветеранів 
з багаторічним досвідом, так і моло-
дих суддів з високими професійними 
якостями. Приємно здивував значний 
відсоток хлопців серед помічників 
суддів і секретарів, адже в більшості 
судів ці посади традиційно займають 
дівчата. Ось таке львівське «гендерне 
ноу-хау».

З перших днів роботи відвідав усі 
5 місцевих господарських судів Львів-
ського апеляційного округу, провів 

робочі зустрічі, ознайомився з матері-
альною базою цих установ. Дві з них — 
господарські суди Закарпатської та Чер -
н і вецької областей — багаторічні лі-
дери за якістю роботи в системі гос-
подарської юрисдикції.

І звичайно ж, вразило своєю кра-
сою місто Львів і карпатський край.

— На посаді очільника суду ви замі-
нили Олександра Тупицького, котрий 
попрацював у Львові трохи більше року й 

очолив апеляційний суд у Дніпропетров-
ську. Як колектив ставиться до такої 
швидкої зміни керівництва?

— Логічно було б запитати про це 
в колективу. Звичайно, до мене при-
дивляються, як до нового керівника. І 
це вже моє завдання — працювати як 
мінімум не гірше за своїх попередни-
ків, а зміни робити тільки на краще.

 � Закінчення на стор.4
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У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ 

Про те, як стають 
суддями КС, хто сприяв 
на життєвому шляху 
та що допомогло 
дістатися вершини 
юридичної кар’єри, 
в ексклюзивному 
інтерв’ю напередодні 
Дня Конституції 
розповів академік 
Національної академії 
правових наук України, 
суддя КС у відставці 
Іван ТИМЧЕНКО.

ПОРУШЕННЯ ПРИСЯГИ 

ВРЮ зняла 
дві мантії 
ОКСАНА КОВАЛЕНКО

На засіданні 21 червня 
Вища рада юстиції внесла 
подання про звільнення 
судді Сколівського райсуду 
Львівської області Наталії 
Гуменної за порушення 
присяги та судді 
Львівського апеляційного 
адміністративного суду 
В’ячеслава Любашевського 
у зв’язку з набранням 
законної сили 
обвинувальним вироком 
щодо нього. 

Н.Гуменна втратила мантію че-
рез те, що винесла ухвалу про забез-
печення позову, якою заборонила 
вчиняти певні дії щодо виконання 
рішення Вищого господарського суду 
про стягнення близько 33,5 млн грн. 
Як розповіла член ВРЮ Інна Отрош, 
працюючи в суді першої інстанції, 
Н.Гу менна зу пинила виконання 
рішення суду вищої інстанції, що 
протиправно. Також законниця по-
рушила співмірність: задовольняю-
чи позов ціною в 10 тис. грн., вона 
зупинила виконання стягнення на 
33,5 млн грн. Крім того, Н.Гуменна 
порушила процесуальні строки. 

Водночас 4 суддям удалося пере-
конати ВРЮ у своїй сумлінності та 
зберегти мантії. Так, після гарячих 
дискусій пощастило залишися на 
посаді Тамарі Трусовій з Дарниць-
кого райсуду м.Києва. Зокрема, суд-
дю звинувачували в тому, що вона 
змінила запобіжний захід двом гро-
мадянам Білорусії, звільнивши їх 
з-під варти. Нині вони перебувають 
у розшуку. 

Чимало пропозицій про звільнен-
ня за порушення присяги члени ВРЮ 
відклали у зв’язку з тим, що судді, до 
яких є претензії, були або у відпустці, 
або на лікарняному. 

Крім того, ВРЮ вирішувала пи-
тання про адмінпризначення. Роз-
гл ян у вши пода нн я Ра ди с у д д і в 
а дміністративних с удів, колег і-
альний орган призначив головою 
Донецького окружного адміністра-
тивного суду Євгена Мєзєнцева. 
Підтримано й 9 інших кандидатур 
на керівні посади, рекомендованих 
Радою суддів господарських судів, 
та 22 — рекомендова ни х Ра дою 
суддів загальних судів. Зокрема, на 
посаду голови Жовтневого райсуду 
м.Дніпропетровська знову призна-
чено Миколу Олійника, який очолює 
установу вже 25 років. �

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Волинська 
«революція»
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Рада суддів господарських 
судів пригадала, що очільник 
Господарського суду Волинської 
області намагався вирішувати 
кадрові питання без участі 
колективу. Водночас кандидатуру 
його наступника збори суддів 
узагалі не розглядали.

Вотум довіри

Рада розпочала роботу з надання 
рекомендацій кандидатам на посади, 
конкуренції за які не було. Підтримку 
РСГС отримали відразу 4 законники, 
котрі очолювали суди, однак закінчили-
ся їхні термін перебування на посадах. 
Якщо Вища рада юстиції підтримає по-
зицію ради, то головою Господарського 
суду Вінницької області залишиться 
Микола Баранов, Івано-Франківської — 
Вікторія Суботник, Чернівецької — Бо-
рис Желік, а Чернігівської — Василь 
Шестак.

 � Закінчення на стор.5

У зв’язку зі святкуванням 
Дня Конституції наступне 
число «ЗіБ» (№27—28) 
вийде друком 5 липня 
на 24 сторінках.



ВІТАЄМО!

МИКОЛА ДЕРКАЧ
25 червня, 63 роки

Заступник голови Комітету ВР з питань 
будівництва, містобудування і житлово-
комунального господарства та регіо-
нальної політики, представник фракції 
Народної партії, народний депутат 
VI скликання.

ОЛЕКСАНДР ГУДИМА
26 червня, 62 роки

Член Комітету ВР з питань паливно-енер-
гетичного комплексу, ядерної політики 
та ядерної безпеки, представник фракції 
БЮТ — «Батьківщина», народний депутат 
I, III, IV та VI скликань.

ВІКТОР ПАВЛЕНКО
27 червня, 46 років

Голова підкомітету з питань місцевих бю-
джетів та комунальної власності Комітету 
ВР з питань державного будівництва та 
місцевого самоврядування, представник 
фракції Партії регіонів, народний депутат 
VI скликання.

ОСТАП СЕМЕРАК
27 червня, 40 років

Член Комітету ВР з питань бюджету, пред-
ставник фракції БЮТ — «Батьківщина», 
народний депутат VI скликання.

ВІКТОР СІНЧЕНКО
27 червня, 63 роки

Заступник голови Комітету ВР з питань 
державного будівництва та місцевого 
самоврядування, представник фракції НП, 
народний депутат IІ—VI скликань. 

РУСЛАН КНЯЗЕВИЧ
28 червня, 38 років

Член Комітету ВР з питань правової полі-
тики, представник фракції блоку «НУНС», 
народний депутат V та VI скликань.

ІВАН КУРОВСЬКИЙ
28 червня, 61 рік

Член Комітету ВР з питань бюджету, 
позафракційний, народний депутат V 
та VI скликань.

ОЛЕКСАНДР 
ЛАВРИНОВИЧ
28 червня, 56 років

Міністр юстиції.

ОЛЕКСАНДР АБДУЛЛІН
29 червня, 50 років

Член Комітету ВР з питань свободи слова 
та інформації, представник фракції БЮТ — 
«Батьківщина», народний депутат III—
VI скликань. 

ПАВЛО СУЛКОВСЬКИЙ
29 червня, 59 років

Член Комітету ВР з питань аграрної полі-
тики та земельних відносин, представник 
фракції ПР, народний депутат 
IV—VI скликань. 

МИКОЛА ДЕМЯНКО
1 липня, 65 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
Регламенту, депутатської етики та за-
безпечення діяльності ВР, представник 
фракції ПР, народний депутат V та 
VI скликань.

АНАТОЛІЙ 
СТЕПАНЕНКО
1 липня, 49 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
європейської інтеграції, представник 
фракції ПР, народний депутат VI скликан-
ня.

СЕРГІЙ ТЕРЕЩУК
4 липня, 51 рік

Заступник голови Комітету ВР з питань 
аграрної політики та земельних відносин, 
представник фракції НП, народний депу-
тат IV та VI скликань. 

ОЛЕКСАНДР ШЕПЕЛЕВ
4 липня, 42 роки

Член Комітету ВР з питань фінансів, бан-
ківської діяльності, податкової та митної 
політики, позафракційний, народний 
депутат V та VI скликань.

ДЕБАТИ

Сказати все
Опозиція готується затягувати розгляд мовного законопроекту
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Після того як більшості вдалося 
прийняти мовний законопроект 
у першому читанні, опозиція 
готується до наступного 
протистояння. План на 
найближчий час уже готовий —
унести якнайбільше правок і 
розглядати їх якомога довше.

Комітет ВР з питань культури і 
духовності організував слухання з 
приводу законопроекту «Про засади 
державної мовної політики» (№9073). 
Нагадаємо, підтримані парламентом 
у першому читанні новації перед-
бачають, що в адміністративно-те-
риторіальній одиниці може бути за-
проваджено регіональну мову, якщо 
в місцевості проживає не менше 10% 
носіїв цієї мови. Крім того, регіональну 
мову можна запровадити, якщо відпо-
відне рішення ухвалить місцева рада.

Організатори слухань добре під-
готувалися до засідання, озброївшись 
експертними висновками, яких до 
комітету надійшло понад 100. Зокре-
ма, про те, що проект не може бути 
рекомендований до розгляду, заявила 
Національна академія наук, такої ж 
думки дотримуються Інститут полі-
тичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф.Кураса, невдоволення нова-
ціями висловив Інститут держави і 
права ім. В.М.Корецького. Допомога 
надійшла навіть звідти, звідки її не че-
кали, — про недоцільність змін заявив 
Мінфін, а Мін’юст указав на велику 
кількість недоліків проекту.

Та й у самому залі слухань були 
присутні переважно опозиціонери й 
негативно налаштовані до змін гро-
мадські діячі. Незважаючи на це, на 
засідання завітав один з авторів проек-
ту — Вадим Колесніченко. Щоправда, 
пробув на ньому недовго. 

Розуміючи, що потрапив до во-
рожого середовища, він заявив, що 
учасники цих слухань заангажовані, 
й закликав провести новий круглий 
стіл «зі спеціалістами, а не патріо-
тами». Комітет з питань культури і 
духовності, за його словами, взяв на 
себе одночасно функції «Конституцій-
ного Суду, інквізиції та суду трійки». 
Завершивши виступ, В.Колесніченко 

відразу покинув залу, почувши вслід 
кілька вигуків «Ганьба!».

Після цього обговорення проекту 
перетворилося на гру в одні ворота. 
Учасники слухань кілька годин на-
магалися визначити, який цей проект: 
поганий, дуже поганий чи жахливий. 
Більшість уважала, що жахливий. 
Один за одним виступали нардепи, 
однак їхні слова були надто схожими, 
а тому не зовсім зрозуміло, кого й у 
чому вони намагалися переконати, 
перебуваючи серед однодумців.

На цьому фоні разюче вирізнявся 
виступ літературознавця, академіка 
НАН Івана Дзюби, якому, на відміну 
від парламентарів, удалося зірвати 

аплодисменти. Він відзначив, що роз-
виток мов національних меншин у 
нашій країні завжди був невідривно 
пов’язаний з розвитком української. 
Так, під час українізації на початку 
радянської доби функціонувала ве-
лика кількість кримськотатарських, 
німецьких, польських, грецьких шкіл. 
Натомість русифікація несе загрозу 
не лише українській, а й «міноритар-
ним» мовам, наголошує академік. Саме 
тому, за словами І.Дзюби, прийняття 
закону в першому читанні не святку-
вали ні кримські татари, ні угорці, ні 
представники інших меншин.

Також схвалення присутніх отри-
мав ректор Києво-Могилянської ака-
демії Сергій Квіт. Він закликав усіх 
опозиціонерів відкликати свої по-
правки до документа, оскільки про-
ект непридатний для виправлення й 
антидержавний.

Однак нардепи не пристали на 
таку пропозицію. Свої правки вони 
планують використати як інстру-
мент боротьби з новаціями. Наразі 
пропозицій зібралося близько 2000, 
і голова «культурного» комітету Во-
лодимир Яворівський відзначив, що 
для їх опрацювання «потрібен час». 
Ці слова можна сприймати як натяк 
на те, що поспішати з їх розглядом 
комітет не буде.

Разом з тим інший ініціатор змін, 
Сергій Ківалов, уже заявив, що проект 
може знову з’явитися в сесійній залі на 
початку липня, не виключено, що без 
рішення профільного комітету. Таким 
чином, опозиції, очевидно, час готува-
ти альтернативний план боротьби, й, 
можливо, він буде «силовим». �

РЕФОРМА

Асамблея налаштувалася на зміни
Конституцію перелицюють до її повноліття, створивши з неї документ-мрію
РОМАН ЧИМНИЙ

У день перепочинку від 
футбольних баталій у червоному 
корпусі Київського національного 
університету стартувала 
конституційна реформа. Вийти на 
фінішну пряму збираються у 
2014 році, аби глава держави, 
обраний на чергових виборах 
у лютому 2015-го, отримав 
ефективні механізми для 
подальшої перебудови. 

Що змінювати?

Перш ніж українцям презентують 
третій варіант Основного Закону, чле-
ни Конституційної асамблеї мають від-
повісти на три відомі запитання: «Що? 
Де? Коли?». За «ігровим столом» не 6, а 
відразу 95 знаних фахівців-конститу-
ціоналістів та державних діячів. А на 
пошук відповідей відводиться, звісно, 
більше, ніж хвилина: приблизно по 
6 місяців на кожне.

На першому етапі, як зазначив 
голова КА Леонід Кравчук, форму-
ватиметься концепція модернізації 
Конституції. Загалом напрями на-
укового пошуку можна поділити на 
3 складові. Насамперед ідеться про 
«точкові» зміни, необхідні для узго-
дження окремих конституційних 
положень з поглядами закордонних 
експертів, зокрема на незалежність 
судової гілки влади. 

На цьому акцентував увагу у вступ-
ному слові й глава держави. «Консти-
туційні зміни мають бути покладені 
в основу ефективної судової системи, 
запровадження європейських під-
ходів доступу до судової професії, 
закріплення гарантій реальної неза-
лежності суддів, утвердження дієвого 
та ефективного суддівського самовря-
дування», — нагадав Віктор Янукович 
про зауваження експертів Ради Євро-
пи до законів, якими впроваджувала-
ся судова реформа. Адже, як відомо, 
іноземних фахівців не влаштовує, 
зокрема, порядок формування складу 
Вищої ради юстиції, призначення та 
обрання суддів. Також бажано нарешті 
закріпити на рівні Основного Закону 
повноваження щодо призначення 
керівників судів, а також, аби убез-

печитися від подальших спорів, чітко 
поділити повноваження Верховного та 
вищих спеціалізованих судів.

Не менш нагальними є й зміни до 
Конституції, пов’язані з ухваленням 
нового Кримінального процесуально-
го кодексу. Приміром, щодо повнова-
жень прокуратури та правоохоронних 
органів, статусу адвоката, прав обви-
нуваченого та підозрюваного. З-поміж 
членів асамблеї також є прихильники 
ідеї уточнення порядку формування 
складу Конституційного Суду, зокре-
ма шляхом утворення Вищої консти-
туційної ради юстиції.

Без натяку на зазіхання

Другий напрям реформи — уточ-
нення повноважень. «Конституція 
повинна стати актом, що закріплює 
засади інноваційної моделі суспіль-
ного та державного розвитку, чіткий 
розподіл владних повноважень, який 
убезпечить країну від безглуздої кон-
фліктності, авторитаризму, забезпе-
чить збалансованість у владі», — під-
креслив глава держави.

Водночас експерти схиляються до 
думки, що за кілька місяців до пре-
зидентських виборів навряд чи варто 
очікувати посилення повноважень 
глави держави. Навпаки, аби полег-
шити проходження змін до Консти-
туції в парламенті, не виключено, що 
деякі повноваження, наприклад щодо 
погодження кандидатур окремих мі-
ністрів, знову будуть повернуті Вер-
ховній Раді. Проте без радикального 
ухилу в бік парламентсько-президент-
ської республіки, як 2004 року.

Л.Кравчук також уважає, що «змі-
нювати статус Президента України не-
має потреби». Але, на думку першого 
глави держави, варто уточнити деякі 
моменти, аби «не було жодного натяку 
на перетинання чи зазіхання якоїсь 
гілки влади на іншу сферу».

Гарант поставив перед асамблеєю 
завдання щодо «збільшення ефектив-
ності механізму організації державної 
влади, її вдосконалення та збалан-
сованості» і «створення належних 
конституційних засад реформування 
і місцевого самоврядування з метою 
збільшення його ефективності». З 
останнім більш-менш зрозуміло: про 
посилення повноважень місцевих 

органів влади говорили ще з часів 
ухвалення самої Конституції. Не ви-
падково, що серед членів КА головний 
ідеолог таких змін — екс-спікер Олек-
сандр Мороз. 

Складніше передбачити, як саме 
можна додати ефективності централь-
ній владі. Адже чинну Конституцію 
опозиція й без того критикує за над-
мірну концентрацію влади в руках 
однієї людини. Тим більше що, як 
припускають експерти, і в наступній 
Верховній Раді провладна коаліція 
не матиме конституційної більшості. 
Тобто без голосів опозиції подібний 
проект приречений на невдачу.

Де змінювати?

Це запитання не таке вже й друго-
рядне для асамблеї. Від відповіді на 
нього залежить глибина модерніза-
ції Конституції: чи то зміни будуть 
фрагментарні, чи то — у вигляді нової 
редакції. Нагадаємо, що раніше глава 
держави висловлювався за прийняття 
нового Основного Закону всеукраїн-
ським референдумом. Адже лише в 
такий спосіб можна змінити три захи-
щені розділи акта найвищої юридич-
ної сили або прийняти новий. 

Під час першого засідання асамб-
леї В.Янукович згадував тільки про 
те, що «легітимність конституційного 
процесу буде досягнута за рахунок 
широкої, відкритої, вільної фахової 
дискусії та діалогу за участю представ-
ників громадянського суспільства, 
політичних сил. Тільки такий підхід 
забезпечить підтримку та сприйняття 
конституційної реформи Українським 
народом».

Натомість якщо члени асамблеї за-
махнуться, скажімо, на двопалатний 
парламент, про який раніше як про 
елемент стабільності в державі гово-
рив і В.Янукович, то без референдуму 
такі зміни схвалити неможливо. А для 
нинішнього Президента, як він сам 
відзначив, особливе значення має не-
ухильне дотримання конституційної 
процедури. Тобто ні про який «по-
літичний консенсус» для схвалення 
змін, як було у 2004 році, не йдеться.

Експерти, з якими спілкувалися 
кореспонденти «ЗіБ», припускають, 
що заради якомога безболіснішого 
проходження змін через парламент 

«політична складова» модернізації 
обмежиться закріпленням основних 
елементів виборчої системи та, мож-
ливо, прохідного бар’єра чи певних 
обмежень на участь у виборах. Адже в 
українських реаліях більш радикальні 
зміни можливі виключно за наявності 
300 голосів у однієї з парламентських 
фракцій. 

Не менш болісним і малоперспек-
тивним обіцяє стати реалізація пре-
зидентського завдання щодо «вста-
новлення конституційних засад участі 
України в інтеграційних процесах». 
Зрозуміло, що в парламенті за кожним 
словом бачитимуть або «натовську за-
грозу», або «втягування країни в ЄЕП».

Коли змінювати?

На це запитання більш-менш до-
кладно відповів Л.Кравчук: проект за-
кону про внесення змін до Конституції 
асамблея планує подати до 2014-го. По-
точного ж року опрацьовуватиметься 
концепція, а «весь 2013 рік працювати-
мемо над текстом змін», — повідомив 
голова КА. Таким чином остаточний 
продукт «асамблейці» мають здати 
Президентові «наприкінці 2013 або на 
початку 2014 року, не пізніше».

Дійсно, якщо до весни 2014-го не 
внести до парламенту такий документ, 
шанси отримати висновок КС і встиг-
нути проголосувати за нього до кінця 
року впадуть до нуля. І хоча сьогодні 
здається, що часу ще вдосталь, як за-
свідчує практика, його може не виста-
чити на подолання концептуальних 
суперечок як у самій асамблеї, так і в 
парламентських стінах. 

Отже, до свого 16-річчя Конститу-
ція отримала подарунок у вигляді обі-
цяного покращення через два роки —
до свого повноліття. Але яким буде її 
вигляд, обмежаться пропозиції чле-
нів асамблеї «косметичними опера-
ціями» чи вигляд Основного Закону 
перелицюють докорінно — сьогодні 
прогнозувати зарано. Адже, як за-
уважив Президент, «мудрість, яка 
буде існувати в цій залі (асамблеї. —
Прим. Р.Ч.), створить усі умови для 
того, щоб ми дійсно підготували той 
документ, про який, я переконаний, ми 
з вами всі мріяли і мріємо. Але треба, 
щоб ці мрії збувались». 

Проте в кожного свої мрії… �

ОПИТУВАННЯ З�Б

Що б ви змінили в Конституції? 

СЕРГІЙ КІВАЛОВ, 
фракція Партії регіонів: 

— При розробці нового тексту Конститу-
ції слід увести процедуру обрання суддів 
народом. А їх призначення на посади 
анулювати. Це посилить незалежність судді. 
Органи влади — і Президент, і парламент — 
не повинні брати участі в кадрових питан-
нях суддів. Робота Конституційної асамблеї 
ввійшла в активну фазу, і, думаю, ми досить 
швидко й продуктивно попрацюємо й на-
пишемо проект Основного Закону. 

КСЕНІЯ ЛЯПІНА, 
фракція блоку «НУНС»: 

— Мені не подобається, що сьогодні в нас 
президентсько-парламентська республіка, 
а не парламентсько-президентська. Але на-
віть не в цьому проблема. Проблема в тому, 
що Конституція живе своїм життям, а Укра-
їна — іншим, яке не має нічого спільного з 
Конституцією. 

ВЛАДИСЛАВ ЛУК’ЯНОВ,
фракція Партії регіонів: 

— У першу чергу я б розширив повнова-
ження місцевих рад. Очевидно, що система 
адміністративного устрою потребує ре-
формування. Також більш чітко визначив 
би повноваження органів державного 
управління. Крім того, розібрався б зі стату-
сом російської мови. Адже півдержави роз-
мовляє російською, а це питання юридично 
не врегульоване. 

ОЛЕКСАНДР ГОЛУБ,
фракція КПУ: 

— Я б змінив її зміст. Конституція повинна 
не декларувати права (права на свободу, 
роботу, відпочинок тощо), а гарантувати. 
Це, мабуть, один з головних моментів. Крім 
того, Конституція повинна захищати права 
звичайних громадян, а не олігархів. �

Записала 
АНІ ГАЛУК 

В.Колесніченко вже готовий захищати свій законопроект під час другого читання.

2 новини і коментарі



У ФОКУСІ

Як у Лазаренка вкрали «Даму з шиньйоном»,
або Чи задовольнить американський в’язень цікавість ГПУ
МИХАЙЛО БЄЛЕЦЬКИЙ

Для любителів конспірологічних 
версій поспішаємо повідомити, 
що в цьому матеріалі «Дама з 
шиньйоном» — зовсім не в’язень 
качанівської колонії Юлія 
Тимошенко, а літографія Пабло 
Пікассо, викрадена, а потім 
виявлена між прутами огорожі 
особняка Павла Лазаренка в 
Новато (США). Хоча, за великим 
рахунком, про останні події в 
далекій Каліфорнії не можна 
розповісти без згадки не тільки 
про ЮВТ, а і Євро-2012.

У найкращих традиціях кубізму

Мабуть, якщо не рахувати випадку, 
коли рівно 10 років тому П.Лазаренко 
звернувся до Європейського суду з прав 
людини по захист свого права на жит-
лоплощу в Києві, важко пригадати, коли 
екс-прем’єр виступав би в ролі жертви. 
За відмивання грошей його судили у 
Швейцарії та США. Нині П.Лазаренко 
закреслює дні в календарі в очікуванні 
1 листопада 2012 р., коли за ним зачи-
няться ворота лос-анджелеської в’язниці 
«Термінал айленд». Як складеться далі 
доля — невідомо. Формально — є ще 
давнє прохання про надання політич-
ного притулку в Штатах, до того ж у 
Сан-Рафаелі живе нова сім’я. Але також 
є велика ймовірність, що екс-прем’єра 
депортують в Україну.

П.Лазаренко так жодного разу й не 
випробував якість покриття верто-
літного майданчика та не занурився в 
один з п’яти басейнів, розташованих 
на 0,2 га належного йому шикарного 
маєтку, що на верхівці пагорба в жи-
вописному каліфорнійському окрузі 
Марін. Топографія в цьому випадку 
важлива, аби підкреслити, що амери-
канські охоронці порядку нерідко ді-
ють не набагато краще за вітчизняних.

І треба ж статися конфузу (а інакше 
назвати пограбування «хатинки» язик 
не повертається): близько ста підлітків 
вирішили влаштувати тут вечірку, 
попутно стягнувши свічники, дещо з 
оргтехніки та кілька шкіряних пальт. 
Випадок безпрецедентний: відомого 
фахівця з відмивання коштів, зане-
сеного в усі мислимі й немислимі рей-
тинги корупціонерів (за що, власне, він 
і відбуває 9 років), обкрадають якісь 
дилетанти. На славу повеселившись, 
вони залишили після себе не тільки 
порожні пляшки, бедлам у шикарно 
мебльованих кімнатах, а й не погре-
бували викласти в Інтернеті фотозвіт 
про виконану «роботу». 

Був серед гостей і цінитель кубіз-
му, що зняв зі стіни літографію «Дама 
з шиньйоном», яка нині оцінюється 
в $30 тис. Преса, зосередившись на 

викраденому шедеврі, не дуже заци-
клювалася на цілком природних за-
питаннях: чому поліція, викликана 
кимось із сусідів (у радіусі кілометра 
їх буквально кілька), не змогла затри-
мати на місці нікого з бешкетників. 
Адже дістатися до розташованого на 
верхівці пагорба будинку можна було 
тільки на машинах, а дорога назад 
лише одна. При цьому, впевнено по-
ширюючи інформацію, що незваних 
гостей на території було не менше 
ста, поліція визнає: мало не вперше 
стикається із ситуацією, коли нападу 
зазнав такий усамітнений будинок. 
Заради статистики варто відзначити: 
у Новато живе трохи більше за 5 тис. 
чоловік, так що зібрати сотню охочих 
повеселитися в маєтку, майно якого 
описане й чекає конфіскації, захід не 
тільки ризикований, а й важко реа-
лізований. Парадокс полягав ще й у 
тому, що наступного дня, якщо вірити 
місцевим газетам, на територію прибув 
доглядач, котрий виявив біля басейну 
3 підлітків. Як їх напередодні не помі-
тила поліція — незрозуміло.

Проте найпікантніше — попереду. 
За 2 тижні після бешкету, приблизно 
за кілометр від будинку П.Лазаренка 
любитель бігу підтюпцем з типово 
американським прізвищем Атаманюк 
виявляє «Даму з шиньйоном» в огоро-
жі. Як і коли вона там опинилася — 
неясно. Чи то в околицях Новато не 
знайшлося шанувальників Пікассо, чи 
то розмір картини не підійшов, проте 
«Даму з шиньйоном» повернули, на-
віть не попросивши винагороди. Чим 
відразу ж збили хвилю інтересу аме-
риканських ЗМІ до цієї історії. Адже 
правда: чи вартий газетних рядків 
або сюжету в новинах пошук якихось 
свічників і пальт?

Вихори судові

Дивний збіг обставин — не більше. 
Проте ті, хто прагне не випускати ба-
гаторічну сагу про П.Лазаренка з виду, 

можуть пригадати іншу, трагічнішу 
історію. У 2005 р. вбивають дружину 
Даніела Горовіца — одного з амери-
канських захисників Павла Івановича. 
Звіряче вбивство було абсолютно не-
вмотивованим. За версією суду, вбив-
ця Скотт Ділеський нібито прийшов 
у віддалений будиночок Д.Горовіца з 
наміром вибачитися за те, що неза-
конно скористався кредитною карт-
кою дружини адвоката. За словами 
найближчого оточення Д.Горовіца, він 
неодноразово заявляв, що побоюєть-
ся за своє життя. Однак його партнер 
по бізнесу й найближчий друг Айвен 
Голді підкреслював: Даніел ніколи не 
говорив про конкретні погрози, але 
останнім часом завжди носив із со-
бою пістолет. «Це, напевно, необхідно, 
особливо коли постійно доводиться 
мати контакт зі злочинцями великого 
калібру. Адвокати нерідко стикаються 
з погрозами на свою адресу», — заявив 
А.Голді пресі.

Суд визнав аргументи обвинува-
чення цілком переконливими й за-
судив 16-річного хлопця до 20 років 
тюрми.

Ця історія, напевно, не заслугову-
вала б згадки, коли б не одна обста-
вина: буквально через 2 тижні після 
вбивства в штаті Делавер (відомому 
своїм ліберальним корпоративним 
законодавством) була зареєстрована 
фірма «Кепітал інвестмент корпо-
рейшн» («КІК»). У нас немає свідчень 
того, що до реєстрації компанії доклав 
руку Д.Горовіц, але його ім’я несподі-
вано спливло, коли адвокат разом з 
не менш відомим у Штатах юристом 
Мартіном Гарбузом прибув до Києва 
захищати інтереси «добросовісного 
американського інвестора» — компа-
нії «КІК», майно якої стало об’єктом 
рейдерської атаки. Досить лише зі-
ставити деякі факти: в Україні інте-
реси компанії «КІК» представляє нова 
теща Павла Лазаренка Тамара Цикова, 
до об’єктів, що зазнали рейдерської 
атаки, — високодоходним будівлям 
у центрі Дніпропетровська — ведуть 
ниточки від американської компанії 
«Дагсбері», яка формально володіє 
каліфорнійською «хатинкою». І стає 
ясно: «добросовісним американським 
інвестором» цілком може виявити-
ся П.Лазаренко, котрий прагне того, 
щоб зберегти дещо з української не-
рухомості, перереєструвавши права 
зі скомпрометованої «Дагсбері» на 
незасвічену «КІК». До речі, «Дагсбері», 
що є формальним власником маєтку в 
Новато, заборговувала місцевій владі 
не менш ніж $2 млн податків. І не ви-
ключено, що до осені землю й будівлі 
можуть продати з молотка. Мабуть, 
«карма» в цієї території така: до того, 
як її за $6,75 млн придбав П.Лазаренко, 
Джордж Шипсі, який побудував має-
ток, потрапив за грати, оскільки пус-

тив на його зведення кошти місцевого 
пенсійного фонду.

До речі, деякі люди, з якими мені 
доводилося розмовляти про компанію 
«Дагсбері», не відкидають: саме її слід 
винити в тому, що Дніпропетровськ 
був виключений зі складу міст, де про-
водяться матчі Євро-2012. Річ у тому, 
що в місті за фірмою до останнього 
часу числився костьол Святого Йо-
сипа (переданий релігійній громаді). 
І ця компанія, попри сильний міжна-
родний резонанс, не хотіла віддавати 
собор прихожанам, намагаючись пе-
ребудувати його під щось сучасніше. 

Відгомін спору дійшов до Мішеля 
Платіні, який, будучи ревним като-
ликом, «покарав» дніпропетровську 
владу.

Так це чи ні — дізнаємося, можли-
во, через якийсь час. Не виключено, 
що рано чи пізно буде певна ясність 
у питанні, чи мала повернена «Дама з 
шиньйоном» якийсь стосунок до коси 
іншого українського екс-прем’єра-
в’язня.

Скрип тюремних засувів

Справа про газові контракти, під-
писані прем’єрами Юлією Тимошенко 
й Володимиром Путіним, стала тією чи 
іншою мірою епіцентром інформацій-
ного поля України. Ще свіжі в пам’яті 
заклики депутатів Європарламенту до 
президента УЄФА М.Платіні перене-
сти чемпіонат з футболу в іншу країну 
через бажання бачити за «справою 
Тимошенко» ознаки політичного пе-
реслідування. З тієї ж причини досить 
блідо виглядають трибуни для високо-
поставлених осіб на «Олімпійському». 
Постійно звучать послання із Заходу 
про те, що майбутні парламентські 
вибори в Україні навряд чи визнають 
чесними та прозорими, якщо в них не 
візьме участі Ю.Тимошенко. А в Се-
наті США чекає свого часу ухвалення 
резолюції №466, що вийшла з-під пера 
Джима Інгофа, в якій пропонується 
«Президентові Януковичу негайно 
звільнити Тимошенко за медичними 
показаннями». В іншому разі посла 
США в Україні відкликати, а голо-
вування України в ОБСЄ у 2013 році 
відмінити.

Абсолютно очевидно (і про це не-
одноразово говорив і сам Президент, 
і чиновники його Адміністрації, і ке-
рівники Генпрокуратури): розв’язання 
цієї, суто юридичної проблеми слід 
шукати виключно в правовій площині. 
Минулого тижня в інтерв’ю агентству 
«Блумберг» В.Янукович укотре запро-
понував алгоритм вирішення «пробле-
ми Тимошенко» в правовій площині.

Все сказане стосується конкретно-
го судового рішення, і не поширюється 
на ті справи, що ще перебувають у про-
вадженні. Мається на увазі серйозне 

обвинувачення, яке готується висуну-
ти Генпрокуратура, — про причетність 
Ю.Тимошенко до вбивства знаного 
бізнесмена, народного депутата Євге-
на Щербаня 3 листопада 1996 р. Мова 
йде про наявність документів, які під-
тверджують переказ коштів убивцям 
у банк «Єврофед» (Антигуа і Барбуда), 
яким на паях зі своїм колишнім одно-
справцем Петром Кириченком володів 
П.Лазаренко. Не становить труднощів 
серед відкритої судової документації 
Північного округу Каліфорнії вияви-
ти матеріали, які підтверджують факт 
переказу грошей на рахунок «відомого 
у вузьких колах» Олександра Мільчен-
ка, на прізвисько Матрос. За версією 
слідства, саме люди Матроса усунули 
Є.Щербаня. Хоча Павло Іванович за 
будь-якої слушної нагоди не стомлю-
ється повторювати: «Не маю до справ 
Гетьмана та Щербаня найменшого 
стосунку».

Абсолютно очевидно, що банків-
ські проведення (навіть з відповід-
ними датами й іменами одержувачів) 
можуть слугувати тільки непрямим 
підтвердженням версії ГПУ. Конкретні 
показання про участь Ю.Тимошенко в 
«замовленні» Є.Щербаня могли б дати 
ті, хто тепер перебуває за океаном. Не 
виключено, що у вересні минулого 
року, коли в Києві була заарештована 
дружина П.Кириченка Ізабелла, таких 
доказів отримати не вдалося.

Всупереч положенням договору 
про правову допомогу між США та 
Україною, від американських дипло-
матів надходять сигнали про те, що 
місцева Феміда не в змозі примусити 
П.Лазаренко дати показання стосовно 
питань, які цікавлять ГПУ. 

До моменту звільнення П.Лазаренка 
залишилося недовго. Але є одна зако-
вика. Згідно з вироком після звіль-
нення екс-прем’єр підлягає депор-
тації. Але, оскільки його нова сім’я 
складається з громадян США, можна 
не сумніватися: буде докладено всіх 
зусиль, аби Павло Іванович нескоро 
потрапив до України. Чи встиг калі-
форнійський в’язень ознайомитися з 
новим Кримінальним процесуальним 
кодексом, що передбачає угоду з пра-
восуддям, не відомо. Але на практиці з 
такою схемою П.Лазаренко знайомий. 
Як наслідок, він відбуває покарання у 
в’язниці, а П.Кириченко, котрий пого-
дився співпрацювати з американським 
слідством, не тільки вільний, а й ви-
магає через суд чималої компенсації 
від екс-прем’єра.

Хтозна, може, після такої симво-
лічної пропажі «Дами з шиньйоном» 
Павлу Івановичу захочеться швидше 
вивчити КПК в оригіналі, щоб, повер-
нувшись на Батьківщину, задовольни-
ти інтерес Генпрокуратури до таєм-
ничої фрази, яка прозвучала колись у 
Сан-Франциско: «Юля заплатить». �

РЕЗОНАНС

ВІП-процеси у ВСС
Касаційні скарги Кучми й Тимошенко розглянуть в один день, 
але в них різні перспективи
ЮЛІЯ ГАЙДАЙ

За дивним збігом, 26 червня Вищий 
спеціалізований суд з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 
слухатиме дві найрезонансніші 
справи за касаційними скаргами. 
В один і той же час судді 
вирішуватимуть, чи законно 
закрили кримінальну справу 
стосовно Леоніда Кучми і чи 
потрібно переглядати вирок у 
«газовій справі» Юлії Тимошенко. 
Ось тільки якщо з Леонідом 
Даниловичем усе більш-менш ясно, 
то з приводу подальшої долі Юлії 
Володимирівни поки можна тільки 
ворожити.

Невипадковий збіг?

Два колишні українські високопо-
садовці мали б усі шанси зустрітись у 
стінах ВСС 26 червня... Ось тільки ні 
Л.Кучма, ні Ю.Тимошенко ощасливити 
суддів своєю присутністю не збира-
ються — екс-прем’єр вже попросила 
розглядати касаційну скаргу без неї, 
а екс-президент узагалі не з’являвся в 
суді з того часу, як постанову про по-
рушення справи відносно нього скасу-
вали. Відбуватися за колишніх перших 
осіб держави будуть їхні адвокати. 

Призначення слухання двох ре-
зонансних справ на один і той же час 
можна було б списати на випадковість, 
якби це відбулося вперше. Але, напри-
клад, у день винесення вердикту в тій же 
«газовій справі» зачитували вирок спій-
маному на великому хабарі заступникові 
міністра екології Борису Преснеру. На ту 
ж дату планували й слухання «справи 
Луценка». Очевидно, головна мета — 
«розсіяти» увагу журналістів. 

Цього разу репортерам також дове-
деться вибирати, на кого піти, оскільки 

Леонід Данилович та Юлія Тимошенко — 
фігури рівного калібру. Ось тільки 
«справу Кучми» закрили, так і не почав-
ши розглядати по суті, а «справа Тимо-
шенко» вже пройшла всі, крім вищої, 
інстанції. І якісь припущення та здогади 
політологи й журналісти будують тільки 
з приводу результатів розгляду «газової 
справи». Тому що «справа Кучми» від-
носно передбачувана.

Стару справу закриють... 
з’явиться нова?

За словами заступника голови ВСС 
Михайла Вільгушинського, причиною 
перенесення розгляду касаційної скар-
ги у «справі Кучми» стало невиконан-
ня учасниками процесу — адвокатом 
Миколою Недільком і потерпілим 
Олексієм Подольським — усіх вимог 
суду. М.Неділько, котрий представляє 
інтереси колишнього співробітни-
ка президентської охорони Миколи 
Мельниченка, не надав усім учасникам 
процесу копії своєї касаційної скарги. 
Не могли судді також вирішити пи-
тання про прийняття в провадження 
скарги О.Подольського, оскільки йому 
надали місяць на виправлення недолі-
ків, але він цього так і не зробив.

Нагадаємо хронологію: криміналь-
ну справу проти Л.Кучми порушили 
21 березня 2011 року. Він обвинувачувався 
в перевищенні влади і службових повно-
важень, що згодом призвело до вбивства 
журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 
КК 1960 року). 13 грудня 2011 року Пе-
черський районний суд м.Києва визнав 
порушення справи незаконним і скасував 
відповідну постанову ГПУ. Суд відмовив-
ся визнати доказом у «справі Гонгадзе» за-
писи М.Мельниченка. 20 січня 2012 року 
Апеляційний суд м.Києва підтвердив 
законність цього рішення.

ГПУ подала касаційну скаргу, зажа-
давши скасування попередніх судових 

рішень і направлення справи на новий 
розгляд в іншому складі суддів. 

На думку експертів, шанси на те, 
що за нинішніх обставин це прохання 
буде задоволено, — мінімальні. Швид-
ше за все, ВСС підтвердить попередні 
рішення й остаточно визнає пору-
шення кримінальної справи відносно 
Л.Кучми незаконним. 

Проте чи означає це, що Леонід 
Данилович зможе спати абсолютно 
спокійно? У зв’язку із цим вельми 
прикметне інтерв’ю Бі-Бі-Сі заступ-
ника Генпрокурора Рената Кузьміна, 
який, власне, й ініціював порушення 
цієї справи. Він заявив, що участь екс-
президента в подіях навколо вбивства 
Г.Гонгадзе ще вивчатиметься слідчим. 
За словами Р.Кузьміна, ця справа ак-
тивно розслідується, і, якщо будуть 
достатні підстави для притягнення 
Л.Кучми до відповідальності, це буде 
зроблено. Заступник Генпрокурора на-
гадав, що суд лише скасував постанову 
про порушення кримінальної справи, а 
не встановив непричетність обвинува-
ченого до подій десятирічної давності.

«Це не означає, що кримінальна 
справа стосовно екс-президента не 
може бути порушена за іншими стат-
тями КК або з інших підстав, — від-
значив Р.Кузьмін. — У мене особисто 
немає ніяких сумнівів у тому, що до 
Л.Кучми ще будуть запитання і слід-
чий змушений буде повернутися до 
теми його участі в подіях, пов’язаних 
із загибеллю Г.Гонгадзе». Багатозначна 
заява. Леонідові Даниловичу є про що 
задуматися. Справі відносно нього, 
швидше за все, зараз не дадуть ходу, 
але в будь-який момент може з’явитися 
нова. 

З надією на Страсбург?

Як ві домо,  Печерськ ий ра й-
суд 11 жовтня 2011 року засудив 

Ю.Тимошенко до 7 років позбав-
лення волі. У грудні Апеляційний 
суд м.Києва підтвердив це рішення. 
22 січня 2012-го захист екс-прем’єра 
звернувся до ВСС із касаційною скар-
гою, в якій вимагав скасувати вине-
сені рішення як незаконні й закрити 
кримінальну справу через відсутність 
події та складу злочину. 

На жаль, надії команди Ю.Ти-
мошенко на Євро-2012 не виправ-
дались. Інформаційна кампанія, 
пов’язана з приверненням уваги до 
долі ув’язненої, фактично провалила-
ся. Чемпіонат уже перетнув екватор, а 
ніяких кардинальних змін у долі Юлії 
Володимирівни так і не відбулося. Те-
пер залишилася одна надія — на Євро-
пейський суд з прав людини. 

Одначе тут потрібно поспішати, 
адже ЄСПЛ ось-ось піде на «канікули», 
а часу до парламентських виборів — 
зовсім нічого. Очевидно, цим пояс-
нюється позиція Ю.Тимошенко (вона 
надіслала до суду листа з проханням 
проводити засідання без її участі). За 
твердженням її адвокатів, КПК пе-
редбачає можливість проведення ка-
саційного розгляду справи без участі 
засудженого, мовляв, це його право, 
а не обов’язок. Тим часом ще недавно 
захисники екс-прем’єра наполягали 
на обов’язковій її присутності в суді. 

Цікаво, що в середині травня ад-
вокат Юлії Володимирівни Сергій 
Власенко ділився якоюсь інформа-
цією з «надійних джерел» про те, що 
ВСС направить «газову справу» на 
додаткове розслідування в апеляційну 
інстанцію. 

Як бачимо, його прогнози поки що 
не виправдалися — розгляд справи 
просто перенесли. Втім, шанси на те, 
що її повернуть до апеляційного або 
районного суду, все ще існують. Так 
само як і на те, що вирок Печерського 
райсуду залишать у силі. �

НА ГАРЯЧОМУ

Сімейний 
«бізнес» 
судді
Голову Глухівського 
міськрайонного суду 
Сумської області 
Аллу Гетьманенко 
засудили до 5 років 
позбавлення волі 
за хабар і зловживання 
службовим 
становищем.

Відповідне рішення прийняв 
Бахмацький райсуд Чернігівської 
області, передають Ukrnews з поси-
ланням на джерело в правоохорон-
них органах. Зокрема, суд визнав 
А.Гетьманенко винною за статтями 
«Зловживання службовим станови-
щем», «Отримання хабара», «Неза-
конне втручання в роботу автома-
тизованої системи документообігу 
суду», «Прийняття суддею завідомо 
неправосудного рішення». 

А.Гетьманенко також позбавле-
на права обіймати посаду судді на 
4 роки. Крім того, суд засудив до 3 ро-
ків позбавлення волі сина судді за по-
собництво при отриманні хабара. Од-
нак прокуратура вважає вирок щодо 
А.Гетьманенко занадто м’яким і готує 
на нього апеляцію.

Служителька Феміди була за-
тримана минулого року. У січні 
2011-го вона змусила керівника апа-
рату суду та спеціаліста з інформа-
ційних технологій внести зміни до 
комп’ютерної програми, щоб кримі-
нальна справа, порушена щодо двох 
осіб за обвинуваченням у контрабан-
ді, потрапила на розгляд до неї. У 
березні того ж року суддя отримала 
частину хабара, загальна сума якого 
була $25 тис., після чого винесла за-
відомо неправосудний вирок. 

Вирок у справі був ухвалений Бах-
мацьким районним судом Чернігів-
ської області 11 червня. Поки що не 
відомо, чи збирається екс-суддя його 
оскаржувати. �

Та сама «Дама з шиньйоном» П.Пікассо.
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Борис ПЛОТНІЦЬКИЙ 
народився 17 лютого 

1961 р. в с.Бригидівка 

Барського району 

Вінницької області. 

Закінчив Ростовський-на-

Дону державний університет 

за спеціальністю 

«Правознавство».

Працював у органах 

внутрішніх справ, радником 

голови Донецького 

апеляційного господарського 

суду, суддею Господарського 

суду Донецької області.

У 2011 році обраний на посаду 

судді безстроково, а в червні 

того ж року призначений 

головою Господарського 

суду Донецької області.

Рішенням Вищої ради 

юстиції від 21 лютого 

2012 р. призначений 

на посаду голови 

Львівського апеляційного 

господарського суду.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Львівського апеляційного господарського 
суду Борис ПЛОТНІЦЬКИЙ: 

«Моральні якості новачків 
турбують керівників судів 
не менше, ніж рівень знань»

 � Закінчення, початок на стор.1

— Чому ви вирішили змінити місце 
роботи? Довго зважували всі «за» і «про-
ти»?

— По-перше, це була не моя ініціа-
тива. Ніколи не відносив себе до лю-
дей, які живуть за принципом «Дайте 
мені посаду, а там видно буде».

По-друге, є таке правило: «Ніколи 
не проси і ні від чого не відмовляйся». 
Я ніколи не просив посад і не проси-
тиму в майбутньому. А от відмовлявся 
досить часто. З часом зрозумів: якщо 
ти потрібен, тобі довіряють, на тебе по-
кладають надії, то мусиш упрягатись і 
працювати. Все інше — емоції.

Чи були вагання? Було і є хвилю-
вання: чи вистачить знань, досвіду, чи 
не підведу людей? У народі кажуть, що 
тільки дурень не сумнівається.

— Порівнюючи роботу в місцевому 
й апеляційному судах, у чому бачите 
принципову різницю? Де складніше пра-
цювати?

— Мірило за принципом «Тут лег-
ко — там важко» — не для суддівської 
професії. Незалежно від інстанції 
робота судді, керівника суду — це 
неймовірне інтелектуальне та пси-
хологічне навантаження, величезна 
відповідальність. Апеляційний суд 
має бути для місцевих судів взірцем 
високих стандартів у організації ро-
боти, методичним центром. Добитися 
цього непросто.

Крім того, голова суду апеляційної 
інстанції відповідає за стан справ не 
тільки в очолюваній ним установі, а й 
загалом в апеляційному окрузі.

«Легенди про конфліктний суд 
не чув і нічого такого не відчув»

— Господарські суди в Донецьку на-
зивають зразковими. Що з практики на 
колишньому місці роботи ви намагаєте-
ся запровадити у Львові?

— Донецький апеляційний госпо-
дарський суд офіційно визнано мо-
дельним судом, починаючи з якості 
роботи й закінчуючи рівнем методич-
ного забезпечення та матеріально-тех-
нічної бази. Я працював у цьому суді 
фактично з моменту його створення, 
мав можливість учитися в керівництва 
всіх тонкощів адміністративної робо-
ти. Цей досвід — моє краще надбання 
в професії. 

Господарський суд Донецької об-
ласті має одне з найвищих наванта-
жень. І при цьому якість роботи вища 
за середню по Україні. Там працюють 
висококваліфіковані люди. Я пишаюся 
тим, що пройшов школу цих судів, і 
вдячний своїм учителям.

Перше, що запровадив з донецько-
го досвіду на новому місці роботи, — 
це практику систематичного навчання 
суддів округу. Було організовано про-
ведення семінару з нагальних питань 
застосування матеріального та про-

цесуального права. Теми семінарів 
визначають місцеві суди. Доповіда-
ють судді апеляційної інстанції, судді 
першої інстанції — співдоповідачі. 
Проводиться корисна дискусія, яка 
сприяє підвищенню рівня суддівської 
кваліфікації, викорененню подвійної 
практики, правильному застосуванню 
постанов пленумів вищих судових ін-
станцій. Семінари будуть проводитися 
регулярно, і на наступні запросимо до 
участі суддів Вищого господарського 
суду.

На оперативних нарадах судових 
палат уведено обговорення й аналіз 
усіх без винятку скасованих вищими 
інстанціями актів нашої установи. 
Змінено концепцію планування ро-
боти суду.

Запроваджуємо кращий досвід 
організації документообігу, що сут-
тєво зменшить витрати, сприятиме 
оперативності одержання інформації 
про рух справ.

А ще донецький досвід навчив 
мене докладати всіх зусиль для по-
кращення матеріальної бази суду. Мій 
попередник О.Тупицький розпочав у 
минулому році будівництво 3 залів 
судових засідань і архіву. Нещодавно 
все добудували, оснастили та ввели 
в дію. Завдяки допомозі львівських 
обласної та міської рад, які виділили 
суду 1 млн грн., розпочинаємо заміну 
вікон, утеплення і реставрацію фасаду 
приміщення. На черзі — ремонт акто-
вого залу.

Всі ці нововведення знайшли під-
тримку колективу суду й, найголовні-
ше, позитивно позначилися на якості 
роботи.

— Львівський апеляційний господар-
ський суд уважається досить конфлік-
тним. Чи відчуваєте ви це? У суді дійсно 
є кілька окремих груп?

— Львів, як місто з багатовіковою 
історією, має багато легенд. Я взагалі 
захоплююсь історією і деякі з легенд 
теж знаю. Але легенди про конфлікт-
ний суд не чув і нічого такого не від-
чув.

Сподіваюся, що володію ситуацією 
в колективі. Товариські стосунки ко-
лег, доброзичлива атмосфера — підва-
лини здорового колективу. І пильную 
за цим не менше, ніж за дотриманням 
строків розгляду справ і трудовою 
дисципліною.

Людей, які протиставляють себе 
колективу, одноосібників у нас немає. 
А от позитивних лідерів ми будемо 
виховувати.

— З того часу, як ви залишили посаду 
голови Господарського суду Донецької 
області, установа й досі не має ново-
го очільника. Проблема в тому, що суд 
«розтратив» свій кадровий потенціал 
на інші регіони? Кого б на свою колишню 
посаду порекомендували ви?

— Дякую вам за довіру до мене як 
експерта з питань донецьких судів. А 
якщо серйозно, то свого часу я майже 

півроку виконував обов’язки голови 
місцевого суду. Керівництву було до-
сить часу придивитися до мене, а мені — 
перевірити себе в справі. Вважаю таку 
ситуацію нормальною.

Господарський суд Донецької об-
ласті, зокрема й через вищеназвані 
мною обставини, має потужний кадро-
вий потенціал. І цей потенціал не «роз-
трачується», а працює на зміцнення 
системи господарських судів держави. 
Я добре знаю професійні та моральні 
якості суддів області. Але вважаю не-
коректним називати прізвища. Можу 
тільки сказати, що керувати судом має 
лідер колективу. (21 червня стало відо-
мо, що Вища рада юстицї призначила 
на цю посаду Олександра Попова. — 
Прим. ред.).

— Ваш наступник у Донецьку стане 
вже четвертим головою суду за остан-
ні 2 роки. Така ситуація не виснажує суд, 
вона може вплинути на якість право-
суддя?

— У цьому суді налагоджено чіт-
кий та ефективний робочий процес. 
Звичайно, зміна керівництва — це 
деякою мірою випробування для ко-
лективу. Але ж ви подивіться на по-
казники його роботи, які залишаються 
стабільно високими, і разом зі мною 
зробите висновок, що випробування 
долаються з честю.

«Необхідно на законодавчому 
рівні чітко розмежувати 
компетенцію кожної юрисдикції»

— Цього року чимало судів зіткнулися 
з проблемою браку коштів через змен-
шення кількості справ і, відповідно, над-
ходжень від судового збору. Яка ситуація 
у вашому суді?

— Ви дуже оптимістично висло-
вилися, що тільки «цього року…». На 
жаль, цей рік не виняток.

Судді господарських судів, у тому 
числі й наш колектив, були оперативно 
долучені до обговорення та підготов-
ки пропозицій щодо внесення змін до 
закону «Про судовий збір». У нашому 
суді також спостерігається суттєве 
зменшення кількості апеляційних 
скарг. Порівняно з минулим роком — 
на 20%. Бракує 328 тис. грн. на сплату 
вже виконаних ремонтних робіт у при-
міщенні суду. Маємо борг за послуги 
маркувальної машини, за канцтовари, 
і борги зростають.

Сподіваємося на розуміння й опе-
ративне реагування Уряду щодо вне-
сення змін до державного бюджету.

— Намагаючись зменшити витрати 
на судовий збір, сторони часто «переква-
ліфіковують» справи на адміністратив-
ні або цивільні. Через такі дії виникають 
проблеми не лише з фінансуванням, а 
й з єдністю судової практики. На вашу 
думку, яким чином зупинити цей процес?

— Зупинити процес «перекваліфі-
кації» сторонами господарських спорів 
на адміністративні або цивільні, щоб 

зменшити витрати на судовий збір, 
можна єдиним способом. А саме — на 
законодавчому рівні чітко розмежува-
ти компетенцію кожної юрисдикції. 
Перед цим під егідою Верховного Суду 
слід провести робочу нараду трьох 
вищих спеціалізованих судів, на якій 
виробити чітку позицію щодо підві-
домчості спірних категорій справ. Ці 
напрацювання повинні лягти в основу 
відповідного законопроекту для його 
прийняття Верховною Радою.

— Нині ведуться розмови про мож-
ливість унесення змін до Господарського 
процесуального кодексу, завдяки яким 
підсудність визначатиметься за пред-
метом спору, а склад сторін на це не 
впливатиме. Як ви ставитеся до такої 
ініціативи?

— Визначальними критеріями 
віднесення спору до компетенції гос-
подарських судів завжди були склад 
учасників процесу (юридичні чи фі-
зичні особи) та предмет спору (зміст 
порушеного права, по захист якого 
звертаються). Визначення підсудності 
виключно за критерієм предмета спору 
призведе до нівелювання особливос-
тей господарського процесуального 
законодавства порівняно з розглядом 
справи в загальному цивільному судо-
чинстві. В умовах ринкової економіки 
для суб’єктів господарювання дуже 
важливою є швидкість вирішення 
спорів. Саме зважаючи на суб’єктний 
склад учасників судового процесу, за-
конодавець у ГПК й передбачив швид-
ку і ефективну процедуру вирішення 
спорів.

«Ми знайшли відповіді на складні 
питання, які не раз породжували 
різну практику у вирішенні справ»

— Останнім часом пленум ВГС при-
йняв низку постанов і продовжує працю-
вати над новими. Щодо якого питання, 
на вашу думку, варто було б ще підготу-
вати постанову? З якими проблемами 
під час розгляду справ найчастіше сти-
каються судді?

— Прийняття пленумом ВГС ряду 
постанов значно полегшило роботу 
господарських судів. Ми знайшли 
відповіді на складні питання, які не 
раз породжували різну практику у 
вирішенні справ. Прийняття постанов 
з окремих питань господарського су-
дочинства є виключною прерогативою 
ВГС. Підготовка відповідних проектів 
здійснюється з активним залученням 
до цієї роботи як апеляційних, так і 
місцевих господарських судів. 

На мою думку, бажаними були б 
постанови щодо практики незастосу-
вання господарськими судами актів 
державних та інших органів, якщо такі 
акти не відповідають законодавству 
(про це йдеться в ч.2 ст.4 ГПК), засто-
сування ст.25 ГПК про процесуальне 
правонаступництво, оскільки вини-
кають питання виконання прийнятих 
рішень у зв’язку з дуже тривалою орга-
нізаційною процедурою припинення 
діяльності суб’єкта господарювання 
шляхом реорганізації. Завдяки по-
становам пленуму можна було б ви-
рішити питання, щодо повернення 
судового збору.

— Вища кваліфікаційна комісія суддів 
нещодавно поповнила лави служите-
лів Феміди. Чи знайомилися ви з тими 
суддями, які прийшли до вашого апеля-
ційного округу? Як оцінюєте їхній рівень 
підготовки?

— Так, я знайомлюся з новими 
суддями. Вважаю високоефективною 
роботу ВККС та Вищої ради юстиції 
з теоретичної підготовки майбутніх 
суддів. Одночасно погоджуюся зі 
своїми колегами, котрі наполягають 
на необхідності вивчення особистих, 
моральних якостей кандидатів. Цей 
аспект турбує керівників судів не мен-
ше, ніж рівень знань новачків. Адже 
і за роботу, і за поведінку молодого 
судді відповідатиме саме голова суду. 
Тому було б логічно залучити до цього 
процесу керівників судів, органи суд-
дівського самоврядування. 

А рівень підготовки проявиться в 
суді, коли новачки складуть присягу й 
підуть «у бій». Підтримка ж старших 
колег їм гарантована.

— І на завершення — наше тради-
ційне запитання: що ви хотіли б по-
бажати тим суддям, які щойно одягли 
мантію, та тим, котрі вже працюють 
довгий час?

— Молоді судді мають усвідомити 
серцем, що віднині їхня місія — слу-
жіння закону. Бажаю їм бути мудрими 
й витриманими, поважати людей, мати 
жагу до знань і самовдосконалення. 
Всім суддям хочу побажати своєю 
працею, авторитетом, бездоганною по-
ведінкою сприяти тому, аби народ до-
віряв судовій владі та підтримував її. �

ПЕРЕВЕДЕННЯ

 � Президент 
України
Указ

Про переведення суддів

Відповідно до статті 73 та частини 
першої статті 80 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести суддів у межах 
п’ятирічного строку:

Недригайлівського районного суду 
Сумської області БІБІКА Олександра 
Володимировича на роботу на посаді 
судді Зміївського районного суду 
Харківської області;
Печерського районного суду міста 
Києва БЕВЗЕНКО Юлію Павлівну на 
роботу на посаді судді Оболонського 
районного суду міста Києва;
Центрально-Міського районного 
суду міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області КВАШУ 
Антоніну Валеріївну на роботу 
на посаді судді Шевченківського 
районного суду міста Києва;
господарського суду 
Дніпропетровської області 
КОБИЛЯНСЬКОГО Костянтина 
Миколайовича на роботу на посаді 
судді окружного адміністративного 
суду міста Києва;
Донецького окружного 
адміністративного суду СОКОЛОВУ 
Олену Анатоліївну на роботу 
на посаді судді окружного 
адміністративного суду міста Києва;
господарського суду міста 
Севастополя ЯНЮК Олену 
Сергіївну на роботу на посаді судді 
господарського суду Автономної 
Республіки Крим.

2. Перевести суддів, обраних 
безстроково:

апеляційного суду Дніпропетровської 
області ПИЩИДУ Миколу 
Миколайовича на роботу на 
посаді судді апеляційного суду 
Кіровоградської області;
апеляційного суду Хмельницької 
області ЛЕВАНЧУКА Олексія 
Миколайовича на роботу на 
посаді судді апеляційного суду 
Миколаївської області;
апеляційного суду Кіровоградської 
області КАДЕГРОБ Альбіну Іванівну на 
роботу на посаді судді апеляційного 
суду Одеської області;
апеляційного суду Дніпропетровської 
області ВОЛОШКА Сергія Григоровича 
на роботу на посаді судді апеляційного 
суду Херсонської області;
Кіровського районного суду міста 
Дніпропетровська ЛЕОНОВА Андрія 
Анатолійовича на роботу на посаді 
судді Ялтинського міського суду 
Автономної Республіки Крим;
Вільшанського районного суду 
Кіровоградської області ГОЛЬШУ 
Олега Анатолійовича на роботу на 
посаді судді Кіровського районного 
суду міста Кіровограда;
Корецького районного суду 
Рівненської області НАУМОВА Сергія 
Валентиновича на роботу на посаді 
судді Рівненського міського суду 
Рівненської області;
Ізюмського міськрайонного суду 
Харківської області ХАЙКІНА Вадима 
Михайловича на роботу на посаді 
судді Дзержинського районного суду 
міста Харкова;
Жовтневого районного суду міста 
Дніпропетровська ПОЙДУ Сергія 
Миколайовича на роботу на посаді 
судді Дарницького районного суду 
міста Києва;
Печерського районного суду міста 
Києва СУПРУН Галину Борисівну на 
роботу на посаді судді Подільського 
районного суду міста Києва.

Президент України 
Віктор ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
15 червня 2012 року
№395/2012

КАДЕНЦІЯ

 � Президент 
України
Указ

Про звільнення суддів

Відповідно до пунктів 1 і 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Звільнити з посад:
суддю господарського суду 
Донецької області Савченко Світлану 
Віталіївну — у зв’язку з поданням 
заяви про звільнення з посади за 
власним бажанням;
суддю Шахтарського міськрайонного 
суду Донецької області Голопузенко 
Євгенію Анатоліївну — у зв’язку 
із закінченням строку, на який її 
призначено;
суддю Знам’янського міськрайонного 
суду Кіровоградської області Петкова 
Володимира Петровича — у зв’язку 
із закінченням строку, на який його 
призначено.

Президент України 
Віктор ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
15 червня 2012 року
№393/2012

4 від першої особи



БЕЗСТРОКОВО

 � 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:

 Львівського окружного 
адміністративного суду

 КОСТІВА Михайла Васильовича;

 Одеського окружного 
адміністративного суду

 ІВАНОВА Едуарда 
Анатолійовича.

Голова Верховної 
Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
7 червня 2012 року 
№4918-VI

Місце роботи кандидатів 
на посади суддів на час проходження 

анонімного тестування 
за основними групами

Всього 
кандидатів, 
які подали 
документи

Кількість 
кандидатів, 

які не склали 
іспиту

Відсоток 
«невдах»

Конституційний Суд 8 5 63

Верховний Суд 27 15 56

Вищий спеціалізований суд з розгляду 
цивільних і кримінальних справ

40 22 55

Апеляційні суди загальної юрисдикції 286 207 72

Вищий господарський суд 29 16 55

Апеляційні господарські суди 66 39 59

Вищий адміністративний суд 40 22 55

Апеляційний адміністративний суд 105 64 61

Вища кваліфікаційна комісія суддів 14 6 43

Адміністрація Президента 5 2 40

Органи прокуратури, в тому числі: 73 39 53

обласного рівня (без військових, 
транспортних, природоохоронних)

66 35 53

Генеральна прокуратура 7 4 57

Міністерство юстиції,  в тому числі: 23 18 78

обласні та прирівняні до них управління 15 11 73

центральний апарат 8 7 88

Центральний апарат Державної 
судової адміністрації

4 1 25

Адвокати, в тому числі члени, керівники 
адвокатських об’єднань

199 146 73

МАТЕРІАЛИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 14 червня 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: 

 • Кобзаря Володимира Мар’яновича, 
Гуцала Івана Павловича, Мельничук 
Олени Ярославівни — на посаду 
судді Апеляційного суду Львівської 
області;

 • Поляк Олени Іванівни — на посаду 
судді Вищого господарського суду 
України;

 • Черниша Вадима Анатолійовича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Кіровоградської області;

 • Юркевича Михайла Васильовича — 
на посаду судді Господарського 
суду Львівської області;

 • Свідерської Тетяни Анатоліївни — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Дніпропетровської області;

 • Грох Лариси Михайлівни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Хмельницької області;

 • Іванова Сергія Миколайовича — 
на посаду судді Одеського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Пироженка Олександра 
Володимировича — на посаду 
судді Апеляційного суду 
Автономної Республіку Крим.

КОНКУРС

Відбір з прозорим бар’єром
Максимальний захист тестування від зовнішнього впливу 
не дозволив стати суддями працівникам АП, КС і ВККС
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

Другий добір претендентів на мантії 
обіцяє стати найоб’єктивнішим 
за всю історію формування 
суддівського корпусу. З одного боку, 
міжнародні спостерігачі визнали, 
що організація тестування не 
залишила й тіні сумнівів стосовно 
прозорості його проведення. 
З другого — перелік тих, хто 
після першого етапу опинився 
«поза грою», доводить відсутність 
зовнішнього впливу на набрані 
бали.

Грандіозний захід під назвою «кон-
курсний відбір» став наймасовішим за 
всю історію незалежної України. Майже 
3,5 тис. учасників у одному приміщенні 
під прицілами відеокамер доводили об-
грунтованість своїх претензій на ман-
тії. Після першого етапу залишилося 
1187 кандидатів. І, як це часто буває, де-
котрі з тих, хто «програв», вирішили, що 

не потрапили до списків щасливчиків 
виключно через відсутність зв’язків, а 
не власних знань…

На жаль, ті, хто спостерігав за про-
цедурою відбору від початку до кінця 
(зокрема кореспонденти «ЗіБ»), з упев-
неністю могли констатувати зворотне: 
ні звання, ні посади, ні місце роботи 
претендентам не допомогли. Та й не 
могли допомогти. 

Керівник проекту Агентства США з 
міжнародного розвитку «Справедливе 
правосуддя» Девід Вон відзначив: цього 
року «процедура відбору й регулюючі 
його положення були вдосконалені, що 
забезпечило прозорість тестування». 
Заступник директора відділу сприян-
ня розвитку демократії й управління 
USAID Лора Павлович також залишила-
ся задоволена процедурою тестування. 
«Цей формат нагадав мені іспит у США 
на допуск до адвокатської практики», — 
поділилася враженнями Л.Павлович із 
кореспондентом «ЗіБ», і відзначила, що 
присутність незалежних спостерігачів 
і преси під час тестування стали «важ-

ливим, новим кроком до поліпшення 
процедури відбору», що, на її думку, 
збільшить довіру громадян до судової 
системи.

А ось спроби «ЗіБ» заздалегідь ді-
знатися відповіді на тест, на щастя, 
провалилися: на значну суму в $50000 
пропозицій не знайшлося. Як поясню-
вали наші співбесідники, до яких ми 
зверталися з таким проханням нібито 
від імені знайомих кандидатів, вся 
система підготовки й зберігання тесто-
вих завдань побудована таким чином, 
що кожен етап їх підготовки був під 
контролем незалежних спостерігачів. 
Отже, ні за гроші, ні просто «по друж-
бі» допомогти в цьому питанні ніхто 
не зміг. Проте окремі співробітники 
зізнавалися, що не ми перші зверта-
ємося: були дзвінки й від народних 
депутатів, і від високопоставлених 
чиновників, причому пропонувалася 
винагорода в 1млн —2 млн грн. «У нас 
усе по-чесному!» — в один голос запев-
нили «ЗіБ» працівники й члени ВККС.

Та що там журналісти з їхніми зв’яз-
ками! Представники найвищих судо-
вих органів, Адміністрації Президента 
та й самої Вищої кваліфкомісії суддів 
не потрапили за заповітний прохідний 
бар’єр у 63 бали! У переліку тих, хто 
не пройшов першого етапу відбору, 
опинилися, наприклад, 304 помічники 
суддів і секретарі судових засідань су-
дів вищого й апеляційного рівнів, 2 — 
Конституційного і 10 — Верховного 
судів, а також 74 працівники апарату 
цих судів, зокрема, 3 — з КС і 5 — з ВС!

Тільки 3 балів не вистачило й спів-
робітникам Адміністрації Президента 
Оксані Мишковець і Ользі Шершель. 
Залишаться на своїх місцях у ВККС, 
принаймні до наступного конкурсу, 
Дмитро Тандит (до речі, головний кон -
сультант відділу з питань відбору кадрів 

на посади суддів), Микола Воронов-Ла-
пицький, Микола Терець, Руслан Штепа, 
Світлана Амарян і Оксана Реус. У КС 
продовжать працювати Лілія Чернень-
ка, Оксана Житник, Ярослав Жукров-
ський, Валерій Лазюк і Андрій Слобода.

У переліку «невдах» — 2 помічники 
народних депутатів і 146 адвокатів. Не 
змогли набрати необхідні 63 бали біль-
ше половини кандидатів — працівни-
ків органів прокуратури обласного 
рівня і вище, причому четверо з них 
зараз працюють у Генеральній про-
куратурі. Гірший показник хіба що в 
«делегатів» із центрального апарату 
Міністерства юстиції — тільки 1 з 8 
справився з тестовим завданням. 

У цілому серед тих, хто подолав 
прохідний бар’єр, найменше представ-
ників системи органів юстиції, адвока-
тів і працівників апарату апеляційних 
судів загальної юрисдикції. 

Водночас досить велика кількість 
кандидатів з глибинки успішно склали 
іспити. Хіба міг раніше розраховувати, 
скажімо, юрист управління Пенсійно-
го фонду далекого райцентру, юрис-
консульт агрофірми на те, що зможе 
стати суддею?! Тепер же місце в рей-
тингу цілком дозволяє їм замахнутися 
на посаду судді в столиці.

Звичайно, скептики можуть запе-
речити, що серед переможців досить 
багато помічників суддів або секрета-
рів судових засідань. Хоча кому, як не 
їм, краще за інших знати теорію пра-
ва, законодавчі нововведення й осо-
бливості судового процесу? Та й тих, 
хто опинився «поза грою», навряд чи 
можна суворо судити: іспит — це част-
ково лотерея, якщо сьогодні фортуна 
повернулася спиною, можливо, через 
рік вона буде прихильнішою. Хоча 
привід задуматися все ж таки є. І в тих, 
що «програли», і в їхніх керівників… �

УПЕРШЕ

 � Президент 
України
Указ

Про призначення суддів
Відповідно до статті 127 та частини 
першої статті 128 Конституції України 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити ХОДАЧКЕВИЧ Надію 
Іванівну на посаду судді Тернопільського 
окружного адміністративного суду 
строком на п’ять років.
2. Призначити СУСЛОВУ Владлену 
Володимирівну на посаду судді 
господарського суду Харківської 
області строком на п’ять років.
3. Призначити строком на п’ять років у 
місцевих загальних судах на посади:
судді Павлоградського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області 
 • ШАПОВАЛОВУ Ірину Сергіївну;

судді Богунського районного суду 
міста Житомира 
 • КУЗНЄЦОВА Дмитра Вікторовича;

судді Васильківського міськрайонного 
суду Київської області 
 • КОВБЕЛЯ Максима Миколайовича;

судді Бобринецького районного суду 
Кіровоградської області 
 • ХРУСТАЛЕНКО Інну Петрівну;

судді Миколаївського районного суду 
Львівської області 
 • ГОЛОВАТОГО Андрія Павловича;

судді Старосамбірського районного 
суду Львівської області 
 • ФЕРЕНЦ Ольгу Ігорівну;

судді Галицького районного суду м.Львова 
 • ГОСУДАРСЬКОГО Андрія 

Валентиновича;
судді Ярмолинецького районного 
суду Хмельницької області 
 • СОЛОВЙОВА Андрія Володимировича;

судді Звенигородського районного 
суду Черкаської області 
 • НЕСТЕРУК Тетяну Миколаївну.

Президент України 
Віктор ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
15 червня 2012 року
№394/2012

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Волинська «революція»
РСГС вирішила змінити голову установи 
через його конфлікт із колективом

 � Закінчення, початок на стор.1

З усіма кандидатами члени ради 
вже були знайомі, знали про їхній стаж 
і досвід роботи, тому обійшлося без 
каверзних запитань. Інколи в РСГС 
згадували про свої поїздки до судів 
для вивчення організації роботи, од-
нак особливих зауважень не виникало. 
Тому в рішенні органу самоврядуван-
ня можна було не сумніватись.

Також не виникало сумнівів сто-
совно успішності «співбесіди» Олек-
сандра Попова, який прагнув обійняти 
посаду очільника Господарського суду 
Донецької області. Після того як на 
початку року установу покинув ко-
лишній керівник Борис Плотніцький, 
оскільки очолив Львівський апеляцій-
ний господарський суд, саме О.Попов 
став в.о. голови. Щоправда, посада ледь 
не дісталась іншому. 

Схоже, взимку крісло планува-
ли віддати представникові Вищого 
господарського суду Валерію Князь-
кову. Вища кваліфікаційна комісія 
суддів 24 січня дала згоду на його 
переведення до Донецька — того 
ж дня, коли до Львова перевівся 
Б.Плотніцький. Однак невдовзі з по-
сади голови Київського апеляційного 
господарського суду пішов Віталій 
Корсак. Його місце посів Арту р 
Ємельянов, який до цього очолював 
Господарський суд м.Києва. Тому 
В.Князькова було «перенаправлено» 
до столичного суду першої інстанції, 
де він й отримав адмінпосаду.

Ситуація ж у Донецьку була замо-
рожена. О.Попов виконував обов’язки 

голови й, схоже, проявив себе під час 
«випробувального терміну» та отри-
мав шанс зайняти посаду. Зважаючи 
на те, що О.Попов не так давно сам був 
членом РСГС, спілкування з членами 
органу самоврядування було радше 
зустріччю давніх знайомих, ніж склад-
ним випробуванням, і він отримав ре-
комендацію без особливих труднощів.

Місце на трьох

Після того як рада розібралась із 
«простими» кандидатами, настала 
черга вирішити, хто очолить Госпо-
дарський суд Волинської області. Як 
повідомив голова РСГС Олександр 
Удовиченко, на цю посаду претенду-
вали відразу троє кандидатів.

Першим на засідання запросили 
Віктора Кравчука, діючого керівника, 
строк повноважень якого закінчився. 
Його загальний стаж роботи в галузі 
права — майже 35 років, 10 із них він 
очолював суд.

Під час спілкування з кандидатом 
Валерій Картере звернув увагу на те, 
що в суді виникали проблеми з нуме-
рацією справ, однак законник запев-
нив раду, що це питання вже вирішено.

Крім цього, В.Картере нагадав про 
конфлікт між очільником та колек-
тивом. Справа в тому, що В.Кравчук 
вирішив, що в суді має бути не один, а 
два заступники голови, як у багатьох 
обителях Феміди. Однак законникам 
не сподобалося, що це питання ви-
рішувалося без їхнього відома, тому 
колектив змусив чоловіка відмовитися 
від своїх планів. Сьогодні ж, за слова-

ми очільника установи, роботу вже 
нормалізовано й такі ситуації більше 
не виникають.

Наступною на засідання запро-
сили заступника голови цього суду 
Валентину Пахолюк. «Валентино Ана-
толіївно, ви бажаєте обійняти посаду 
голови суду?» — поцікавився в неї 
О.Удовиченко. «Заступника», — ви-
правила його законниця, здивувавши 
членів ради.

Після цього деякий час довело-
ся з’ясовувати, на що ж насправді 
претендує суддя. Виявилося, що 
закінчився строк її перебування на 
посаді заступника й жінка думала: 
ї ї запросили саме для вирішення 
цього питання. Тим паче що в листі, 
отриманому з Києва, зазначалося, що 
розглядатиметься її кандидатура для 
рекомендації на «адміністративну 
посаду». Разом з тим вона тривалий 
час перебувала в кадровому резерві 
на місце голови, хоча всерйоз на під-
вищення ніколи не претендувала.

Члени РСГС вирішили скористати-
ся моментом і дізнатися про ситуацію 
в суді від першої особи. «Як, на ваш 
погляд, збори суддів виконують свої 
функції?» — запитав О.Удовиченко. 
«На цей час так», — зазначила суддя. 
За її словами, хоча раніше й були проб-
леми, тепер вони вже в минулому й 
надалі виникати не повинні. 

Третім і останнім кандидатом на 
посаду голови був суддя Микола Шум. 
До кадрового резерву його внесли 
цього ж дня за рекомендацією голови 
Рівненського апеляційного госпсуду 
Юрія Дем’янчука. Таке поспішне вису-

нення, як правило, є доброю ознакою 
для кандидата, тому законника від-
разу можна було вважати фаворитом 
«перегонів».

Члени ради запитали претендента, 
що він удосконалив би в співпраці з 
органом самоврядування. Кандидат 
наголосив на необхідності приймати 
рішення відкрито й за участю колек-
тиву. Разом з тим він не приховував, 
що висунення його кандидатури на 
посаду голови зборами суддів не роз-
глядалося.

Врешті після тривалої наради за 
зачиненими дверима РСГС віддала 
перевагу М.Шуму, сподіваючись, що 
хоча на нову посаду він і прийшов у 
обхід колективу, але зможе налагодити 
з ним роботу. �

ПРЯМА МОВА

ОЛЕКСАНДР 
УДОВИЧЕНКО, 
Голова 
Ради суддів 
господарських судів:

— На сьогодні найнагальнішим питанням 
є якість відправлення правосуддя, спіл-
кування суддів із представниками сторін, 
толерантність, увічливість, фаховість. 
Також дуже важлива атмосфера в ко-
лективах, і тут дуже багато залежить від 
керівника. Не має бути ніякої нездорової 
конкуренції, керівник суду — це перший 
серед рівних.

Міжнародні спостерігачі Л.Павлович та Д.Вон претензій 
до прозорості процедури добору українських суддів не мали.Кандидати, які не пройшли першого етапу добору, 

за місцем роботи (обласний рівень і вище)
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ВІТАЄМО!

ІННА ОТРОШ 
30 червня 

Голова Печерського районного суду 
м.Києва, член Вищої ради юстиції. 

ІВАН ШИЦЬКИЙ 
1 липня, 54 роки 

Суддя Судової палати в господарських 
справах Верховного Суду, заслужений 
юрист України, кандидат юридичних 
наук, нагороджений орденом «За заслу-
ги» ІІІ ступеня.

ОЛЕКСАНДР 
МАРТИНЕНКО 
2 липня, 55 років 

Голова Дніпропетровського апеляцій-
ного адміністративного суду. 

ІРИНА ХОДАКІВСЬКА 
3 липня

Суддя Вищого господарського суду, за-
служений юрист України.

ПРИЗНАЧЕННЯ

 � 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:
 Вінницького апеляційного 
адміністративного суду
 •  МЕЛЬНИК-ТОМЕНКО Жанну 

Миколаївну;
 Джанкойського міськрайонного 
суду Автономної Республіки Крим
 •  КОЗУБ Олену Вікторівну;

 Красногвардійського районного 
суду міста Дніпропетровська
 •  КОНОНЕНКО Олену Миколаївну;

 Пролетарського районного суду 
міста Донецька
 •  УЛЬЯНІЧ Ірину Володимирівну;

 Орджонікідзевського районного 
суду міста Маріуполя Донецької 
області
 •  КОСТРОМІТІНУ Оксану 

Олександрівну;
 Великоберезнянського районного 
суду Закарпатської області
 •  ЖИВОТОВА Євгена Геннадійовича;

 Кагарлицького районного суду 
Київської області
 •  ШЕВЧЕНКО Ірину Іванівну;

 Києво-Святошинського районного 
суду Київської області
 •  БУРБЕЛУ Юрія Сергійовича;

 Тетіївського районного суду 
Київської області
 •  КОСОВИЧ Тетяну Петрівну;

 Кам’янка-Бузького районного суду 
Львівської області
 • С АМСІНА Маркіяна Леоновича;

П ервомайського міськрайонного 
суду Миколаївської області
 • П АНЬКОВА Дениса 

Анатолійовича;
К уп’янського міськрайонного суду 
Харківської області
 • ЦЕ НДРУ Наталію Володимирівну;

Со снівського районного суду міста 
Черкаси
 • КА ЛЬЧУК Аллу Павлівну;

Де снянського районного суду міста 
Чернігова
 • РА ХМАНКУЛОВУ Ірину Петрівну;

Со лом’янського районного суду 
міста Києва
 • БОБ РОВНИКА Олександра 

Вікторовича;
Киї вського окружного 
адміністративного суду
 • ТЕР ЛЕЦЬКУ Олену Олександрівну;

Льв івського окружного 
адміністративного суду
 • ШИН КАР Тетяну Ігорівну;

Хар ківського окружного 
адміністративного суду
 • БАР ТОШ Надію Станіславівну;

окр ужного адміністративного суду 
міста Києва
 • ВИН ОКУРОВА Костянтина 

Сергійовича;
окр ужного адміністративного суду 
міста Севастополя
 • МАЙ САК Олену Іванівну;

гос подарського суду Рівненської 
області
 • ВОЙ ТЮКА Віталія Романовича;

гос подарського суду міста Києва
 • ЧИН ЧИН Олену Вікторівну,
 • ШАП ТАЛУ Євгена Юрійовича.

Голова 
Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
7 червня 2012 року 
№4919-VI

ШЛЯХ ДО КРІСЛА

Голова ВРЮ пішов, аби повернутися?
Мантія стане страховим полісом 
для бажаючих формувати суддівський корпус
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Після набрання чинності законом 
«Про судоустрій і статус суддів» 
концепція діяльності Вищої ради 
юстиції зазнала змін: відповідно 
до новацій колегіальний орган 
повинен стати «суддівським», 
тобто більшість його членів має 
служити Феміді.

Законодавча ремарка

Досить довго європейські фахівці 
вимагали від української влади пере-
глянути принципи формування ВРЮ: 
вони рекомендували «внести зміни 
до Конституції, аби привести склад 
ВРЮ у відповідність із міжнародними 
стандартами». Зокрема, Європейська 
комісія «За демократію через право» 
радила перетворити ВРЮ в орган 
суддівської більшості. Причому за-
конників до Ради мали б обирати 
представники третьої гілки влади.

«Якби ВРЮ відала виключно пи-
таннями, які стосуються діяльності 
суддів, тоді дійсно можна було б по-
годитись із зауваженнями Венеціан-
ської комісії. А так, якщо тільки судді 
будуть вирішувати долю прокурорів, 
то останні можуть сказати, що судо-
ва система шляхом дисциплінарного 
провадження відносно прокурорів 
може реально впливати на діяльність 
прокуратури», — розповів у одному з 
інтерв’ю «ЗіБ» голова ВРЮ Володимир 
Колесниченко.

У 2010 році влада частково до-
слухалася до порад євроекспертів: 
до закону «Про Вищу раду юстиції» в 
частині порядку утворення колегіаль-
ного органу були внесені зміни. Так, 
законодавець уточнив: два з трьох 
членів ВРЮ, яких призначає Верхов-
на Рада та Президент, один з трьох 
членів ВРЮ, яких призначають з’їзди 
адвокатів і представників юридичних 
вищих навчальних закладів та науко-
вих установ, мають бути суддями. Ще 
з однією кандидатурою законника 
повинна визначитися всеукраїнська 

конференція працівників прокура-
тури (всього нею призначаються два 
члени). З’їзд суддів призначає трьох 
володарів мантії.

Законодавець створив усі умови 
для забезпечення суддівської біль-
шості в колегіальному органі: 11 з 
20 її членів мають бути служителями 
Феміди (десятьох призначають, а оди-
надцятий представник ВРЮ — Голова 
Верховного Суду — входить до цього 
органу за посадою).

Прикметно, що в законі «Про 
Вищу раду юстиції» з’явилася ре-
марка: якщо на посаду члена ВРЮ 
має бути призначений законник, то 
«він призначається з числа суддів, 
обраних на посаду судді безстроко-
во». Тобто володарі мантії з менш 
як 5-річним суддівським стажем та 
служителі Феміди у відставці пре-
тендувати на крісло в колегіальному 
органі не можуть.

А ви ще не суддя? Тоді…

До цього часу суддівська біль-
шість у ВРЮ не забезпечена: шестеро 
її членів є діючими суддями, троє —
у відставці (Костянтин Кравчен-
ко та Володимир Шаповал — ко-
лишні представники Верховного та 
Конституційного судів відповідно, 
В.Колесниченко — екс-суддя Печер-
ського райсуду м.Києва). У кращому 
випадку «суддівська мрія» колегіаль-
ного органу здійсниться лише у 2015 ро ці, 
коли закінчиться термін повноважень 
членів ВРЮ, призначених у 2009-му 
з’їздом адвокатів та всеукраїнським 
з’їздом представників юридичних 
ВНЗ та наукових установ.

Примітно, що сьогодні ті, хто фор-
мує склад Ради, не можуть замінити 
старих представників колегіального 
органу на нових. Адже в «Перехідних 
положеннях» закону «Про судоустрій 
і статус суддів» зазначається: члени 
ВРЮ, призначені на посади до на-
брання чинності згаданим докумен-
том, продовжують виконувати свої 
повноваження до закінчення терміну, 
на який їх призначено.

У 2010-му за новими правилами 
було призначено чотирьох представ-
ників Ради. Указами Президента від 
20.09.2010 та 22.12.2010 членами ВРЮ 
були призначені суддя Вищого ад-
міністративного суду Микола Коби-
лянський та голова Вищого спеціалі-
зованого суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ Леонід Фесенко.

Також за тиждень до початку 
2011 року всеукраїнська конференція 
працівників прокуратури виконала 
вимогу закону: вона делегувала до 
Ради заступника Генпрокурора Ми-
хайла Гаврилюка та голову Вищого 
господарського суду Віктора Татькова.

Наступним органом, який пере-
йме естафету гри за новими прави-
лами, має стати парламент. Через 
9 місяців у трьох членів ВРЮ — 
В.Колесниченка, нардепа Валерія 
Бондика та ректора Національного 
університету «Одеська юридична 
академія» Володимира Завальнюка —
закінчиться термін повноважень 
(призначені ВР 22.03.2007).

Звичайно, ці кандидати можуть 
претендувати на повторну 6-річну ка-
денцію. Проте є одне «але»: парламент 
має направити на роботу до ВРЮ двох 
служителів Феміди, обраних безстро-
ково. Ймовірно, перспектива одягти 
мантії не приваблює В.Бондика та 
В.Завальнюка, а от В.Колесниченко, 
схоже, збирається «поновитися» на 
суддівській посаді: 12 червня Вища 
кваліфікаційна комісія суддів надала 
йому рекомендацію для обрання до 
ВСС, а на цьому тижні парламент об-
рав його до цього суду безстроково.

Звільнення vs обрання

Разом з тим В.Колесниченко зби-
рається продовжувати роботу в Раді й 
має намір залишитися в кріслі керів-
ника цього органу. Однак коли пар-
ламент обере Володимира Микола-
йовича суддею безстроково, на нього 
поширяться вимоги щодо несуміснос-
ті: закон забороняє володарям мантії 
одночасно зі здійсненням правосуддя 
займати посаду в будь-якому іншому 

органі. Як відомо, голова ВРЮ працює 
на постійній основі. 

Вихід із цієї ситуації начебто є. 
В ст.19 закону «Про Вищу раду юс-
тиції» зазначається: члени ВРЮ, які 
працюють на постійній основі, при-
командировуються до колегіального 
органу із збереженням за ними посад, 
які вони займали. Тобто суддю можна 
відрядити для роботи у ВРЮ, але для 
цього принаймні потрібно, аби він 
працював у одному з храмів Феміди, 
а не деінде. Повернутися ж на посаду 
судді можна лише в разі звільнення з 
попереднього місця роботи.

Хоча в законі не визначено чіткої 
процедури повернення судді з від-
ставки, та вочевидь, що обраний по-
вторно володар мантії повинен відне-
сти трудову книжку до відділу кадрів 
того суду, до якого був обраний. Інак-
ше не буде законних підстав для нара-
хування йому заробітної плати. Адже 
з моменту підписання постанови ВР 
про обрання судді його відставка, а 
одночасно — виплата щомісячного 
довічного грошового утримання, при-
пиняються.

Пр и ч и н ,  я к і  п і д ш т о в х н у л и 
В.Колесниченка до рішення знову 
стати суддею, може бути багато. І 
сьогодні журналісти не скупляться на 
висунення версій того, як розгортати-
муться події далі: хто стане наступ-
ним очільником ВРЮ і як складеться 
доля В.Колесниченка. Можливо, ба-
жання голови колегіального органу 
дістати мантію із шафи викликане 
необхідністю отримати своєрідний 
страховий поліс, наявність якого за-
безпечить повторне призначення до 
ВРЮ. Адже в законі чітко написано: 
лише суддя, обраний безстроково, 
може стати членом ВРЮ.

Так чи інакше, але, очевидно, на-
явність мантії має бути для більшості 
претендентів однією з умов зайняття 
крісла в Раді. Та чи саме ця обста-
вина стане при призначенні до лав 
ВРЮ визначальною, наприклад, для 
парламенту, який навесні 2013-го де-
легуватиме до неї трьох нових членів, 
покаже час. �

САМОВРЯДУВАННЯ

Адмінпортфель з гарантією
Нинішні заступники голови ВАС зарезервували посади керівників
КСЕНІЯ МАГНУШЕВСЬКА

Збори суддів Вищого 
адміністративного суду змінили 
склад однієї із судових палат і 
погодилися із зарахуванням 
заступників голови цієї установи до 
резерву кандидатів на адмінпосади.

Четверта судова палата ВАС попо-
внилася новими законниками. Так, 

18 червня орган суддівського само-
врядування вирішив з цього ж дня 
ввести до складу палати, яка спеціа-
лізується на розгляді податкових спо-
рів, Ірину Бухтіярову, а з 3 липня —
Ірину Приходько.

Нагадаємо, на засіданні ВККС, 
яке відбулося 17 квітня, законники 
з Донецького апеляційного госпо-
дарського суду та Ворошиловського 
райсуду м.Донецька І.Приходько та 
І.Бухтіярова отримали рекомендації 

для переведення до ВАС. Постано-
вою Верховної Ради від 17.05.2012 їх 
було «посвячено» в «адміністратив-
ники». Відтепер у ВАС працюватиме 
73 законники (за штатом передба-
чено 97). 

Крім цього, збори суддів погодили 
подання голови ВАС Ігоря Темкіжева 
щодо зарахування його заступників 
Дмитра Ліпського та Михайла Цур-
кана до резерву суддів на заміщення 
посад заступників голови ВАС. Копію 

рішення про погодження цих канди-
датур надіслано Раді суддів адміні-
стративних судів для розгляду.

Як відомо, 20 квітня 2012-го РСАС 
прийняла Положення про форму-
вання резерву суддів на заміщення 
адміністративних посад в адмінсу-
дах. Відтоді з’явилося нове правило: 
кандидат, котрий має намір отримати 
адмінпортфель, повинен спочатку 
потрапити до резерву, а потім подати 
відповідну заяву. �

ОБМІН ДОСВІДОМ 

Небачена відкритість
Темкіжева вразила прозорість російської Феміди 
Не так давно голова Вищого 
адміністративного суду Ігор 
Темкіжев їздив до Москви для 
участі в міжнародній конференції 
з питань антимонопольного права. 
Там він зустрівся з журналістом 
Російського агентства правової 
і судової інформації та розповів, 
як функціонують адмінсуди в 
сусідній державі.

За словами І.Темкіжева, за рік ад-
мінсуди розглядають близько 3,5 млн 
справ. «У 2011 році в провадженні було 
1 млн апеляційних скарг, у ВАС — 
100 тис. касаційних. Уявіть: 9 апеляцій-
них судів розглядають 1 млн справ. На-
вантаження — приблизно 450 справ на 
місяць. Це божевільне навантаження», —
підкреслив голова ВАС.

Сергія Феклюніна з РАПСІ здиву-
вала така кількість справ. Він відзна-
чив, що це навіть більше, ніж в Арбі-
тражному суді м.Москви, де найвище 
навантаження в системі арбітражів 
РФ. Ще російську пресу цікавило, 
як швидко вирішуються справи про 
оскарження дій чиновників.

«Згідно із законом на вирішення 
спору — місячний строк. Насправді 
все залежить від того, чи вчасно сто-
рона являється в суд. Ми не можемо 
розглядати справу за відсутності сто-
рони, якщо немає доказів, що вона 
повідомлена належним чином. Тут у 
нас велика проблема, тому що пошта 
затримує ці повідомлення. Але ми 

можемо припинити дію оскарженого 
акта на час розгляду справи й таким 
чином захистити заявника», — відзна-
чив І.Темкіжев.

До речі, в Росії не так давно були 
внесені зміни до арбітражного проце-
суального кодексу, які спростили про-
цедуру повідомлення сторін. Зокрема, 
якщо сторона була один раз повідом-
лена належним чином, вважається, 
що далі про всі перенесення засідань 

вона може дізнатися, зайшовши на 
інтернет-сайт суду. «Це дуже цікава 
річ, у нас такого немає. Розповідатиму 
про такий підхід і пропонуватиму цю 
ідею в Україні», — підкреслив голова 
ВАС. За його словами, в Москві він 
дізнався про багато чого нового, по-
бачив, у якій гарній будівлі працюють 
судді арбітражу. 

І.Темкіжеву сподобалося, що в 
наших сусідів ведеться пряма тран-

сляція процесів із залу засідань суду. 
«Я побачив, що засідання президії 
Вищого арбітражного суду РФ можна 
дивитися в прямому ефірі, а потім — 
на Ютубі. Це небачена відкритість. У 
нас є система діловодства, куди ми 
вносимо прийняті акти, звукозапис 
процесу, але відео в нас ще немає. Цієї 
стадії ми поки що не досягли», — під-
креслив голова ВАС.

Також він поділився досвідом ство-
рення системи адмінсудів в Україні. 
Адже в Росії знову заговорили про 
необхідність існування адміністратив-
них судів. Одні бачать їх самостійною 
структурою разом із системами судів 
загальної юрисдикції та арбітражних 
судів, інші вважають, що вони можуть 
влитися в одну з наявних систем, треті 
говорять, що для такої масштабної ре-
організації судової системи в держави 
нині немає грошей.

«У нас головна проблема була в 
матеріальному забезпеченні реалізації 
ідеї створення адмін’юстиції. А в Росії 
через розміри території вона стояти-
ме ще гостріше. Створення системи 
адмінсудів вимагатиме величезних 
коштів: потрібні приміщення, технічне 
оснащення, судді, працівники апара-
ту. Якщо в Росії до величезних витрат 
готові, треба робити. Якщо ні — може, 
і не варто поспішати. Щоб було зрозу-
міло: у нас указ про створення ВАС був 
прийнятий у 2002 році, а працювати 
він почав тільки у 2005-му», — відзна-
чив І.Темкіжев. �

І.Темкіжев повернувся з Москви з «валізою» ідей та пропозицій.

6 судова влада



КАДРИ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення суддів 

Відповідно до пункту 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції 
України Верховна Рада України  
ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
З вільнити з посад суддів:
Х арківського апеляційного 
господарського суду
Б ілоконь Ніну Дмитрівну — у 
зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Шир яївського районного суду 
Одеської області
Янк овського Валерія 
Костянтиновича — у зв’язку 
з поданням заяви про відставку.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
7 червня 2012 року 
№4922-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 суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів:
 апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим
 •  ОПАНАСЮКА Олександра 

Дмитровича;
 апеляційного суду Волинської 
області
 •  ФЕДОНЮК Світлану Юріївну;

 апеляційного суду Сумської області
 •  ЛИТОВЧЕНКО Наталію Олексіївну;

 Львівського апеляційного 
адміністративного суду
 •  ДОВГУ Ольгу Іванівну,
 •  ЗАТОЛОЧНОГО Віталія Семеновича,
 •  ЛЕВИЦЬКУ Наталію Георгіївну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
7 червня 2012 року 
№4921-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 БОЯРСЬКОГО Олександра 
Олександровича на посаду 
судді Білгород-Дністровського 
міськрайонного суду Одеської 
області безстроково.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
7 червня 2012 року 
№4920-VI

ПРИЗНАЧЕННЯ

 � 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:
 Донецького апеляційного 
господарського суду
 •  УШЕНКО Людмилу Володимирівну;

 Київського апеляційного 
господарського суду
 •  ПОНОМАРЕНКА Євгенія 

Юрійовича;
 Донецького окружного 
адміністративного суду
 •  МЄЗЄНЦЕВА Євгена Ігоровича.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
24 травня 2012 року
№4859-VI 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Допомога на практиці
ВСС пояснив колегам з нижчих інстанцій причини скасування рішень 
Щоб з’ясувати проблемні 
питання судової практики та 
надати методичну допомогу 
колегам, представники Вищого 
спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ відвідали 
Апеляційний суд Вінницької 
області. 

Судді ВСС Олег Ткачук та Дмитро 
Луспеник на початку червня відвідали 
Апеляційний суд Вінницької області, 
де поспілкувалися із служителями 
Феміди цієї установи та судів першої 
інстанції. Представники касаційної 
інстанції проаналізували надходжен-
ня до місцевих судів та Апеляційного 
суду Вінницької області позовів, заяв, 
інших матеріалів, а також апеляційних 
скарг та дослідили їх розгляд за мину-
лий рік. Водночас з’ясували найбільш 
проблемні питання, зокрема, в яких із 
районних судів найбільше скасованих 
та змінених рішень. Крім того, про-
аналізували судові рішення ВСС за 
2012 рік, постановлені за наслідками 
розгляду касаційних скарг на рішення 

судів першої та апеляційної інстанцій 
Вінницької області. 

Як з’ясувалося, найбільш спірні 
питання, які виникають у суддів при 

вирішенні справ, стосуються про-
цесуального права (судовий наказ, 
заочний розгляд справ, попереднє 
судове засідання, повноваження апе-

ляційного суду тощо), земельного пра-
ва, договірних правовідносин, права 
власності (самочинне будівництво). 
На прикладі скасованих і змінених 
судом касаційної інстанції рішень 
О.Ткачук та Д.Луспеник  надали коле-
гам роз’яснення щодо причин їх ска-
сування та звернули увагу на заходи, 
яких слід вжити, щоб не припускатися 
помилок у майбутньому. 

Також 7—8 червня судді ВСС 
Дмитро Луспеник та Борис Гулько 
провели наради із суддями першої та 
апеляційної інстанцій Дніпропетров-
ської області, під час яких обговорили
проблемні питання й надали відповід-
ні роз’яснення. 

У зв’язку із внесенням змін до Ци-
вільного процесуального кодексу, що 
стосуються повноважень апеляційних 
судів, у служителів Феміди апеляцій-
ної інстанції виникають труднощі, 
пов’язані із застосуванням нових 
норм. Судді ВСС закликали колег із 
апеляційних інстанцій до активнішої 
співпраці із законниками місцевих 
обителей Феміди, адже це підвищує 
рівень здійснення судочинства. �

ПЛЕНУМ 

Узагальнення проти помилок
Касаційна ланка «бореться» з недоліками при здійсненні судочинства 
АНІ ГАЛУК 

Помилки, яких найчастіше 
припускаються судді нижчих 
інстанцій при розгляді 
кримінальних справ, і те, 
як завадити їх «рецидиву», 
обговорили на пленумі
Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ. 

Під час засідання пленуму ВСС 
(14 червня) присутні, зокрема, за-
слухали інформацію про узагаль-
нення судової практики перегляду 
кримінальних справ у касаційному 
порядку у 2011 році. Заступник голо-
ви ВСС Станіслав Міщенко розповів 
про основні питання, які висвітлено 
в узагальненні, проведеному судовою 
палатою у кримінальних справах з 
метою однакового застосування ма-
теріального закону. 

Як поінформував С.Міщенко, в 
правозастосовній практиці судів 
першої інстанції виявлено значні 
недоліки організації здійснення су-
дочинства, що вкрай негативно по-
значається на оперативності та якості 
правосуддя. Так, у їхній роботі досить 
часто трапляються випадки непра-
вильного та неоднакового застосу-

вання норм матеріального права, є 
істотні помилки в застосуванні норм 
процесуального права. Поширеною 
практикою є призначення судом по-
карання, яке не відповідає ступеню 
тяжкості злочину. Також, зазначив 
С.Міщенко, непоодинокими є ви-
падки незастосування судами кри-
мінального закону, який підлягав 

застосуванню, тобто неправильної 
кваліфікації чи перекваліфікації 
суспільно небезпечних діянь. Най-
частіше такі помилки виникають 
щодо злочинного діяння, яке мало 
триваючий характер. 

Особливу увагу в узагальненні, 
наголосив доповідач, приділено пору-
шенням строків розгляду криміналь-

них справ. Як показав аналіз судової 
практики, типовим для судів нижчих 
інстанцій є порушення строків прове-
дення попереднього розгляду справи, 
призначення справи до розгляду та 
її судового розгляду. Тому, закликав 
С.Міщенко, необхідно активізувати 
діяльність із надання постійної та 
належної методичної допомоги щодо 
застосування матеріального й проце-
суального права. 

Крім того, пленум заслухав інфор-
мацію про узагальнення судової прак-
тики застосування судами законодав-
ства про відповідальність за окремі 
корупційні правопорушення. За сло-
вами судді ВСС Василя Кульбаби, в 
узагальненні надаються роз’яснення 
щодо законодавчого врегулювання 
розгляду справ, пов’язаних із вчинен-
ням корупційних правопорушень. 
Зокрема, проаналізовано об’єктивні та 
суб’єктивні ознаки складів адміністра-
тивних корупційних правопорушень, 
висвітлено порядок розгляду справ 
про такі правопорушення, строки на-
кладення адміністративних стягнень 
за їх вчинення. 

Заслухавши та обговоривши ін-
формацію, судовій палаті в криміналь-
них справах доручили на основі здій-
снених узагальнень поінформувати 
апеляційні суди, а також підготувати 
відповідні постанови пленуму. �

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Подалі від справи 
ЛЮДМИЛА ЗАЛЕЦЬКА, 
прес-секретар Апеляційного суду 
Тернопільської області

«Звільнити з-під варти із зали 
апеляційного суду негайно», —
суддя Апеляційного суду 
Тернопільської області ухвалив 
таке рішення на користь 
уродженця м.Кременця, який 
скоїв тяжкий злочин і зник з 
поля зору правоохоронців.

9 жовтня 1999 року громадянин Н.,
перебуваючи в стані алкогольно-
го сп’яніння, почав дебоширити в 
під’їзді свого будинку. Щоб заспо-

коїти хулігана, з сусідньої квартири 
вийшов чоловік. Він потрапив під 
шквал ударів нетверезого сусіда й у 
результаті отриманих тяжких тілес-
них ушкоджень помер в реанімацій-
ному відділені місцевої лікарні.

Громадянин Н., не знаючи, що 
своїми діями спричинив смерть лю-
дини й проти нього може бути по-
рушено кримінальну справу, поїхав 
на заробітки до Польщі. 

Лише після цього було винесено 
постанову про притягнення чолові-
ка до відповідальності та оголошено 
його в розшук. Багато разів попереднє
слі дство в криміна льній спра ві 
зупинялося та поновлювалося до 
встановлення місцезна ходження 

обвинуваченого.
Про те, що скоїв злочин, громадя-

нин Н. дізнався через 11 років, коли 
його затримали на території Польщі 
та повідомили про порушення кримі-
нальної справи.

Як вбачається з матеріалів кримі-
нальної справи та пояснень засудже-
ного Н. в суді апеляційної інстанції, 
він не переховувався від досудового 
слідства, оскільки не знав про пору-
шену проти нього кримінальну спра-
ви за наслідками конфлікту 1999 року, 
а також того, що його розшукують 
правоохоронні органи. Це підтвер-
джується тим, що він неодноразово 
у 2000, 2001 рр. перебував в Україні 
та в Республіці Білорусь, що підтвер-

джується візами в його закордонному 
паспорті.

Відповідно до вимог ст.48 КК (в 
редакції 1960 року) особу не може 
бути притягнуто до кримінальної від-
повідальності, якщо з дня вчинення 
нею злочину минуло десять років, за 
який згідно з законом може бути при-
значено більш суворе покарання, ніж 
позбавлення волі строком на 5 років 
(п.4 ч.1 ст.48 КК).

Перебіг давності з дня скоєння 
злочину громадянином Н. становить 
11 років. Апеляційний суд у зв’язку із 
закінченням строків давності скасував 
обвинувальний вирок Кременецького 
райсуду Тернопільської області й за-
крив провадження в справі. �

НАРАДА 

Новела — на обговоренні 
МАР’ЯНА ПАВЛОВСЬКА, 
прес-секретар Апеляційного 
суду Автономної 
Республіки Крим

У зв’язку із прийняттям нового 
Кримінального процесуального 
кодексу в Апеляційному суді 
АРК відбулася нарада, на якій 
обговорювалася організація роботи, 
пов’язаної з розглядом питань з 
оперативно-розшукової діяльності.

Під головуванням очільника Апе-
ляційного суду АРК Валерія Чорно-

бука 19 червня керівники правоохо-
ронних органів автономії розглянули 
гл.21 КПК щодо негласних слідчих 
(розшукових) дій та обговорили меха-
нізми роботи відомств із апеляційним 
судом. Як зазначив очільник устано-
ви, в Апеляційному суді АРК було 
проведено всі необхідні роботи щодо 
укомплектації приміщення, яке від-
повідає сучасним вимогам, режиму 
секретності та захисту інформації з 
обмеженим доступом. 

Учасники наради зазначили, що 
після прийняття КПК виникло чима-
ло запитань, які потрібно вирішувати 
шляхом проведення подібних заходів. 

Тому вже у вересні цього року відбу-
деться повторна зустріч, на якій будуть 
обговорені конкретні пропозиції від 
відомчих підрозділів. 

В.Чорнобук запевнив, що особисто 
контролюватиме всю роботу в Апе-
ляційному суді АРК з цього питання. 
Також він запропонував учасникам 
наради в разі потреби звернутися за 
роз’ясненнями безпосередньо до ав-
торів КПК. 

«Порядок проведення негласних 
слідчих дій — це новела КПК, яка свід-
чить про гуманізацію та демократиза-
цію українського суспільства, а також 
відповідає європейським стандартам 

захисту прав та свобод громадян», — 
зазначив В.Чорнобук. 

Такий захід у суді відбувається 
вже не вперше. Нагадаємо, у травні 
цього року за ініціативи В.Чорнобука 
в Апеляційному суді АРК відбувся 
семінар для суддів першої та апеля-
ційної інстанцій автономії з вивчення 
концептуальних положень КПК, за 
участю радника Президента — керів-
ника головного управління з питань 
судоустрою АП, одного із співавторів 
кодексу Андрія Портнова, членів Ради 
суддів України та суддів Вищого спеці-
алізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ. �

Д.Луспеник допоміг суддям розібратися з питаннями, які виникають при розгляді справ. 

С.Міщенко звернув увагу на практику призначення судами покарання, 
яке не відповідає ступеню тяжкості злочину.
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АДВОКАТУРА K

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Досвід —
понад усе
Рада суддів господарських судів дала 
рекомендації для призначення на посади 
голів судів чотирьом нинішнім очільникам. 
Крім цього, орган самоврядування 
визначився з кандидатурами 
нових керівників судів у Донецькій 
і Волинській областях.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Член РСГС Тетяна ОЛЕНИЧ із Чернігова 
підтримала кандидатуру Василя ШЕСТАКА 
на посаду голови свого суду.

Змінювати Конституцію — традиція всіх українських президентів. Тому серед членів асамблеї 
і Леонід КУЧМА (другий зліва), і Віктор ЮЩЕНКО (в центрі).

Рада погодилася, щоб Господарським судом 
Івано-Франківської області продовжила 
керувати Вікторія СУБОТНИК.

Віктор ЯНУКОВИЧ закликав членів асамблеї не писати Конституцію 
під окремі політичні сили чи персоналії, бо «це — безперспективно».

Голова КА Леонід КРАВЧУК (праворуч) уважає, що Конституція відстала від життя, 
тому «будемо її модернізувати».

АСАМБЛЕЯ

Нова мета — Конституція-2014
Після завершення Євро-2012 наша головна мета — модернізувати країну. 
Таке завдання поставив перед членами Конституційної асамблеї глава 
держави. Реалізовуватимуть задумане «шляхом формування активного і 
захищеного громадянина та на основі верховенства права».

ФОТО: АНДРІЙ МОСІЄНКО

Микола БАРАНОВ готовий і надалі очолювати 
Господарський суд Вінницької області. Загалом «господарники» підтримали 9 претендентів на адміністративні посади.

КАДРИ 

Обрані 
«пожиттєво» 
21 червня народні депутати обирали 
безстроково служителів Феміди, 
п’ятирічний термін повноважень 
яких закінчився й котрих рекомендувала 
Вища кваліфікаційна комісія суддів. 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Член ВККС Ніна ФАДЄЄВА не приховувала радості 
від зустрічі з нардепом Сергієм КІВАЛОВИМ.

Член Комітету ВР з питань правосуддя Дмитро ШПЕНОВ (праворуч) 
скористався нагодою поспілкуватися з головою Вищої ради юстиції 
Володимиром КОЛЕСНИЧЕНКОМ.

Судді намагалися не пропустити моменту безстрокового обрання.
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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

ДОГАНИ

Дві скарги —
в один кошик
На засіданні 13 червня ВККС притягнула до 
дисциплінарної відповідальності 7 служителів 
Феміди. Серед покараних — суддя Тернівського 
районного суду м.Кривий Ріг Дніпропетровської 
області Андрій Лиходєдов. У цей день ВККС 
розглядала дві скарги на А.Лиходєдова. Другу 
дисциплінарну справу комісія направила до ВРЮ, 
оскільки в діях судді «кваліфікаційники» побачили 
ознаки порушення присяги.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

«Законом визначені чіткі строки, тому додержуйтесь їх», — 
сказав Анатолій МАРЦИНКЕВИЧ одному із суддів, 
який не міг винести ухвалу протягом 7 місяців.

Суддя з Харківщини Надія БЕРЕЖНА цього дня отримала 
свою першу догану. Жінка носить мантію вже 19 років. 

 «Суддя Дмитро УСАТОВ (праворуч) вживає алкоголь на робочому місці», — 
стверджували позивачки (ліворуч). Вивчивши матеріали справи, 
ВККС категорично не погодилась із таким звинуваченням.

ПЛЕНУМ 

Постанова 
з підтримкою 
Пленум Вищого спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ прийняв постанову 
«Про судову практику розгляду цивільних справ 
у касаційному порядку». Також у першому читанні 
було підтримано 4 проекти постанов. 

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

Голова ВСС Леонід ФЕСЕНКО підтримав постанову, яка роз’яснить спірні питання, 
що виникають при касаційному провадженні. 

Заступник голови ВСС Станіслав МІЩЕНКО (праворуч) указав на помилки, 
які допускають судді перших інстанцій при розгляді кримінальних справ. 

Пленум прийняв у першому читанні проект постанови 
«Про деякі питання юрисдикції та підсудності розгляду цивільних справ». 
Доповідачем виступив суддя ВСС Олег ТКАЧУК. 

Голова ВККС Ігор САМСІН (праворуч) зазначив, що комісія пішла назустріч 
кандидатам і визнала ці роботи дійсними, бо таких було багато.

Під час персоніфікації робіт кожен кандидат уголос називав свій код.
Технічні працівники показували кандидатам їхні бланки й роз’яснювали, 
де саме ті допустили помилки.

ТЕСТУВАННЯ

Визнання 
помилок
13 червня ВККС вирішувала долі кандидатів на посади 
суддів, які під час проходження тестування допустили 
технічні помилки при заповненні бланка відповідей. 
Система не змогла визначити, кому належать 18 робіт, 
оскільки претенденти неправильно вписали свій код. 
Неуважних викликали до зали засідань, 
де після пояснення, у чому полягали помилки, 
роботи були персоніфіковані.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО
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ПІДПРИЄМНИЦТВО

Спирт — 
для кожного
У Верховній Раді пропонують 
ліквідувати державну монополію 
на виготовлення спирту. 
Виробляти його зможе кожен, а 
діючі підприємства пропонується 
приватизувати.

Відповідно до нинішнього за-
конодавства виробництво спирту 
етилового може здійснюватися лише 
на державних підприємствах. Од-
нак така ситуація не влаштовує на-
родного депутата Павла Климця, на 
думку якого право на виготовлення 
цієї продукції повинні отримати всі 
суб’єкти підприємницької діяльності 
незалежно від форм власності. Свою 
позицію він виклав у проекті «Про 
внесення змін до деяких Законів 
України (щодо розвитку спиртової 
галузі)» (№10607).

«Ліквідація державної монополії 
в галузі виробництва спирту забез-
печить створення сприятливих умов 
для залучення інвестицій, наслідком 
чого стане модернізація застарілих 
підприємств, нарощування обсягів 
виробництва та збільшення кількості 
зайнятих переважно в сільській місце-
вості», — переконаний нардеп. �

КОНТРОЛЬ

Бланки 
без витрат
Мін’юст виносить на громадське 
обговорення законодавчу 
ініціативу щодо скасування 
бланків суворого обліку. За 
словами експертів, діюча система 
не лише вимагає додаткових 
витрат, а й не може гарантувати 
безпеки.

Міністерство юстиції пропонує 
скасувати застосування бланків суво-
рого обліку. З цією метою відомством 
розроблено проекти законів «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів щодо виготовлення документів 
та бланків документів суворого об-
ліку або звітності» та «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України 
щодо виготовлення документів та 
бланків документів суворого обліку 
або звітності».

Як наголошують у міністерстві, 
процедури, пов’язані із застосуванням 
бланків суворого обліку, невиправ-
дано ускладнені. Так, виготовлення 
таких документів — витратна проце-
дура, яка до того ж підлягає ліцензу-
ванню. Це впливає на вартість відпо-
відного документа чи бланка і послуг, 
що включають його видачу. Відповідні 
витрати нерідко є невиправданими, 
оскільки не гарантують співмірного 
захисту від протиправних посягань на 
права чи власність споживача. �

ФІНАНСИ

Неустойка 
як гарантія
Асоціація «Український Кредитно-
Банківський Союз» звернулася 
до Верховної Ради з проханням 
відхилити проект «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо обмеження розміру 
неустойки для фізичних осіб)» 
(№10178).

УКБС зауважив, що запропонова-
на проектом заборона визначати роз-
мір неустойки в договірному порядку 
призведе до втручання держави в до-
говірні відносини сторін. Такі дії не 
відповідають загальним принципам 
господарювання й порушують право 
суб’єктів без обмежень самостійно 
здійснювати господарську діяльність, 
яка не суперечить чинному законо-
давству. Крім того, це порушує баланс 
прав та інтересів учасників ринку кре-
дитування та передбачає створення 
умов для невиконання недобросовіс-
ними боржниками своїх договірних 
зобов’язань.

Експерти асоціації підкреслили, 
що при укладенні договору сторони 
визначають його зміст на основі воле-
виявлення, погоджуючи на свій розсуд 
будь-які умови договору, які не супере-
чать законодавству. УКБС нагадав, що 
перед укладанням договору відповідно 
до вимог постанови Національного 
банку 10.05.2007 №168, фінустанови 
надають споживачам інформацію про 
умови кредитування, вартість позики 
та всіх супутніх послуг, а також інших 
фінансових зобов’язань споживача, які 
пов’язані з отриманням, обслуговуван-
ням та погашенням кредиту й мають 
бути оплачені споживачем згідно з 
вимогами законодавства та відповід-
ного договору.

Таким чином, до підписання дого-
вору клієнт отримує повну інформа-
цію, достатню для адекватної оцінки 
всіх ризиків та прийняття виваженого 
рішення щодо оформлення кредиту 
або відмови від нього. �

ЗАГРОЗИ

Втрата документів і бізнесу
Тимчасове обмеження в спеціальному праві створює механізм усунення 
конкурентів

ДЕНИС ШКІПТАН, 
юрист, ЮФ «Спенсер 
і Кауфманн» 

Тимчасове обмеження в 
користуванні спеціальним правом 
на заняття підприємництвом 
планувалося законотворцями як 
спосіб ефективного розслідування 
злочинів у сфері господарської 
діяльності. Однак у наших реаліях 
ці норми можуть перетворитися 
на засіб розправи з конкурентами 
й допомогти в рейдерських 
захопленнях.

Новий контроль

Усі аспекти обмеження права на 
здійснення підприємницької діяль-
ності сформульовано в гл.13 Кримі-
нального процесуального кодексу 
«Тимчасове обмеження у користуванні 
спеціальним правом». Такі заходи 
забезпечення кримінального прова-
дження є новими для кримінального 
процесуального законодавства. У чин-
ному дотепер КПК жодних згадувань 
про заходи забезпечення криміналь-
ного провадження, а тим більше про 
обмеження спеціальних прав підозрю-
ваних немає.

Разом з тим в ст.148 нового КПК 
встановлено, що «у разі наявності 
достатніх підстав вважати, що для 
припинення кримінального пра-
вопорушення чи запобігання вчи-
ненню іншого, припинення або за-
побігання протиправній поведінці 
підозрюваного щодо перешкоджання 
кримінальному провадженню, забез-
печення відшкодування шкоди, за-
вданої кримінальним правопорушен-
ням, необхідно тимчасово обмежити 
підозрюваного у користуванні спеціаль-
ним правом, слідчий, прокурор, інша 
уповноважена службова особа мають 
право тимчасово вилучити документи, 
які посвідчують користування спеці-
альним правом, у законно затриманої 
ними особи в порядку, передбаченому 
статтею 208 цього Кодексу». Тимчасове 
обмеження в користуванні спеціаль-
ним правом може бути здійснене на 
підставі рішення слідчого судді під час 
досудового розслідування на строк не 
більше 2 місяців, а документи, які по-
свідчують користування правом на 
здійснення підприємницької діяль-
ності, тимчасово вилучаються.

Проте жодних критеріїв визначен-
ня цих підстав у законі не існує, немає 
й питань, дослідження яких могло б 
визначити достатність цих підстав. 
Тому необхідність тимчасового обме-
ження підозрюваного в користуванні 
спеціальним правом, напевно, буде 
визначатися виходячи із суб’єктивних 
думок і оціночних суджень слідчих, 
прокурорів та інших уповноважених 
службових осіб, які не завжди мати-
муть неупереджене ставлення до під-
озрюваних у протиправній поведінці. 
Це може призвести до зловживання 
службовим становищем і перетво-
рення розглядуваних положень КПК 
в засоби впливу на господарську ді-
яльність.

Пошук визначеності

У КПК щодо суб’єктів, які можуть 
виявити ініціативу щодо обмеження в 
праві на здійснення підприємницької 
діяльності суб’єкта господарювання, 
вказано велику кількість осіб. Навіть 
установлено, що інші уповноважені 
службові особи можуть сприяти об-
меженню цього права. Що має на увазі 
законодавець? Як відомо, в КПК немає 
відомостей щодо того, ким можуть 
бути ці особи. Проте, в пп.1 та 2 при-
мітки до ст.364 Кримінального кодексу 
визначено поняття «службова особа». 
При цьому в абз.3, 4, 5 п.1 постанови 
Пленуму Верховного Суду «Про судову 
практику у справах про хабарництво» 
передбачено, що «організаційно-роз-
порядчі обов’язки — це обов’язки по 
здійсненню керівництва галуззю про-
мисловості, трудовим колективом, 
ділянкою роботи, виробничою діяль-
ністю окремих працівників на підпри-
ємствах, в установах чи організаціях 
незалежно від форми власності. Такі 
функції виконують, зокрема, керів-
ники міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади, державних, 
колективних чи приватних підпри-
ємств, установ і організацій, їх за-
ступники, керівники структурних під-
розділів (начальники цехів, завідуючі 
відділами, лабораторіями, кафедрами), 
їх заступники, особи, які керують ді-
лянками робіт... 

Адміністративно-господарські 
обов’язки — це обов’язки по управлін-
ню або розпорядженню державним, 
колективним чи приватним майном… 
Такі повноваження в тому чи іншому 
обсязі є у начальників планово-госпо-
дарських, постачальних, фінансових 
відділів і служб, завідуючих склада-
ми, магазинами, майстернями, ательє, 
їх заступників, керівників відділів 
підприємств, відомчих ревізорів та 
контролерів.

Особа є службовою не тільки 
тоді, коли вона здійснює відповідні 
функції чи виконує обов’язки по-
стійно, тимчасово або за спеціальним 
повноваженням, за умови, що зазна-
чені функції чи обов’язки покладені 
на неї правомочним органом або пра-
вомочною службовою особою». 

Таким чином, уповноважена служ-
бова особа — це службова особа, яка 
має повноваження на тимчасове ви-
лучення документів, які посвідчують 
користування спеціальним правом. 
Під такий критерій може підпадати 
будь-хто з осіб, які у своїй діяльності 
пов’язані з виконанням організацій-
но-розпорядчих чи адміністративно-
господарських обов’язків і яким на-
дані на це повноваження. При цьому 
в новому КПК не вказано, хто може 
надавати такі повноваження. Зви-
чайно ж, можна говорити про те, що 
коло таких службових осіб, як і їхні 
повноваження, повинен установити 
орган (слідчий суддя), який приймає 
рішення про тимчасове обмеження 
права на здійснення підприємницької 
діяльності в кожному конкретному 
випадку. Це було б логічно. Проте в 
такому випадку слід це прямо передба-
чити в кодексі. Тому можна стверджу-
вати, що в суб’єктів господарювання, 
здебільшого конкурентів, з’являються 
додаткові важелі для чинення сут-
тєвих перешкод іншим суб’єктам 
господарювання, адже обмеження в 
праві на здійснення підприємницької 
діяльності на 2 місяці може призвести 
до великих, насамперед фінансових і 
репутаційних, втрат або навіть повно-
го припинення господарювання.

При всьому зазначеному в новому 
КПК передбачено існування слідчого 
судді, котрий єдиний має повнова-

ження здійснювати судовий контроль 
у кримінальному провадженні. Тобто 
наявність інституту слідчих суддів 
є гарантією забезпечення верховен-
ства права при вирішенні будь-яких 
питань, що стосуються запобіганню 
злочинам чи їх розслідування. 

Оскільки боротьба за права роз-
кривається саме відстоюванням ра-
мок в обмеженні цих прав, що юри-
дично відображені в законодавчих 
актах, необхідною умовою допущення 
чи недопущення обмежень спеціаль-
них прав на законодавчому рівні по-
винна бути відповідність загальним 
засадам існування прав. В Основному 
Законі передбачено, що «конституцій-
ні права і свободи людини і громадя-
нина не можуть бути обмежені, крім 
випадків, передбачених Конституці-
єю» (ч.1 ст.64). До того ж «кожен має 
право на підприємницьку діяльність, 
яка не заборонена законом» (ч.1 ст.42).

Свобода як суспільний та право-
вий феномен невід’ємно стосується й 
підприємницької діяльності. Згідно 
з ст.44 Господарського кодексу «під-
приємництво здійснюється на основі: 

• вільного вибору видів підприєм-
ницької діяльності;

• самостійного формування під-
приємцем програми діяльності, ви-
бору постачальників і споживачів про-
дукції, що виробляється, залучення 
матеріально-технічних, фінансових та 
інших видів ресурсів, використання 
яких не обмежено законом, встанов-
лення цін на продукцію та послуги 
відповідно до закону;

• вільного найму підприємцем 
працівників;

• комерційного розрахунку та влас-
ного комерційного ризику;

• вільного розпорядження при-
бутком тощо.

Отже, свобода вибору і здійснен-
ня підприємницької діяльності є 
невід’ємним правом кожного, хто має 
повну цивільну дієздатність.

Обмеження підприємництва

У чинному КПК заходам забезпе-
чення кримінального провадження 
у світлі тимчасового обмеження прав 
на здійснення підприємницької ді-
яльності взагалі не приділено уваги. 
Тож із набранням чинності новим 
КПК можуть виникнути складнощі 
в застосуванні цих положень. Адже 
порядок і підстави ухвалення рішень 
за результатами розгляду клопотань 
про тимчасові обмеження спеціальних 
прав чітко не врегульовані.

Так, аналізуючи положення кодексу 
щодо тимчасового обмеження права на 
здійснення підприємницької діяльнос-
ті, маємо підстави для занепокоєння, 
адже в КПК чітко передбачено, що пра-
во на здійснення підприємницької ді-
яльності може бути обмежене шляхом 
вилучення документів, що посвідчують 
користування спеціальним правом, 
якщо будуть підстави сумніватись у 
законності такої діяльності. При цьому 
чинним законодавством наявність спе-
ціального права на здійснення певного 
виду господарської діяльності визнача-
ється шляхом існування в підприємця 
документів на здійснення такого спе-
ціального права, якими можуть бути 
ліцензії, дозволи, патенти тощо.

Однак у зв’язку з тим, що єдиного 
переліку документів, які можуть вилу-
чатися уповноваженими службовими 
особами, новий КПК не передбачає, 
такими документами можуть бути 
будь-які правовстановчі документи 
суб’єкта господарювання. До того ж 
підстави для їх вилучення можуть 
бути абсолютно різні, адже визна-
чаються на власний розсуд уповно-
важеними службовими особами: 
чи то невчасне подання податкової 

звітності, внаслідок чого нібито слід 
запобігти умисній несплаті податків, 
зборів, інших обов’язкових платежів; 
чи то помилка (описка) державного 
реєстратора при здійсненні державної 
реєстрації, з чого, при бажанні, можна 
дійти висновку про фіктивність веден-
ня господарської діяльності.

Уявімо собі ситуацію, коли, на дум-
ку уповноваженої службової особи, 
на підставі наданих їй повноважень 
положеннями гл.13 нового КПК тим-
часово обмежується спеціальне право 
на здійснення певного виду підпри-
ємницької діяльності, яке, за ст.9 за-
кону «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності», підлягає 
обов’язковому ліцензуванню. Так, у 
результаті такого обмеження може 
бути вилучено ліцензію, яка посвідчує 
право на, наприклад: 

• транспортування нафти, природ-
ного газу чи його зберігання;

• централізоване водопостачання 
та водовідведення;

• туроператорську діяльність;
• діяльність арбітражних керую-

чих тощо.
З огляду на це в підприємців є під-

стави побоюватися, що в будь-який час 
їхня діяльність може бути зупинена 
суб’єктами, котрі прагнуть привлас-
нити підприємство, яке ефективно діє, 
або просто знищити свого конкурента. 
Положення кодексу, що розглядають-
ся, можуть бути ефективними або на-
віть безпрограшними при здійсненні 
рейдерських схем захоплення бізнесу, 
адже при періодичному тимчасовому 
зупиненні ведення господарської ді-
яльності далеко не кожен, навіть силь-
ний на ринку суб’єкт господарювання, 
зможе продовжувати працювати. 

Як приклад візьмемо найпошире-
ніший в Україні вид підприємницької 
діяльності — торгівлю. Вона згідно 
з ст.267 Податкового кодексу перед-
бачає придбання торгового патенту. 
При цьому пп.267.6.1 ПК встановлено, 

що «оригінал патенту повинен бути 
розміщений:

• на фронтальній вітрині магазину, 
а за її відсутності — біля реєстратора 
розрахункових операцій; 

• на фронтальній вітрині малої ар-
хітектурної форми; 

• на табличці в автомагазинах, на 
розвозках та інших видах пересувної 
торговельної мережі, а також на лот-
ках, прилавках та інших видах торго-
вельних точок, відкритих у відведених 
для торговельної діяльності місцях; 

• у пунктах обміну іноземної ва-
люти; 

• у приміщеннях для надання плат-
них послуг, а також у приміщеннях, в 
яких проводяться розважальні ігри». 

Крім того, у пп.267.6.2 ПК зазначе-
но, що «торговий патент повинен бути 
відкритий та доступний для огляду».

Отже, у разі вилучення в суб’єкта 
господарювання торгового патенту 
втрачається можливість здійснювати 
торгівлю і припиняється підприєм-
ницька діяльність. При цьому вилу-
чення торгового патенту уповнова-
женими особами може бути визнане 
незаконним і безпідставним, але це не 
відшкодує збитків.

Вихід — у роз’ясненнях

При всьому зазначеному досліджу-
вані положення нового КПК дійсно 
дозволяють по-новому підійти до ви-
рішення проблеми запобігання зло-
чинам у господарській сфері, якщо, 
звичайно, вважати, що застосування 
цих норм буде здійснено не всупереч 
інтересам легальних суб’єктів господа-
рювання. Так, якщо розглядати злочи-
ни у сфері господарювання, наприклад 
такий, як фіктивне підприємництво 
(ст.205 КК) тобто «створення або при-
дбання суб’єктів підприємницької 
діяльності (юридичних осіб) з метою 
прикриття незаконної діяльності або 
здійснення видів діяльності, щодо 
яких є заборона», то можна перекона-
тися в тому, що швидкість реагуван-
ня тут є надважливою, адже злочин 
є закінченим ще на етапі створення 
чи купівлі юридичних осіб. Метою є 
прикриття незаконної діяльності, яка 
шкодить інтересам держави і суспіль-
ства. До того ж відповідальність за ці 
злочини настає незалежно від того, 
було в результаті їх скоєння завдано 
реальної шкоди державі чи ні.

Усвідомлюючи наявність значно-
го поширення корупції в будь-якій 
сфері господарської діяльності, слід 
пам’ятати, що основною складовою 
ефективності будь-якого державного 
механізму є контроль за діяльністю 
осіб, котрі мають надані державою 
владні повноваження.

Отже, задля вдосконалення спо-
собів попередження та розслідування 
злочинів бажано опрацювати й зако-
нодавчо закріпити вичерпний перелік 
службових осіб, котрі можуть бути 
вповноважені вилучати документи, 
які посвідчують користування спе-
ціальним правом. Також необхідно 
встановити обов’язок службових осіб 
здійснювати реалізацію своїх повно-
важень щодо тимчасового обмеження 
суб’єктів підприємництва в праві на 
ведення підприємницької діяльності 
виключно на підставі мотивованих 
рішень, із зазначенням докладного 
опису підстав, якими обгрунтовують-
ся такі вимоги. Це будуть важливі до-
кази для слідчих суддів.

Крім того, слід:
• визначити виключний перелік 

документів, які можуть вилучатися 
в суб’єкта господарювання з метою 
запобігання злочинам чи для їх роз-
слідування; 

• передбачити право суб’єкта госпо-
дарювання не виконувати вимог упо-
вноважених осіб у разі прийняття слід-
чим суддею рішення без повідомлення 
й участі представників осіб, щодо яких 
здійснюються такі обмеження. 

Дієвість нових процесуальних 
норм є необхідною умовою, адже су-
часні способи боротьби з криміналь-
ними структурами дуже обмежені 
процесуальними нормами. Недостат-
ньо положень, які б регламентували 
порядок запобігання злочинам, а не 
розслідування наслідків суспільно 
небезпечних діянь.

Потрібно звернути увагу зако-
нотворців, науковців-теоретиків та 
юристів-практиків на те, що КПК по-
трібен нашому суспільству як дієвий 
механізм боротьби зі злочинністю. 
Тому слід приділити більше уваги по-
ложенням, які можуть породити зло-
вживання та нові способи незаконного 
втручання в діяльність законослухня-
них осіб. �

Необхідність тимчасового обмеження підозрюваного 
в користуванні спеціальним правом, напевно, 
буде визначатися виходячи із суб’єктивних думок 
і оціночних суджень слідчих та прокурорів.

Для малого бізнесу втрата торгового патенту означатиме і втрату всіх доходів.

10 законодавча влада



ПРАВИЛА

Контроль за тарифами
КМДА слід реєструвати всі свої акти, хоча законодавство цього прямо не вимагає

АНДРІЙ ПОТЬОМКІН, 
здобувач кафедри 
конституційного та 
муніципального права 
Національної академії 
Міністерства внутрішніх 
справ України;

ВІКТОР БАРВІЦЬКИЙ, 
викладач Академії 
муніципального 
управління

Громадяни, не вдоволені 
комунальними тарифами, 
намагаються їх оскаржити. 
Не останню роль у цьому процесі 
відіграє державна реєстрація 
відповідних актів, адже її 
відсутність позивачі намагаються 
використати на свою користь.

Шляхи оскарження

Останніми роками почастішали 
випадки, коли органи як державної 
влади, так і місцевого самоврядування 
не захищають, а навпаки, порушують і 
обмежують права та законні інтереси 
територіальних громад.

Прикладом незаконних або прий-
нятих на шкоду територіальним 
громадам рішень органів місцевого 
самоврядування є рішення щодо 
встановлення завищених тарифів на 
житлово-комунальні послуги. Про це 
свідчить і ряд судових рішень, зокре-
ма ухвала Вищого адміністративного 
суду від 23.03.2006 про визнання не-
законним рішення виконавчого ко-
мітету Харківської міської ради «Про 
затвердження тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибу-
динкових територій для житлово-екс-
плуатаційних підприємств комуналь-
ної власності територіальної громади 
м.Харкова», постанова Окружного 
адміністративного суду м.Києва від 
9.11.2011 про визнання незаконним 
порядку формування тарифів на по-
слуги з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій.

Сьогодні тема щодо підвищення та-
рифів на житлово-комунальні послуги 
є досить актуальною і жваво обгово-
рюється як мешканцями столиці, так 
і інших міст. Доволі непроста й кон-
фліктна ситуація назріла в Олексан-
дрії: міська влада (рада та виконком) 
приймає суспільно важливі рішення, 
зокрема з питань підвищення тарифів 
на тепло та воду, без проведення гро-
мадських слухань.

Так само складна й неоднозначна 
ситуація склалась у столиці. Підпри-
ємства та організації комунальної 
власності відповідно до встановлених 
Київською міською державною адмі-
ністрацією тарифів здійснюють роз-
рахунок вартості наданих житлово-ко-
мунальних послуг із централізованого 
водопостачання та водовідведення. 
Отримавши ці послуги, деякі спожи-
вачі вважають їх вартість надмірно 
високою, тому знаходять підстави для 
оскарження розпоряджень КМДА в 
судовому порядку. Основним аргумен-
том визнання їх незаконними є відсут-
ність державної реєстрації в управлін-
ні юстиції. Оскільки ця процедура не 
була здійснена, то, на думку позивачів, 
відповідно до указу Президента «Про 
державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших 
органів виконавчої влади» від 3.10.92 
№493 і Положення про державну ре-
єстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконав-
чої влади, затвердженого постановою 
КМ від 28.12.92 №731 розпорядження 

КМДА не набрали чинності, а отже, і 
здійснення на їх підставі розрахунку 
вартості наданих житлово-комуналь-
них послуг є незаконним. 

Представник департаменту дер-
жавної реєстрації нормативних актів 
Мін’юсту Владислав Кікалов наголо-
сив: «Функція державної реєстрації 
нормативно-правових актів, яку здій-
снюють органи юстиції, займає один з 
найбільших сегментів управлінської 
діяльності у сфері державної правової 
політики; державна реєстрація нор-
мативно-правових актів, у тому числі 
органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування, — це перш за все 
засіб захисту конституційних прав і 
свобод людини».

Подвійний статус 

Відповідно до ст.118 Конституції 
виконавчу владу в Києві здійснює 
міська державна адміністрація. Осо-
бливості здійснення виконавчої влади 
й місцевого самоврядування в Києві 
та Севастополі, які мають спеціаль-
ний статус, визначаються окремими 
законами.

Закон «Про столицю України — 
місто-герой Київ» визначив особли-
вості здійснення виконавчої влади та 
місцевого самоврядування в адміні-
стративно-політичному центрі дер-
жави. Акта ж про Севастополь ще й 
досі не прийнято. Згідно з п.2 розд.VII 
«Прикінцеві положення» закону про 
столицю міська та районні в Києві 
ради (після внесення змін до цього 
документа у вересні 2010 року останні 
припинили своє функціонування) ви-
рішують питання щодо формування 
власних виконавчих органів на базі 
відповідних державних адміністрацій, 
які паралельно виконують функції 
державної виконавчої влади. У цьому, 
власне, й полягають особливості.

Відзначимо, що така подвійна при-
рода КМДА не властива класичній 
європейській моделі місцевого само-
врядування й не узгоджується із за-
кладеними в ст.4 Європейської хартії 
місцевого самоврядування принци-
пами повної свободи дій, повноти та 
виключних повноважень органів міс-
цевого самоврядування.

При здійсненні виконавчої влади 
КМДА підзвітна й підконтрольна 
КМ, а при здійсненні повноважень у 
сфері місцевого самоврядування —
Київській міськраді. Це підтверджу-
ється й правовою позицією Кон-

ституційного Суду, викладеною в 
мотивувальній частині рішення від 
25.12.2003 №21-рп/2003 в справі про 
особливості здійснення виконавчої 
влади та місцевого самоврядування 
в Києві. У резолютивній частині цьо-
го ж рішення зазначено, що КМДА є 
єдиним в організаційному відношенні 
органом, який виконує функції вико-
навчого органу Київської міськради та 
паралельно функції місцевого органу 
виконавчої влади.

Контроль нормотворчості 

Відповідно до ч.5 ст.41 закону 
«Про місцеві державні адміністрації» 
«нормативно-правові акти місцевих 
державних адміністрацій підлягають 
державній реєстрації у відповідних 
органах юстиції в установленому ор-
ганом порядку і набирають чинності 
з моменту їх реєстрації, якщо самими 
актами не встановлено пізніший тер-
мін введення їх у дію». Згідно з ст.1 
указу №493 та п.2 положення №731 
державній реєстрації підлягають нор-
мативно-правові акти, які видаються 
міністерствами, іншими органами 
виконавчої влади, органами господар-
ського управління та контролю і які 
зачіпають права, свободи й законні 
інтереси громадян або мають міжві-
домчий характер.

Державну реєстрацію норматив-
но-правових актів КМДА здійснює 
Київське міське управління юстиції 
(ст.2 згаданого указу, п.6 положення). 
В ст.3 указу передбачено, що норма-
тивно-правові акти, які видаються 
органами виконавчої влади, набува-
ють чинності через 10 днів після їх 
реєстрації. У разі порушення вимог 
щодо державної реєстрації норматив-
но-правових актів КМДА вказані акти 
вважаються такими, що не набрали 
чинності, і не можуть бути застосовані 
(п.15 положення).

На тому, що незареєстровані нор-
мативно-правові акти є нечинними, 
наголошують у своїх працях і науков-
ці. При цьому такі акти дуже часто 
суперечать законодавству.

За ч.2 ст.4 Господарського процесу-
ального кодексу, суд не застосовує акти 
державних та інших органів, якщо ці 
акти не відповідають законодавству. 
Відповідно до ч.4 ст.9 Кодексу адмі-
ністративного судочинства в разі не-
відповідності нормативно-правового 
акта Конституції, закону, міжнарод-
ному договору, згода на обов’язковість 

якого надана ВР, або іншому право-
вому акту суд застосовує правовий 
акт, який має вищу юридичну силу. 
Аналогічні приписи містяться в ст.8 
Цивільного процесуального кодексу.

Поряд із цим чинними нормами, 
зокрема законом «Про місцеве само-
врядування в Україні», не передбачено 
державної реєстрації нормативно-
правових актів, прийнятих КМДА 
як виконавчим органом міськради. 
Йдеться лише про реєстрацію в ор-
ганах юстиції статуту територіальної 
громади, що може бути прийнятим 
представницьким органом місцевого 
самоврядування.

Однак з огляду на те, що підзаконні 
нормативно-правові акти, в тому чис-
лі й розпорядження КМДА як органу 
місцевої виконавчої влади та вико-
навчого органу Київради, зачіпають 
права, свободи й законні інтереси гро-
мадян, вони повинні пройти державну 
реєстрацію в органах юстиції задля 
забезпечення принципів верховенства 
права та законності, крім перелічених 
випадків, коли на державну реєстра-
цію акти не подаються.

Коригуючи закони

Пунктом 3 ч.5 ст.19 «Прикінцеві 
положення» закону «Про державне 
регулювання у сфері комунальних 
послуг» від 9.07.2010 №2479-VI, який 
набрав чинності 31.10.2010, викладено 
в новій редакції пп.2 п.«а» ч.1 ст.28 за-
кону «Про місцеве самоврядування в 
Україні». Тепер до відання виконавчих 
органів сільських, селищних, міських 
рад належать владні (самоврядні) по-
вноваження, зокрема щодо «встанов-
лення в порядку і межах, визначених 
законодавством, тарифів на побутові, 
комунальні (крім тарифів на теплову 
енергію, централізоване водопоста-
чання та водовідведення, які вста-
новлюються національною комісією, 
що здійснює державне регулювання 
у сфері комунальних послуг), тран-
спортні та інші послуги». 

Відповідно до попередньої редакції 
вказаного підпункту до відання вико-
навчих органів сільських, селищних, 
міських рад належали повноваження 
щодо встановлення в порядку й межах, 
визначених законодавством, тарифів 
щодо оплати побутових, комуналь-
них, транспортних та інших послуг, 
які надаються підприємствами та 
організаціями комунальної власності 
відповідної територіальної громади.

Таким чином, повноваження щодо 
встановлення тарифів на централізо-
ване водопостачання та водовідведен-
ня вже належать національній комісії, 
що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг. До набран-
ня ж чинності відповідними змінами 
такі повноваження здійснювалися 
КМДА.

Загалом питання щодо встановлен-
ня тарифів на житлово-комунальні по-
слуги, за своєю природою, є питання-
ми місцевого значення, тому повинні 
вирішуватись органами місцевої влади 
за погодженням з територіальними 
громадами. Можливо, врахувавши 
численні випадки порушень законо-
давства органами місцевого самовря-
дування при встановленні тарифів, на 
чому ми вже наголошували раніше, 
законодавець тимчасово зробив на-
ціональну комісію відповідальною за 
встановлення тарифів на теплову енер-
гію, централізоване водопостачання та 
водовідведення. 

Пунктом 4 ч.2 розд.VІ «Прикінцеві 
та перехідні положення» закону «Про 
державно-приватне партнерство» від 
1.07.2010 №2404-VI, який набрав чин-

ності 31.10.2010, викладено в новій ре-
дакції п.7 ч.1 ст.18 закону «Про місцеві 
державні адміністрації». Відтоді місце-
ва державна адміністрація «визначає і 
встановлює норми споживання у сфері 
житлово-комунальних послуг, здій-
снює контроль за їх дотриманням». 

За попередньою редакцією п.7 
ч.1 ст.18 указаного акта до відання 
місцевої державної адміністрації на-
лежало регулювання цін і тарифів за 
виконання робіт та надання житлово-
комунальних послуг підприємствами, 
визначення та встановлення норм їх 
споживання, здійснення контролю за 
їх додержанням.

Отже, законодавець позбавив 
КМДА повноважень установлювати 
тарифи. Нині це компетенція націо-
нальної комісії. Натомість міськдер-
жадміністрація повноважна визначати 
та встановлювати норми споживання 
у сфері житлово-комунальних послуг, 
здійснювати контроль за їх дотриман-
ням.

Тлумачення понять

Аналіз понять «встановлення» та 
«регулювання», які вживаються в пп.2 
п.«а» ч.1 ст.28 закону «Про місцеве са-
моврядування в Україні» та п.7 ч.1 ст.18 
закону «Про місцеві державні адміні-
страції», котрі діяли до 31.10.2010, дає 
підстави для висновку, що ці поняття 
мають суттєві відмінності. Згідно з Ве-
ликим тлумачним словником сучасної 
української мови слово «встановлю-
вати» означає «організовувати, здій-
снювати, налагоджувати; визначати, 
розпізнавати за певними ознаками», 
а слово «регулювати» — «впорядкову-
вати що-небудь, керувати чимось, під-
корюючи його відповідним правилам, 
певній системі».

Для порівняння: валютне регу-
лювання — це діяльність держави та 
уповноважених нею органів, спрямо-
вана на регламентацію міжнародних 
розрахунків і порядку здійснення 
операцій з валютними цінностями. 
Тобто йдеться про дії щодо реальних 
об’єктів — валютних цінностей. Отже, 
і регулювання тарифів є стадією, якій 
передує стадія їх встановлення.

У зв’язку із цим, вирішуючи питан-
ня щодо необхідності державної реє-
страції розпоряджень КМДА, якими 
встановлено тарифи на централізоване 
водопостачання та водовідведення та 
які прийняті до 31.10.2010, слід вихо-
дити з такого:

• якщо розпорядженням КМДА 
тарифи встановлюються, то вона мог-
ла діяти лише як виконавчий орган 
міськради; державної реєстрації тако-
го роду документів закон прямо не ви-
магає, однак розпорядження виконав-
чих органів і не віднесені до актів, які 
не потребують державної реєстрації;

• якщо розпорядженням тарифи 
регулюються, то, приймаючи його, 
КМДА могла діяти лише як місцевий 
орган виконавчої влади; тоді державна 
реєстрація документа є обов’язковою.

Утім, залишаються відкритими 
питання: 

чи достатньо тільки логічного і 
граматичного аналізу для з’ясування 
волі законодавця?

чи сприяє лише мовне тлумачення 
норм права повному їх розумінню?

Очевидно, КМДА, хоч в якій би 
ролі вона виступала, повинна усвідом-
лювати, що її акти зачіпають права й 
законні інтереси громадян. Тому роз-
порядження повинні пройти державну 
реєстрацію, адже це — запорука забез-
печення принципів верховенства пра-
ва і законності, на яких неодноразово 
наголошував КС у своїх рішеннях. �

ЗДОРОВ’Я

Пілюля від жадібності
За неякісні ліки почнуть садити
ОЛЕКСАНДР ПОКРОВСЬКИЙ, 
«Подробиці»

З вини лобістів і через тотальну 
корумпованість системи охорони 
здоров’я українське законодавство 
в цій сфері стало набагато 
ліберальнішим, ніж, наприклад, 
в Європі або США. Сподіваючись 
на результат, Президент доручив 
розібратись із цією проблемою 
апарату Ради національної 
безпеки і оборони. На початку 
червня парламент розглянув 
пакет законопроектів, головний 
з яких посилює відповідальність 
за виробництво, зберігання, 
перевезення та збут фальсифікованих 
або неякісних ліків. 

Такий проблемний ринок

Мабуть, жоден ринок не отримав 
стількох преференцій, як свого часу 
ринок ліків. Його звільнили від ПДВ 

при імпорті. Сферу охорони здоров’я 
щедро фінансували з бюджету — 
державні витрати зросли з 18,6 млрд грн. 
у 2003 році до 84,7 млрд у 2010-му. Але 
при цьому населення здоровішим не 
стало. Розгадка такого феномену проста: 
чим більше люди лікуються неякісними 
препаратами, тим більше ліків вони зму-
шені купувати надалі. 

Упродовж останніх 10 років віт-
чизняний фармринок зріс майже у 
12 разів, встановивши таким чином 
світовий рекорд: середньорічний темп 
зростання становив 24,8%, це один з 
найвищих показників у світі. 25 травня 
на засіданні РНБО обговорювався на-
працьований пакет пропозицій щодо 
наведення ладу. Основні цілі — кар-
динально поліпшити якість ліків на 
ринку і встановити дієвий контроль 
за цінами.

Економічну формулу «ціна — 
якість» на цьому ринку довели до 
абсурду. Так, на окремі препарати у 
2011 році ціна зросла на 278%! Тобто 
мова йде про вибивання грошей з на-

селення. І це при нульовій ставці ПДВ 
на імпорт.

Ситуації з цінами на внутрішньому 
ринку «підіграли» й бюрократичні не-
гаразди: наприклад, Держінспекція з 
контролю за цінами позбавлена повно-
важень контролювати ціноутворення 
на лікарські засоби.

Абсурд починається з відвідин 
лікаря, в якого на робочому столі 
рек  ламні проспекти, прапорці й 
ручки тих чи інших фармкомпаній, 
а сам він одягнений у халат з реклам-
ними написами. Аптечних кіосків 
більше, ніж хлібних. За даними ЗМІ, 
в Україні продаж ліків здійснюють 
542 оптові компанії. При цьому по-
над 80% ліків відпускаються без ре-
цепта. Люди часто купують не те, що 
дійсно допоможе, а те, що бачили по 
телевізору. 

У свою чергу держструктури за бю-
джетні кошти купують ліки за косміч-
ними цінами. Один із прикладів: ліки, 
що впливають на систему крові, у 2012 
році були куплені за бюджетні гроші 

по 260 грн., тоді як роздрібна ціна на 
них становила 65,42 грн.!

Більш того, через вилучення зі 
списку вимог до ліків тих пунктів, які 
слугували забороною для продажу в 
Україні, нам збувають небезпечні для 
здоров’я препарати. 

Що далі?

Всього напрацьовано близько двох 
десятків законодавчих актів. Напри-
клад, пропонується прибрати супереч-
ності в роботі двох ключових структур 
— Міністерства охорони здоров’я і 
Держслужби з лікарських засобів, навіть 
якщо для цього потрібно буде створити 
третю структуру. Уважно вивчатимуть 
діяльність посередників і роль чиновни-
ків у цьому процесі. У першому читанні 
вже прийнятий законопроект, яким 
суттєво посилюється відповідальність 
усіх учасників ринку за неякісний то-
вар. Якщо раніше можна було заплатити 
сміховинний штраф, то тепер — тільки 
в’язниця. Мінімальне покарання — 5—8 

років позбавлення волі, а якщо буде до-
ведено, що дії призвели до смерті люди-
ни, то строк ув’язнення становитиме від 
10 до 15 років. Також можливе довіч не 
позбавлення волі й багатомільйонні 
штрафи.

Крім каральних методів, нарешті 
планується ввести й цивілізовані 
елементи: імпорт — ліцензувати, при 
цьому буде обов’язковою наявність 
прямого контракту з іноземним вироб-
ником ліків, що має сертифікати GMP 
ЄС, як обов’язкова умова надходження 
товару до України. 

Особлива увага буде приділена 
строку придатності ліків. Плануєть-
ся заборонити лікарям брати участь у 
рекламних кампаніях торгових марок 
і препаратів. Медиків зобов’яжуть ін-
формувати пацієнтів про наявність де-
шевших аналогів ліків. Також серед про-
позицій РНБО — посилити процедуру 
реєстрації ліків і контроль у цій сфері. 

Проте надто багато лобістів у всіх 
гілках влади, тому боротьба обіцяє 
бути жорсткою. �

Сьогодні найприскіпливіше за вартістю комунальних послуг стежать ті, хто їх оплачує.
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KДО ВІДОМА

Ще одному 
готелю — бути 
DLA Piper проконсультувала 
оператора готельних 
мереж InterContinental Hotels 
Group щодо отримання 
дозволу АМК.

Завдяки юридичному супроводу 
DLA Piper міжнародний оператор 
готельних мереж InterContinental 
Hotels Group отримав дозвіл АМК на 
управління чотиризірковим готелем 
Holiday Inn у Києві.

InterContinenta l Hotels Group 
управляє найбільшою у світі мережею 
готелів за кількістю номерного фон-
ду. Це понад 4200 готелів у більш ніж 
100 країнах світу.

До складу команди DLA Piper за 
цим проектом (отримання дозволу 
АМК) під керівництвом керуючо-
го партнера Маргарити Карпенко 
увійшли юридичний директор Га-
лина Загороднюк і юрист Марина 
Бичкова.

Це третій проект InterContinental 
Hotels Group в Україні за участю DLA 
Piper.

Раніше DLA Piper також нада-
вала консультації InterContinental 
Hotels Group щодо першого проекту 
з управління готелем під брендом 
InterContinental в Україні, консуль-
тувала з питань податкової структу-
ризації, інтелектуальної власності й 
антимонопольного законодавства та 
надала допомогу з підготовки й про-
ведення переговорів за договором на 
управління готелем. 

Також у 2011 р. команда DLA Piper 
допомогла InterContinental Hotels 
Group в отриманні дозволу АМК на 
управління готелем Crowne Plaza, 
який знаходитиметься в центрі Ки-
єва. Крім того, надавала юридичну 
підтримку клієнту у зв’язку з підго-
товкою й підписанням контракту на 
управління цим готельним комплек-
сом з групою «ITT» (забудовником). �

НОВИНИ ЮРФІРМ

Професіоналів 
цінують
Валентина Загарію, керуючого 
партнера ЮФ «Спенсер і 
Кауфманн», визнано 
найкращим юристом у різних 
сферах права.

За версією щорічного видання Best 
Lawyers in Ukraine В.Загарія є най-
кращим фахівцем з корпоративного 
та земельного права, інвестицій і не-
рухомості.

Традиційно вибір найкращих 
юристів у різних галузях грунтується 
на конфіденційному, детальному та 
всебічному вивченні анкет кандида-
тів та оцінки з боку провідних пред-
ставників національного юридичного 
ринку.

« Уч а с т ь  у  н е з а л е ж н о м у  й 
об’єктивному лістингу Best Lawyers та 
висока оцінка видання, підтверджена 
авторитетною думкою колег – юристів, 
по праву вважається професійним до-
сягненням» — зазначив В.Загарія.

Гарний 
результат
Юридична фірма «АНК» (м.Одеса) 
успішно захистила у Вищому 
господарському суді інтереси 
свого клієнта — Одеського 
цементного заводу. 

Предметом спору було відшкоду-
вання збитків на суму понад 6,5 млн грн.
13 червня ВГС частково задовольнив 
касаційну скаргу Одеського цемент-
ного заводу й скасував рішення судів 
першої та апеляційної інстанцій, на-
правивши справу на новий розгляд.

Супровід судового спору здій-
снювала команда ЮФ «АНК» у складі 
адвоката Максима Карпенка, юриста 
Максима Крапивки під загальним 
керівництвом голови правління, ад-
воката Олександра Кіфака. 

Вилучити 
з обігу 
ЮК «Правовий альянс» захистила 
інтереси компанії «Колопласт А/С» 
(Данія) в АМК у справі про захист 
від недобросовісної конкуренції.

«Колопласт А/С» є одним із світових 
лідерів у виробництві та впроваджен-
ні виробів медичного призначення 
для людей з особливими потребами й 
представлена в Україні з 2007 року. В 
результаті недобросовісних дій з боку 
конкурента у вигляді неправомірного 
використання позначень продукції, 
ідентичних позначенням продукції 
«Колопласт А/С», і розповсюдження ін-
формації, що вводить в оману, компанія 
була змушена звернутися в АМК по за-
хист своїх прав. 

Незважаючи на складність справи 
й тривалий розгляд, компанія «Коло-
пласт А/С» домогся вилучення з обігу 
продукції конкурента з ідентичними 
позначеннями.

Юридичний супровід проекту 
здійснювали асоційований партнер 
ЮК «Правовий альянс» Вікторія 
Пташник і юрист Олександр Бондар. �

ДИСКУСІЯ

«Близькі особи» в законі
Дніпропетровське відділення 
АПУ спільно з інформаційнім 
агентством «Дніпро Пост» провело 
круглий стіл з обговорення закону 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у 
зв’язку з прийняттям Закону 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції». 

Основним питанням для обгово-
рення стало те, чи матиме закон істот-
ний вплив на попередження і проти-

дію корупції в країні.
Під час дискусії особливу увагу 

було приділено способам реалізації 
та ефективності застосування поло-
жень акта в попередженні та протидії 
корупції та змінам, які будуть внесені 
до Кодексу законів про працю, за-
конів «Про державну службу», «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
«Про службу в органах місцевого са-
моврядування».

Усі учасники заходу погодились, 
що зміни спрямовані, насамперед, на 

створення єдиної системи норм права, 
що сприятиме боротьбі з корупцією.

Новизна в першу чергу в тому, що 
антикорупційне законодавство є не-
репресивним, як, наприклад, закон 
«Про боротьбу з корупцією», який у 
нас діяв з 1995 року.

Водночас, учасники заходу зверну-
ли увагу на неоднозначність термінів 
«безпосереднє підпорядкування», 
«близькі особи» антикорупційного 
закону, що дозволяє подвійно їх тлу-
мачити і, як наслідок, можуть виник-

нути труднощі при його застосуванні 
на практиці. На недосконалість анти-
корупційного закону, вказав також 
і Конституційний Суд, який своїм 
рішенням від 13.03.2012 деякі його по-
ложення визнав такими, що не відпо-
відають нормам Конституції.

Проте, незважаючи на критику ан-
тикорупційного законодавства, учас-
ники круглого столу відзначили, що 
загалом прийняті зміни спрямовані на 
ефективніше застосування законодав-
ства в боротьбі з корупцією. �

РЕГУЛЮВАННЯ 

Банкрут — у надійних руках
Вплив забезпечених кредиторів на ліквідаційну процедуру істотно зменшиться

ВАЛЕРІЙ ОЛЕФІР, 
провідний юрисконсульт 
АТ «Укрсиббанк», м.Київ

18.01.2013 набере чинності 
закон «Про відновлення 
платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» у новій 
редакції (акт №4212-VI). Правове 
регулювання у зв’язку із цим 
істотно зміниться. Враховуючи 
актуальність питання внаслідок 
погіршення економічної ситуації 
в країні та впливу міжнародних 
факторів, пропонуємо звернути 
увагу на неоднозначні моменти, 
що можуть виникнути, 
якщо майно боржника — під 
обтяженням.

Заставлене майно 
та ліквідаційна маса

Механізм реалізації майна, що 
перебуває під заставою, істотно змі-
нений. З одного боку, в абз.7 ч.1 ст.38 
закону передбачено, що з дня відкрит-
тя ліквідаційної процедури продаж 
майна банкрута здійснюється в по-
рядку, визначеному цим актом. Однак, 
з другого боку, вимоги забезпечених 
кредиторів не включаються до жодної 
з черг та погашаються позачергово (ч.9 
ст.45 закону). Необхідно враховувати 
також ч.4 ст.42 закону, згідно з якою 
майно, що «є предметом забезпечення, 
не включається до складу ліквідацій-
ної маси і використовується виключно 
для задоволення вимог кредитора за 
зобов’язаннями, які воно забезпечує». 
При цьому таке майно реалізовується 
в порядку, визначеному цим законом, а 
«кошти, що залишилися після задово-
лення забезпечених вимог та покрит-
тя витрат, пов’язаних з утриманням, 
збереженням та продажем предмета 
забезпечення, підлягають включенню 
до складу ліквідаційної маси».

Аналізуючи вказані норми, доходи-
мо висновку, що всі гроші від реаліза-
ції предмета застави направляються 
для задоволення вимог забезпеченого 
кредитора. Однак яким чином роз-
поділяється сума коштів, отриманих 
від реалізації заставленого майна, в 
разі недостатності для задоволення 
вимог забезпеченого кредитора та в 
разі наявності витрат ліквідатора на 
утримання, збереження та продаж 
предмета застави?

З аналізу положень п.2 ч.4 ст.42 та 
ч.1 ст.45 закону вбачається можливість 
направлення частини коштів, отрима-
них від реалізації предмета застави, 
для виплати винагороди арбітражно-
му керуючому та компенсації витрат, 

пов’язаних зі здійсненням процедури 
банкрутства.

Також цікавим є питання, що ви-
пливає з ч.4 ст.42 закону. Вбачається, 
що кошти, отримані від продажу за-
стави, направляються на: 

1) задоволення забезпечених вимог; 
2) покриття витрат, пов’язаних з 

утриманням, збереженням та прода-
жем предмета забезпечення. 

У разі недостатності грошей мож-
ливим є їх направлення спочатку на 
задоволення забезпечених вимог, а 
залишку — на покриття витрат, або 
пропорційний розподіл отриманих 
сум. У разі недобросовісних дій лікві-
датора (умисного збільшення витрат 
на утримання, збереження та про-
даж предмета застави) можливим є 
порушення інтересів забезпеченого 
кредитора.

Отже, необхідно визначити обсяг 
прав та можливостей, що їх мають за-
безпечений кредитор та арбітражний 
керуючий під час процедури банкрут-
ства.

Зміни в суб’єктному складі

Насамперед привертають увагу 
зміни, що відбулись у визначенні 
термінів «сторони у справі про бан-
крутство» та «учасники провадження 
у справі про банкрутство». Зокрема, з 
19.01.2013 забезпечені кредитори є не 
сторонами, а лише учасниками у спра-
ві про банкрутство. Це істотно змінює 
правове регулювання статусу кредито-
рів, вимоги яких забезпечені заставою, 
в процедурі банкрутства.

По-перше, забезпечені кредито-
ри втрачають можливість бути чле-
нами комітету кредиторів з правом 
вирішального голосу (за вимогами, 

що не забезпечені заставою, вони ви-
ступають як конкурсні кредитори). 
Частиною 1 ст.26 закону їм надано 
можливість брати участь у комітеті 
кредиторів з правом дорадчого голосу.

По-друге, їхні вимоги вносяться 
до реєстру вимог кредиторів, однак 
здійснюється це в особливому поряд-
ку. Обліковуються такі вимоги окремо 
від вимог інших кредиторів. Особлива 
процедура обліку вимог, забезпече-
них заставою, передбачена ч.8 ст.23 
закону. Строк пред’явлення вимог до 
боржника не поширюється на вимоги 
забезпечених кредиторів, і такі вимоги 
не можуть бути визнані погашеними у 
зв’язку з пропуском строку їх заявлен-
ня. У будь-якому разі в розпорядника 
майна є обов’язок включити до реєстру 
вимоги забезпечених кредиторів. У 
разі порушення обов’язку це може бути 
підставою для припинення повно-
важень розпорядника або навіть для 
анулювання його ліцензії.

По-третє, згідно з ч.12 ст.41 та ч.8 
ст.26 закону тільки комітет креди-
торів має повноваження заявляти 
в суді клопотання про припинення 
повноважень ліквідатора та призна-
чення нового. При цьому згідно ч.11 
ст.41 закону забезпечений кредитор як 
учасник провадження у справі може 
тільки оскаржувати дії (бездіяльність) 
ліквідатора, якщо цим порушуються 
права такого кредитора. Таким чином, 
з набранням чинності законом у новій 
редакції вплив забезпечених кредито-
рів на ліквідаційну процедуру істотно 
зменшиться.

Керуючий — з реєстру

У законі міститься окремий розділ 
щодо діяльності арбітражного керу-

ючого. Для таких осіб установлено 
необхідність попереднього навчання 
та стажування протягом 6 місяців. 
Здійснювати діяльність арбітражно-
го керуючого можливо тільки після 
складення кваліфікаційного іспиту 
та отримання свідоцтва про право на 
здійснення такої діяльності (ст.103).

Порядок підготовки арбітражних 
керуючих визначено наказом Мініс-
терства юстиції «Про затвердження 
Положення про систему підготовки 
арбітражних керуючих (розпоряд-
ників майна, керуючих санацією, 
ліквідаторів)» від 12.09.2011 №2094/5 
(зареєстрований у Мін’юсті 14.09.2011 
за №1084/19822). Збільшено перелік 
підготовчих дисциплін та строк підго-
товчих курсів, який не може становити 
менше 1 місяця. Також арбітражним 
керуючим починаючи з 18.01.2013 для 
отримання свідоцтва, необхідно мати 
не менше 3 років стажу за спеціаль-
ністю.

Унаслідок змін у законодавстві, 
яким регулюються питання щодо 
банкрутства, Мін’юст дав відповідні 
роз’яснення від 6.04.2012 та 27.04.2012. 
Насамперед особа має бути внесена до 
Єдиного реєстру арбітражних керу-
ючих. Він формується та адміністру-
ється державним органом з питань 
банкрутства. Запис у реєстр уноситься 
одночасно з виданням свідоцтва.

Порівняно із законом, який поки 
що діє, у новій його редакції з визна-
чення арбітражного керуючого зникло 
положення про обов’язкову наявність 
у нього ліцензії. Водночас видані лі-
цензії продовжуватимуть діяти протя-
гом 6 місяців після набрання чинності 
актом №4212-VI, а державний орган з 
питань банкрутства протягом цього 
строку за заявою особи безоплатно за-
мінює ліцензію на свідоцтво про право 
здійснення діяльності арбітражного 
керуючого.

Новелою є встановлення єдиного 
підходу до призначення арбітражного 
керуючого у справах про банкрутство, 
кандидатура якого визначається судом 
самостійно із застосуванням автома-
тизованої системи. Вибір здійснюєть-
ся з-поміж осіб, унесених до реєстру. 
Проте відповідно до ч.1 ст.114 закону 
арбітражний керуючий, визначений 
автоматизованою системою, має нада-
ти суду заяву про свою згоду на участь 
у справі. За її відсутності суд призна-
чає арбітражного керуючого без за-
стосування автоматизованої системи 
з числа осіб, унесених до реєстру.

Таким чином, після набуття чин-
ності законом у новій редакції від-
будуться значні зміни в процедурах 
отримання свідоцтва, порядку при-
значення та діяльності арбітражних 
керуючих. �
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

Шкода й компенсація
ВСС дав роз’яснення, як правильно розглядати справи 
про відшкодування шкоди, завданої ДПН
У заключній частині 
узагальнення судової практики 
розгляду судами цивільних 
справ про відшкодування шкоди, 
завданої джерелом підвищеної 
небезпеки (попередні частини 
див. у №№19—25), 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 надали 
пропозиції судам, як правильно 
вирішувати справи такої 
категорії. 

Спірні моменти 

За результатами узагальнення 
можна зробити висновок, що су-
дова практика застосування норм, 
які регулюють відносини, пов’язані 
з відшкодуванням шкоди, завданої 
джерелом підвищеної небезпеки, за-
звичай є правильною та однаковою.

Разом з тим при проведенні уза-
гальнення виявлено проблеми, що 
виникають при вирішенні справ цієї 
категорії. Зокрема, вони пов’язані із: 

• застосуванням закону «Про 
обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів»; 

• визначенням особи, на яку має 
покладатися відповідальність за 
шкоду, завдану джерелом підвищеної 
небезпеки, в тих або інших випадках; 

• встановленням розміру такої 
шкоди; 

•  визначенн ям ст у пен я вини 
кожного з учасників ДТП, а також 
підстав для покладення на осіб солі-
дарної відповідальності тощо. 

Найчастіше трапляються випад-
ки пред’явлення позову до неналеж-
ного позивача чи відповідача. 

ЗАТ «Донецьксталь» звернуло-
ся до суду з позовною заявою до 
Ф. про відшкодування шкоди. Рі-
шенням Київського районного суду 
м.Донецька від 30.07.2010 ЗАТ «До-
нецьксталь» у задоволенні позову 
було відмовлено. 

Відмовляючи в задоволенні позо-
ву, суд виходив з  того, що ЗАТ «До-
нецьксталь» не є власником автомо-
біля, який було пошкоджено з вини 
відповідача. Крім того, власнику ав-
томобіля — ТОВ «САВІ» — страхова 
компанія, з якою Ф. перебував у дого-
вірних відносинах, виплатила стра-
хове відшкодування в сумі 24990 грн.
За вказаних обставин, на думку суду, 
позовні вимоги ЗАТ «Донецьксталь» 
є необгрунтованими. 

На обгрунтування доводів апеля-
ційної скарги, позивач посилався на 
те, що, відмовляючи в задоволенні 
позову з підстав неналежності пози-
вача (ЗАТ «Донецьксталь» не є влас-
никами автомобіля), суд не звернув 
уваги на ту обставину, що на день 
ДТП ЗАТ «Донецьксталь» володіло 
автомобілем на законних підставах, 
оскільки між ним та власником ав-
томобіля, яким є ТОВ «САВІ», було 
укладено договір оренди, згідно з 
яким усі види ремонтних робіт про-
водяться за рахунок орендаря.

Рішенням Апеляційного суду 
Донецької області від 11.07.2010 рі-
шення районного суду скасовано, 
ухвалено нове, яким позовні вимоги 
позивача задоволені частково. Під-
ставами для скасування рішення 
суду першої інстанції стало пору-
шення норм матеріального права, 
зокрема, судом не враховано вимог 
п.1 ч.1 ст.1188 ЦК та абз.2 п.4 поста-
нови №6 Пленуму Верховного Суду 
«Про практику розгляду судами ци-
вільних справ за позовами про від-
шкодування шкоди» від 27.03.92 (в 
редакції станом на день виникнення 
спірних правовідносин), згідно з 
якими володільцем джерела підви-
щеної небезпеки є юридична особа 
або громадянин, які здійснюють 
експлуатацію джерела підвищеної 
небезпеки в силу права власності, 
повного господарського відання, 
оперативного управління або з ін-
ших підстав (договору оренди, до-
віреності тощо). 

Оскільки на день ДТП між по-
зивачем та власником автомобіля 
мерседес S-500 — ТОВ «САВІ» — іс-
нували договірні відносини (було 
укладено договір оренди), то ЗАТ 
«Донецьксталь» на законних підста-
вах володіло джерелом підвищеної 
небезпеки. Згідно з умовами дого-
вору оренди на ЗАТ «Донецьксталь» 
було покладено обов’язок щодо всіх 
видів ремонту автомобіля.

Оскільки судом достовірно було 
встановлено, що позивач володіє 
транспортним засобом, пошкодже-
ним у результаті ДТП, на законних 
підставах (договір оренди), фактично 
за власні кошти відремонтував авто-
мобіль (що не суперечить умовам 
договору оренди), то в суду першої 
інстанції не було підстав для від-
мови в задоволенні позову у зв’язку 
з тим, що позивач не є власником 
автомобіля. 

За правилами ч.1 ст.33 ЦПК, суд 
замінює первісного відповідача на-
лежним відповідачем, якщо позов 
пред’явлено до тієї особи, яка має 
відповідати за позовом, або залучає 
до участі в справі іншу особу як спів-
відповідача лише за клопотанням 
позивача.

О т же,  з’яс у ва вш и,  що позов 
пред’явлено до неналежного відпо-
відача, суд має роз’яснити позивачеві 
право на подання заяви про заміну 
відповідача або залучення до участі 
в справі співвідповідача. У випад-
ку коли позивач після відповідних 
роз’яснень не подав вказаної заяви, 
суд відповідно до ч.5 ст.36 ЦПК має 
вирішити питання про залучення 
цих осіб до участі в справі як третіх 
осіб, котрі не заявляють самостійних 
вимог.

Якщо позов про відшкодування 
шкоди пред’явлено володільцю дже-
рела підвищеної небезпеки, який 
застрахував свою цивільно-правову 
відповідальність, і позивач заперечує 
проти залучення до участі в справі 
страхової компанії як співвідпові-
дача, ця компанія має бути залучена 
до участі в справі як третя особа, 
оскільки рішення може вплинути на 
її права та обов’язки. 

Відповідно до ст.130 ЦПК про-
ведення попереднього судового за-
сідання є необов’язковим, проте в 
справах про відшкодування шкоди 
воно вважається доцільним, оскіль-
ки саме в його ході вирішуються 
питання про залучення до участі в 
справі співвідповідачів і третіх осіб, 
призначення експертизи, витребу-
вання доказів, у тому числі матеріа-
лів адміністративних і кримінальних 
справ, якими підтверджується про-
типравність дій заподіювача шкоди 
тощо.

Неоднаковий підхід

Також судам необхідно дотри-
му ватися вимог процесуального 
законодавства щодо належного по-
відомлення учасників процесу про 
час та місце розгляду справи, а при 
відкладенні розгляду справи — ви-
мог стст.169, 170 ЦПК. 

Ухвалою ВСС від 20.04.2011 (спра-
ва №6-723св10) ухвалу Апеляційного 
суду Дніпропетровської області від 
5.10.2010 скасовано, справу переда-
но на новий апеляційний розгляд. 
Скасовуючи рішення, колегія суддів 
виходила з того, що відповідно до 
ч.1 ст.305 ЦПК апеляційний суд від-
кладає розгляд справи в разі неявки 
в судове засідання особи, яка бере 
участь у справі, щодо якої немає відо-
мостей про вручення їй повістки, або 
за її клопотанням, коли повідомлені 
нею причини неявки буде визнано 
судом поважними. 

З матеріалів справи вбачається, 
що 5.10.2010 апеляційний суд розгля-
нув справу за відсутності Г., узагалі 
не маючи даних про те, що він пові-
домлений у встановленому законом 
порядку про час та місце судового 
розгляду, докази повідомлення Г. про 
судове засідання відсутні. 

При ви рі шенні пита нн я п ро 
розподіл судових витрат слід керу-
ватись стст.88, 89 ЦПК, правильно 
розраховувати суму судового збору 
й не допускати випадків сплати її в 
меншому розмірі, ніж передбачено 
законодавством. У разі якщо позивач 
просив відстрочити оплату судового 
збору до проведення експертизи, слід 
вимагати її оплати до розгляду спра-
ви, а також залишати без руху заяви 
позивачів про збільшення суми по-
зову без доплати відповідної суми 
судового збору. 

Крім того, аналіз вивчених справ 
свідчить про те, що судді не завжди 
з належним сумлінням ставилися до 
розгляду справ цієї категорії та скла-
дання процесуальних документів 
при вирішенні питань про закриття 
провадження в справах, залишення 

позовних вимог без розгляду, не за-
вжди дотримувалися вимог цивіль-
ного процесуального законодавства. 
Такі порушення мали місце щодо за-
криття провадження у справі на під-
ставі п.6 ч.1 ст.205 ЦПК. Суди, закри-
ваючи провадження у справі в разі 
смерті однієї зі сторін, не з’ясовують 
питання правонаступництва. 

Так, відповідно до ст.37 ЦПК в 
разі смерті особи, припинення юри-
дичної особи, заміни кредитора чи 
боржника в зобов’язанні, а також 
в інших випадках заміни особи у 
відносинах, щодо яких виник спір, 
суд залучає до участі у справі пра-
вонаступника відповідної сторони 
або третьої особи на будь-якій стадії 
цивільного процесу. 

Встановлено непоодинокі ви-
падки постановлення судом ухвали 
про залишення позовної заяви без 
розгляду з підстав неявки в судове 
засідання належним чином повідо-
мленого позивача.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.207 ЦПК 
суд постановляє ухвалу про зали-
шення позовної заяви без розгляду, 
якщо належним чином повідомле-
ний позивач повторно не з’явився в 
судове засідання, якщо від нього не 
надійшла заява про розгляд справи 
за його відсутності.

Однак, як убачається з наданих 
для узагальнення справ, деякі суд-
ді визнають повторністю загальну 
кількість неявок в судове засідання, 
на той час як відповідно до вимог 
законодавства такі неявки мають 
відбуватися поспіль.

Неоднаковим є підхід суддів і при 
стягненні витрат, пов’язаних з опла-

тою правової допомоги адвокатів або 
інших фахівців у галузі права.

У більшості справ суди стягують 
витрати на правову допомогу лише 
на підставі довідок про таку сплату, 
угод сторін та іншого (без наявності 
розрахунків на підтвердження вико-
наних робіт адвокатом чи іншим фа-
хівцем у галузі права) та враховуючи 
вимоги чинного законодавства, зо-
крема постанови Кабінету Міністрів 
«Про граничні розміри компенсації 
витрат, пов’язаних з розглядом ци-
вільних та адміністративних справ, 
і порядок їх компенсації за рахунок 
держави» від 27.04.2006 №590.

Відповідно до вимог ст.84 ЦПК 
витрати, пов’язані з оплатою право-
вої допомоги адвоката або іншого фа-
хівця в галузі права, несуть сторони, 
крім випадків надання безоплатної 
правової допомоги. Правове регу-
лювання положення особи, яка надає 
допомогу, передбачене ст.56 ЦПК.

Вирішуючи спір у частині стяг-
нення витрат на правову допомогу, 
судам слід перевіряти, чи є особа 
фахівцем у галузі права та чи має 
вона право за законом на надання 
правової допомоги; чи надавала ця 
особа правову допомогу стороні як 
фахівець у галузі права та чи брала 
участь у справі як представник по-
зивача. 

Не можна залишити поза ува-
гою й порушення судами вимог гл.2 
ЦПК щодо цивільної юрисдикції. 
Так, ухвалою Апеляційного суду 
Хмельницької області від 26.05.2010 
скасовано рішення Нетішинського 
міського суду Хмельницької області 
від 20.01.2010, провадження у справі 
закрито.

Суд апеляційної інстанції, ухва-
люючи таке рішення, встановив, що 
В., який є приватним підприємцем, 

що підтверджується відповідним 
свідоцтвом про державну реєстра-
цію фізичної особи — підприємця, 
ліцензією Міністерства транспорту 
та зв’язку, ліцензійною картою, сві-
доцтвом про сплату єдиного податку 
та звітом суб’єкта малого підприєм-
ництва — фізичної особи — плат-
ника єдиного податку, звернувся до 
суду з позовом до ЗАТ «Барліг», ТОВ 
«Ізотерм — С» про відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди. 
Встановлено також, що власник ав-
томобіля марки ЗАЗ-ДЕО викорис-
товував його для підприємницької 
діяльності. 

Згідно з ч.1 ст.1 Господарського 
процесуального кодексу підприєм-
ства, установи, організації, інші юри-
дичні особи (у тому числі іноземці), 
громадяни, які здійснюють підпри-
ємницьку діяльність без створення 
юридичної особи і в установленому 
порядку набули статусу суб’єкта 
підприємницької діяльності, мають 
право звертатися до суду згідно зі 
встановленою підвідомчістю госпо-
дарських справ за захистом своїх 
порушених або оспорюваних прав 
і охоронюваних законом інтересів, 
а також для вжиття передбачених 
цим кодексом заходів, спрямованих 
на запобігання правопорушенням.

Відповідно до ч.1 ст.310 ЦПК рі-
шення суду підлягає скасуванню в 
апеляційному порядку із закриттям 
провадження у справі з підстав, ви-
значених ст.205 цього кодексу. Згідно 
з п.1 ч.1 ст.205 ЦПК суд своєю ухва-
лою закриває провадження у справі, 
якщо вона не підлягає розгляду в по-
рядку цивільного судочинства.

Рекомендації для законників 

Поряд з указаними випадками 
неправильного застосування норм 
матеріального права судам у подаль-
шій роботі слід ураховувати таке. 
Для визначення питання, чи підля-
гає відшкодуванню відповідачем у 
справі завдана ДТП шкода і в якому 
розмірі, судам слід ретельно переві-
ряти докази, що підтверджують вину 
учасників події — матеріали перевір-
ки органів ДАІ, вироки судів у кри-
мінальних справах та постанови про 
притягнення до адміністративної 
відповідальності за порушення ПДР, 
висновки автотоварознавчих екс-
пертиз, звертати увагу на умови до-
говорів страхування транспортних 
засобів та цивільної відповідальності 
їх власників, акцентувати увагу на 
зазначеній у договорах страхування 
інформації про вигодонабувача та 
ліміт відповідальності страховика, 
за наявності фактів, що підтверджу-
ють вину всіх осіб, діяльністю яких 
завдано шкоди, визначати частину 
вини кожного з них шляхом повно-

го та всебічного з’ясування всіх об-
ставин справи та відповідно до цих 
часток розраховувати розмір від-
шкодування. 

Відповідно до ст.1187 ЦК шкода, 
завдана джерелом підвищеної не-
безпеки, відшкодовується особою, 
яка на відповідній правовій підставі 
(право власності, інше речове право, 
договір підряду, оренди тощо) воло-
діє транспортним засобом, механіз-
мом, іншим об’єктом, використання, 
зберігання або утримання якого 
створює підвищену небезпеку.

З огляду на наведене положення 
законодавства судам слід пересвід-
читись у тому факті, що особа, яка 
завдала шкоду, володіє джерелом 
підвищеної небезпеки саме на від-
повідній правовій підставі, ретельно 
дослідити докази, що підтверджують 
цей факт, зокрема дані, чи перебуває 
заподіювач шкоди в трудових відно-
синах із власником транспортного 
засобу, чи не є нікчемним правочин, 
на підставі якого здійснюється ви-
користання транспортного засобу 
заподіювачем шкоди (наприклад, чи 
дотримано вимоги ст.799 ЦК щодо 
нотаріального посвідчення договору 
найму транспортного засобу за учас-
тю фізичної особи тощо).

Відповідно до ст.9 закону «Про 
страхування» розмір страхової суми 
та (або) розмір виплат визначаються 
за домовленістю між страховиком та 
страхувальником під час укладення 
договору страхування або у випад-
ках, передбачених чинним законо-
давством. Згідно з ст.22 закону «Про 
обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів» при 
настанні страхового випадку стра-
ховик керуючись лімітами відпові-
дальності страховика, відшкодовує у 

встановленому цим законом порядку 
оцінену шкоду, яка була заподіяна в 
результаті ДТП життю, здоров’ю та 
майну третьої особи. 

Судам при оцінці розрахунків 
шкоди, спричиненої транспортному 
засобу внаслідок ДТП, викладених у 
висновках автотоварознавчих екс-
пертиз та розрахунках відшкоду-
вань, здійснених страховиками, слід 
ураховувати положення Методики 
товаро знавчої експертизи та оцінки 
дорожніх транспортних засобів, за-
твердженої наказом Міністерства 
юстиції від 24.11.2003 №142/5/2092.

Відповідно до ст.1194 ЦК особа, 
яка застрахувала свою цивільну від-
повідальність, у разі недостатності 
виплати (страхового відшкодування) 
для повного відшкодування шкоди, 
завданої нею іншій особі, зобов’язана 
сплатити потерпілому різницю між 
фактичним розміром шкоди та стра-
ховою виплатою (страховим відшко-
дуванням).

При оцінці моральної (немай-
нової) шкоди, спричиненої потер-
пілим особам унаслідок ДТП, суди 
повинні належним чином оцінюва-
ти ступінь їх немайнових витрат, а 
також у випадках висунення таких 
вимог до страховиків ураховувати 
положення ст.611 ЦК про те, що таке 
відшкодування може бути застосо-
вано тільки в передбачених законом 
або договором випадках порушення 
страховою компанією зобов’язань 
і виходити з того, чи передбачено 
укладеним договором можливість 
такого відшкодування страховиком. 
Необхідно звернути увагу на те, що 
п.22.3 ст.22 закону «Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової від-
повідальності власників наземних 
транспортних засобів» і п.3 ч.2 ст.23 
ЦК обов’язок відшкодування мораль-
ної шкоди, завданої пошкодженням 
майна, покладено на особу, яку ви-
знано винною в скоєнні ДТП. 

При визначенні розміру відшко-
дування шкоди, завданої здоров’ю 
потерпілої особи внаслідок ДТП 
(розміру відшкодування заробітку 
(доходу), втраченого нею внаслідок 
втрати чи зменшення професійної 
або загальної працездатності, до-
даткових витрат, стороннього до-
гляду тощо), суди повинні звертати 
увагу на виплати, без урахування 
яких згідно з ч.3 ст.1195 ЦК визна-
чається шкода, завдана каліцтвом 
або іншим ушкодженням здоров’я. 
Також слід ураховувати, що у випад-
ках, коли середньомісячний заробі-
ток потерпілого, виходячи з якого 
встановлюється розмір утраченого 
фізичною особою внаслідок каліцтва 
або іншого ушкодження здоров’я 
заробітку (доходу), є меншим від 
п’ятикратного розміру мінімальної 
заробітної плати, розмір утраченого 

заробітку згідно з вимогами ст.1197 
ЦК обчислюється саме виходячи з 
п’ятикратного розміру мінімальної 
заробітної плати, а не фактичного за 
місцем роботи, а розмір утраченого 
доходу від підприємництва — на 
підставі даних державної податкової 
служби (ст.1198 ЦК). 

В усіх випадках слід виконувати 
вимоги ст.212 — стосовно оцінки до-
казів і ст.213 законності та обгрунто-
ваності рішення суду. 

Гадаємо, що узагальнення спри-
ятиме правильному та однаковому 
розгляду судами зазначеної категорії 
справ. Ураховуючи викладене вище, 
ВСС уважає за необхідне внести такі 
пропозиції:

• розглянути узагальнення на на-
раді суддів судової палати в цивіль-
них справах ВСС;

• витяг з узагальнення направити 
судам апеляційної інстанції для об-
говорення на оперативній нараді та 
доведення висновків до відома суддів 
судів першої інстанції; 

• апеляційним судам необхідно 
періодично узагальнювати практику 
розгляду справ цієї категорії, прово-
дити тематичні семінари із суддями 
щодо забезпечення правильного за-
стосування законодавства при роз-
гляді вказаних справ, що сприятиме 
підвищенню якості правосуддя;

• апеляційним судам у разі допу-
щення грубих порушень цивільно-
процесуального законодавства та 
неправильного застосування норм 
матеріального права судами першої 
інстанції реагувати на допущені по-
милки відповідними процесуальни-
ми документами в межах наданих їм 
повноважень;

• на основі узагальнення підго-
тувати для прийняття відповідну 
постанову пленуму ВСС. �

У спорах про компенсацію шкоди, 
завданої джерелом підвищеної небезпеки, 
найчастіше трапляються випадки пред’явлення 
позову до неналежного позивача чи відповідача.

Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, компенсується володільцем автомобіля. 
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ПЕРЕВІРКА

Творча периферія 
Рахункова палата вважає, що Мінкультури 
неефективно використовує бюджетні кошти
Будинок ветеранів сцени 
опинився на межі знищення. 
Причиною цього є те, що 
Міністерство культури не 
забезпечило ефективного 
використання коштів державного 
бюджету, що виділялися у 2010 — 
І кварталі 2012 рр. на фінансову 
підтримку національних 
творчих спілок у сфері культури 
й мистецтва, констатує колегія 
Рахункової палати. 

Управлінські рішення Мінкульту-
ри щодо підтримки й захисту закон-
них прав та інтересів творчих спілок, 
гарантування однакових умов для 
виконання ними статутних завдань 
були неефективними й не сприяли до-
сягненню задекларованих цілей у цій 
сфері, вважає Рахункова палата.

Незважаючи на те що порядок 
фінансових взаємовідносин із на-
ціональними творчими спілками 
регламентовано, Мінкультури не має 
інформації щодо проведення цими 
організаціями культурно-мистець-
ких заходів, не аналізує стану їх ви-
конання та не володіє даними про 
здійснені витрати. Зазначене свідчить 
про відсутність контролю з боку Мін-
культури і Мінфіну за ефективністю 

використання бюджетних коштів, які 
спрямовуються на виконання творчи-
ми спілками статутних завдань, у тому 
числі на якісне проведення культур-
но-мистецьких заходів. Як наслідок, 
близько 10,2% (загалом близько 2 млн 
грн. за вказаний період) виділених 
бюджетних коштів використано спіл-
ками з порушеннями та неефективно.

Через брак коштів та неналежну 
увагу з боку Мінкультури на межі 
знищення опинився Будинок ветера-
нів сцени, який є єдиним закладом, де 
перебувають на довічному утриманні 
заслужені працівники театральної 
галузі. Оскільки державна фінансова 
підтримка виділяється нерівномірно, 
будинок здебільшого утримується за 
рахунок благодійної допомоги та пода-
рунків. При цьому Спілка театральних 
діячів, якій він належить, не подбала 
про ефективне використання примі-
щень будинку. 

Офіційної інформації щодо кіль-
кості працівників, які потребують 
довічного утримання, не мають ані 
спілка, головною метою діяльності 
якої є, зокрема, захист соціальних ін-
тересів її членів, ні Будинок ветеранів 
сцени. Відсутня така інформація й у 
Мінкультури, яке, відповідно до по-
кладених на нього завдань, зобов’язане 

вживати заходів щодо соціального за-
хисту працівників культури. 

Не приділяють належної уваги 
підтримці творчих спілок та їх регіо-
нальних осередків, зокрема вирішенню 
майнових проблем, і місцеві органи ви-

конавчої влади. У результаті лише 3 спіл-
ки з 11, що фінансово підтримуються 
державою, мають власні приміщення. 
6 організацій розміщені на орендова-
них площах, причому 5 з них не пере-
уклали договорів оренди на 2012 рік. �

ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Лікарня чи 
наркопритон?
У Києві співробітники СБУ 
припинили протиправну 
діяльність двох комерційних 
структур медичного профілю, 
співробітники яких за гроші 
робили наркозалежним 
пацієнтам ін’єкції 
наркотичних та психотропних 
речовин. 

Під виглядом отримання медичних 
послуг та медико-соціальної консуль-
тації наркозалежні особи, які начебто 
проходили курс лікувальної терапії, 
сплачували цим комерційним структу-
рам кошти в розмірі від 360 до 1500 грн. 
за кілька ін’єкцій «бупренорфіну» та 
психотропної речовини «діазепаму», 
що міститься в препараті «Сібазон». 
Медичні заклади не мали відповідних 
ліцензій на ін’єкційне введення паці-
єнтам таких засобів. 

У ході ініційованих СБУ перевірок 
із залученням фахівців Державної 

служби з контролю за наркотиками, 
Державної служби з лікарських засо-
бів у м.Києві, комунального закладу 
«Обласне психіатрично-наркологічне 
медичне об’єднання» зафіксовано чис-
ленні факти зловживання службовим 
становищем відповідальними співро-
бітниками цих медичних структур та 
грубі порушення законодавчих актів, 
наказів МОЗ і МВС. Встановлено, що 
в середньому однією комерційною 
установою на добу «обслуговувалось» 
120—150 наркозалежних осіб, які 
отримували тут ін’єкції «бупренор-
фіну». 

23 травня прокуратурою м.Києва 
за матеріалами СБУ порушено дві кри-
мінальні справи стосовно головних 
лікарів цих столичних комерційних 
структур за ознаками злочину, пе-
редбаченого ст.320 КК («Порушення 
встановлених правил обігу наркотич-
них засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів»). �

СЛИЗЬКИЙ ШЛЯХ

Звинувачується 
Феміда 
Прокуратура направила до 
суду кримінальну справу щодо 
одного із суддів Харківського 
апеляційного адміністративного 
суду.

Відділом Генеральної прокуратури 
з розслідування злочинів щодо коруп-
ційних діянь 12.06.2012 направлено 
до Верховного Суду для визначення 
підсудності кримінальну справу щодо 
одного із суддів Харківського апеля-
ційного адміністративного суду.

Встановлено, що він за пособництва 
адвоката отримав хабар у розмірі $8 тис. 
за винесення ухвали про залишення без 
змін рішення Полтавського окружного 
адміністративного суду про визнання 
протиправними та скасування податко-
вих рішень-повідомлень Кременчуцької 
об’єднаної державної податкової інспек-
ції в Полтавській області щодо призна-
чення одному з приватних підприємств 
сплати ПДВ на загальну суму майже 
1,2 млн грн., а також замінити апеляцію 
вищезазначеної податкової інспекції без 
задоволення.

Судді та адвокату обрано запо-
біжний захід у вигляді підписки про 
невиїзд. �

КОРИСЛИВІ МОТИВИ 

«Архітектурний» 
спрут
Прокуратура виявила 
правопорушення 
з ознаками корупції 
в діяльності працівників 
територіальних відділень 
Державної архітектурно-
будівельної інспекції.

Відсутність належного контролю з 
боку центрального апарату інспекції 
за працівниками підпорядкованих 
територіальних відділень призводить 
до вчинення ними правопорушень з 
ознаками корупції.

Прокурорами Київської, Одесь-
кої, Волинської областей, Авто-
номної Республіки Крим та м.Києва 
викрито механізм оформлення лі-
цензій через посередницькі струк-
тури, які за надані послуги отри-
мували кошти від 18 тис. до 22 тис. 
грн., хоча законодавством передба-
чена сплата лише за видачу ліцензії 
в сумі менше 1 тис. грн.

Проку рату ра Кіровоградської 
області 24.03.2012 порушила кримі-
нальну справу за ознаками злочинів, 
передбачених ч.3 ст.364, ч.3 ст.368 КК 
щодо керівництва та службових осіб 
інспекції держархбудконтролю в об-
ласті. Під час дослідчої перевірки 
встановлено понад 20 фактів вима-
гання та одержання хабарів від меш-
канців та представників підприємств 
області за вирішення питань щодо 
непритягнення їх до адміністратив-
ної відповідальності, уникнення та 
зменшення сум штрафних санкцій 
за правопорушення у сфері будівни-
цтва, легалізацію об’єктів самовіль-
ного будівництва, незаконну видачу 
ліцензій і підписання декларацій 
про готовність об’єктів. Слідство у 
справі триває.

Факти хабарництва в роботі ін-
спекцій архітектурно-будівельного 
контролю виявляли також прокурор 
Чернігівської області та м.Києва. �

НА ГАРЯЧОМУ

Податок 
на хабар
Заступник начальника районної 
інспекції Державної податкової 
служби в Київській області 
попався на хабарі.

Відділом з розслідування злочинів 
щодо корупційних діянь прокуратури 
Київської області спільно з Головним 
управлінням у боротьбі з корупцією 
та організованою злочинністю Служби 
безпеки викрито злочинну діяльність 
заступника начальника однієї з терито-
ріальних державних податкових інспек-
цій ДПС у Київській області. Останній 
шляхом вимагання отримав хабар у 
сумі 15 тис. грн. за зменшення розміру 
штрафних санкцій та донарахованих по-
датків при проведенні планової перевір-
ки щодо дотримання вимог податкового 
та валютного законодавства суб’єктами 
підприємницької діяльності.

Стосовно вказаного державного 
службовця прокуратурою області по-
рушено кримінальну справу за ознаками 
злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК, 
тобто одержання службовою особою, 
яка займає відповідальне становище, 
хабара в значному розмірі, поєднаного з 
його вимаганням. Чиновнику загрожує 
покарання від 5 до 10 років позбавлення 
волі з конфіскацією майна. �

РЕЗОНАНС

Гвалтівники — у відмові
Суд продовжує розглядати «справу Оксани Макар» 
у «напіввідкритому» режимі
АЛІНА АЛЕКСАНДРОВА

Центральний районний суд 
м.Миколаєва продовжує 
розгляд «справи Оксани Макар». 
На лаві підсудних — Євген 
Краснощок, Артем Погосян 
і Максим Присяжнюк, котрі, 
за версією прокуратури, 
згвалтували й убили дівчину 
в ніч на 10 березня 2012 року. 
Правда, у підсудних своя версія 
події — вони стверджують, 
що не здійснювали того, 
що їм інкримінує слідство.

Вбивство без «особливої 
жорстокості»

Нагадаємо: троє обвинувачених — 
мешканці Миколаєва Є.Краснощок, 
А.Погосян і М.Присяжнюк — в ніч 
на 10 березня згвалтували й спали-
ли О.Макар, з якою познайомилися 
напередодні в кафе. Вона дивом ви-
жила, три тижні кращі лікарі країни 
боролися за її життя, але в результаті 
врятувати дівчину не вдалося. 

Версія слідства базується на свідчен-
нях потерпілої, адже, як відомо, Оксана 
досить довго була при свідомості й деталь-
но розповіла, що з нею зробили молоді 
люди. Дівчина, незважаючи на алкогольне 
сп’яніння, добре запам’ятала все, що з нею 
відбулося у квартирі М.Присяжнюка. 
Вона втратила свідомість тільки коли 
Є.Краснощок почав її душити.

«Я прокинулася в повній темряві й 
відразу ж почала кликати на допомогу, — 
зачитував слова О.Макар керівник 
групи з підтримки держобвинувачен-
ня в суді прокурор Головного управ-

ління підтримки держобвинувачення 
в суді ГПУ Ярослав Кривов’яз, — потім 
з’явилися міліціонери й лікарі. Я їм на-
звала свої прізвище й ім’я, розповіла, 
що мене згвалтували, побили й нама-
галися убити. Так само я назвала місце, 
де все відбувалося, й імена хлопців, що 
напали на мене». Слова потерпілої під-
тверджують рапорт міліціонерів, які 
її знайшли, і свідчення медиків, котрі 
супроводжували дівчину в лікарню. 
За їхніми словами, Оксана, незважа-
ючи на серйозні травми й опіки 4-го 
ступеня, весь час була при свідомості. 

У суді обвинувачені, як і перед-
бачалося, «пішли у відмову». Зі всієї 
трійці частково визнав свою вину тіль-
ки Є.Краснощок. Після того, як про-
курори закінчили оголошення обви-
нувального висновку, суддя звернулася 
до підсудних. На питання, чи визнає 
він свою вину за пп.4, 10, 12 ст.115 КК, 
Є.Краснощок поцікавився, в чому суть 
цієї статті. Почувши, що йому інкримі-
нують «умисне вбивство з особливою 
жорстокістю», він відповів, що «не було 
ніякої особливої жорстокості», був, 
мовляв, тільки замах на вбивство, при-
чому про це він ні з ким не домовлявся. 
З іншими обвинуваченнями, що стосу-
ються згвалтування й насильницького 
задоволення статевої пристрасті непри-
родним способом, Є.Краснощок теж не 
погодився. Його спільники А.Погосян і 
М.Присяжнюк відповідали на запитан-
ня судді по-солдатському стисло: «так» 
або «ні». Свою вину у вбивстві дівчини 
обидва заперечують.

Стороннім вхід дозволено. Майже 

Така поведінка цілком природ-
на, адже за вбивство, скоєне з осо-

бливою жорстокістю групою осіб, 
передбачається набагато суворіше 
покарання, ніж за «просто» вбив-
ство. Тому для всіх трьох вигідно, 
якщо вину на себе візьме хтось один. 
Очевидно, з усієї компанії для цього 
найкраще підходить Є.Краснощок, 
який і справді брав найбільш актив-
ну участь у вбивстві дівчини (саме 
він її душив). Два інші хлопці тільки 
допомагали переносити тіло. Хоча в 
згвалтуванні, судячи зі слів Оксани, 
брали участь усі. 

Це підтверджує і висновок су-
дово-медичної експертизи, згідно з 
яким всі троє вступали в статевий 
зв’язок з дівчиною. Крім того, екс-
пертиза довела, що обвинувачені є 
осудними й у момент скоєння злочи-
ну були при повному розумі. Правда, 
були дуже напідпитку. Ця інформа-
ція прозвучала на судовому засіданні 
під час оголошення обвинувального 
висновку. «І матеріали справи, і свід-
чення О.Макар указують на те, що її 
гвалтували троє людей», — ствер-
джує й один із захисників убитої ді-
вчини Віктор Василюк.

Тим часом сторона обвинувачення 
вважає, що своїм небажанням визна-
вати вину й намаганням скинути її 
один на одного обвинувачені тільки 
ускладнюють свою долю. 

«Слідством зібрана доволі велика до-
казова база, — говорить Я.Кривов’яз, — 
і суд має можливість з нею ознайо-
митися. А те, що обвинувачені не 
бажають зізнаватися в скоєному й 
розкаюватися, може трактуватися як 
обтяжлива обставина, що, зрозуміло, 
позначиться на кінцевому вироку».

Прокурор підкреслив, що держоб-
винувачення в цьому процесі має чітку 

позицію і «докладе максимум зусиль 
для того, щоб кримінальна справа була 
розглянута». 

До речі, під час попередніх слухань 
адвокати обвинувачених наполягали 
на розгляді справи в закритому ре-
жимі й подали відповідні клопотання. 
Суд вимогу підсудних задовольнив і 
«закрив» судовий процес. Таке рішен-
ня не сподобалося потерпілій стороні 
й громадськості. Активісти розбили 
під судом намети й розгорнули пла-
кати з вимогою зробити процес від-
критим. Чи то такий тиск вплинув, чи 
то суд вирішив погодитися з думкою 
прокуратури, яка теж клопотала про 
відкритий судовий розгляд, але неза-
баром у зал засідань пустили журна-
лістів. Правда, фото- і відеозйомку, а 
також запис на диктофон заборонили. 
Однак на засідання, на яких досліджу-
ватиметься інформація про інтимне 
життя учасників процесу, стороннім 
вхід заборонений. 

До речі

На одному з останніх засідань у 
«справі Макар» — новий поворот по-
дій. Побилися кривдники дівчини — 
Є.Краснощок накинувся з кулаками 
на А.Погосяна. Бешкетника досить 
швидко вгамували. Мотиви своєї 
хуліганської поведінки він пояснити 
суду не зміг. А.Погосян пояснив на-
пад односправця «національною не-
приязню». У матері О.Макар Тетяни 
Суровицької — своя версія: мовляв, 
товаришам не сподобалося, що Артем 
хоче вийти сухим з води та стверджує, 
що у згвалтуванні та вбивстві не брав 
участі, навпаки, намагався відрадити 
товаришів від «нападу». �

КРИМІНАЛ

Білоруський 
метадон
У Києві співробітники СБУ 
викрили та припинили 
протиправну діяльність 
групи осіб, які організували 
міжнародний канал 
контрабандного постачання з 
Республіки Білорусь синтетичного 
наркотичного засобу — метадону. 

Зловмисники планували розповсю-
джувати наркотик дрібнооптовими 
партіями на території Києва та різних 
областей України. З незаконного обі-
гу вилучено 120 тис. доз наркотичного 
засобу. 

На початку червня у міжнарод-
ному пункті пропуску «Овруч» Жи-
томирської митниці правоохоронці 
затримали громадянку України, яка 
намагалася контрабандним шляхом 
перевезти в нашу державу майже кіло-
грам синтетичного наркотику.

Під час проходження митного огляду 
потягу сполученням «Барановичі—Жи-
томир» співробітники СБУ виявили та 
вилучили приховані серед особистих 
речей наркокур’єра два поліетиленові 
згортки з кристалічною речовиною 
сіро-жовтого кольору. За висновками 
експертів, ця речовина є дуже сильним 
синтетичним наркотиком опійної групи 
та має властивості замісника природних 
наркотиків, таких як героїн. Його роз-
дрібна ціна на чорному ринку становить 
понад $200 тис.

У результаті проведення подальших 
оперативно-розшукових дій на території 
Житомирської та Черкаської областей 
СБУ затримала одного з організаторів 
контрабандного каналу — 30-річного 
громадянина України.

Слідчим відділом Управління СБУ 
у м.Києві стосовно зловмисників пору-
шено кримінальну справу за ознаками 
злочину, передбаченого ч.3 ст.305 КК 
(«Контрабанда наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів чи 
прекурсорів»). 

Наразі проводяться заходи, спрямо-
вані на виявлення інших членів угрупо-
вання. Затриманим обрано запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою. �

На думку Рахункової палати, неефективною фінансовою політикою Мінкультури 
знищує культуру.

14 іменем закону



ЛИТВА

Енерго-
шкідники
У парламенті Литви запропонували 
суворо карати тих, хто завдає 
збитку енергетичній незалежності 
республіки. Лідер ультраправої 
партії «Союз таутинінків» Гінтарас 
Сонгайла зареєстрував проект 
поправок до Кримінального 
кодексу, згідно з яким винуватий 
у подібній діяльності може бути 
засуджений на строк до 12 років 
позбавлення волі. 

Нові положення кодексу, за заду-
мом Г.Сонгайли, повинні поширюва-
тися на держслужбовців, які переви-
щили свої повноваження або свідомо 
не виконували обов’язки, через що 
був завданий (або міг бути завданий) 
значний збиток енергетичній незалеж-
ності Литви. Репрезентуючи документ, 
парламентар порівняв підрив неза-
лежності з державною зрадою. 

Серед найбільших енергетичних 
проектів республіки, реалізація яких 
запланована на найближчі роки, зна-
читься, зокрема будівництво Вісагин-
ської атомної електростанції. Вона 
повинна замінити Ігналінську АЕС, 
яка була закрита у 2009 році на вимо-
гу Євросоюзу. Ця станція виробляла 
70% необхідної Литві електроенергії, а 
після її зупинення вартість електрики 
в країні зросла на третину. �

ГРЕЦІЯ 

Перемогла 
зона євро
У Греції на виборах здобула 
перемогу правоцентристська 
партія «Нова демократія», 
одержавши 129 місць у парламенті.

Ця партія отримала 29,7% голосів, 
у коаліції СІРІЗА — 26,9% (71 місце), 
а в соціалістичної партії ПАСОК, яка 
протягом багатьох десятиліть була 
найвпливовішою силою в грецькій 
політиці, — 12,3% (33 місце). Про це 
повідомляє Бі-Бі-Сі.

Якщо ці результати істотно не 
змінюватимуться, «Нова демократія» 
зможе сформувати правлячу коалі-
цію з ПАСОК, оскільки за існуючими 
правилами партія, що набрала біль-
шість голосів, одержує 50 додаткових 
мандатів у парламенті. Усього в ньому 
300 місць.

Лідер правоцентристської партії 
Антоніс Самарас, виступаючи після 
оголошення перших результатів вибо-
рів, заявив, що греки проголосували за 
те, аби залишитися в зоні євро. Він за-
кликав до якнайшвидшого формуван-
ня «уряду національного порятунку».

Ліворадикальна коаліція СІРІЗА 
й деякі партії відкрито заявляли про 
те, що у випадку входження в уряд 
вони мають намір відмовитися від 
зобов’язань перед ЄС, узятих попере-
дньою владою. �

ТУНІС

Утік 
від вироку
Екс-президента Тунісу Зіна 
ель-Абідіна бен Алі засудили 
до 20 років тюрми за участь 
в організації вбивств 
демонстрантів. Вирок З.бен Алі 
був ухвалений заочно, оскільки 
сам повалений диктатор останні 
півтора року ховається в 
Саудівській Аравії, куди втік від 
масових протестів на батьківщині. 

Нагадаємо, що це не перший ви-
рок, винесений заочно за останній рік 
екс-лідеру Тунісу. Він засуджувався 
до тривалих строків ув’язнення — від 
16 до 35 років — за корупцію, шахрайство, 
розкрадання державних коштів і зберіган-
ня наркотиків, відзначає lexpress.fr.

Нагадаємо також, що в січні 2011 року
в Тунісі відбулася «жасминова рево-
люція». Акції протесту були зумовлені 
незадоволеністю населення, відсут-
ністю політичних свобод, соціальною 
нерівністю, розгулом корупції і без-
робіттям. 

У результаті заворушень, що спа-
лахнули 14 січня, президент З.бен Алі 
втік до Саудівської Аравії і наступного 
дня був усунений з посади Конститу-
ційною радою країни.

Під час народного повстання в Ту-
нісі загинули кілька сотень чоловік, 
понад 2 тис. отримали поранення. �

США

Доступ до насильства
Українцю обіцяють довічне ув’язнення за дитячу порнографію
ЮЛІЯ ГАЙДІНА

Справа тоді ще 30-річного 
харків’янина розпочалася у 
2009 році в Таїланді. Чоловік 
приїхав до країни відпочивати, 
а опинився за гратами — 
без пояснень і пред’явлення 
обвинувачень. Виявилося, що то 
була реакція місцевої влади на 
запит американських спецслужб з 
поміткою «особливо важливо». 

Головний розбещувач

Українця Максима Шинкарен-
ка американці підозрюють у розпо-
всюдженні дитячої порнографії на 
території Сполучених Штатів через 
Інтернет. Співробітники департаменту 
національної безпеки США з’ясували, 
що сайтом із дитячою порнографією 
керували з України. У 2008 році в обви-
нувальному висновку назвали ім’я ви-
нуватця — Максим Шинкаренко. Проте 
жодного запиту чи попередження з 
цього питання в Україну не надійшло.

Американці вирішили діяти в Та-
їланді через рік після встановлення 
підозрюваного. У той час на території 
рідної країни М.Шинкаренко не ви-
кликав жодних підозр, він навіть не 
перебував у розшуку... 

Доки світ обговорював подію, чоло-
вік майже три роки в Бангкоку чекав 
депортації. Лише кілька днів тому 
американська прокуратура пред’явила 
йому обвинувачення в розповсюджен-
ні дитячої порнографії. Як повідомляє 
Ассошіейтед Пресс, «обвинувачі на-
зивають М.Шинкаренка найбільшим 
ділком подібного роду, який коли-не-
будь потрапляв на лаву підсудних у 
США». Та й справу розповсюдження 
дитячої порнографії, в разі доведення 

вини українця, визначають найбільш 
масштабною в історії США. В рамках 
її розслідування в Америці вже засу-
джено 560 осіб із 47 штатів.

«Згідно з обвинуваченням М.Шин-
каренко наживався на насильстві над 
тисячами невинних дітей, продаючи 
доступ до їхніх страждань на своїх 
сайтах», — заявив у суді федеральний 
прокурор Пол Фішман. Проте вже 
майже три роки не можуть знайти ва-
гомих доказів його вини… 

Позиція України

На захист свого громадянина ста-
ло Міністерство закордонних справ. 
Речник МЗС Олександр Дикусаров на 
брифінгу заявив, що інформація щодо 
причетності громадянина України до 
скандалу з розповсюдженням, прода-
жем дитячої порнографії через Інтернет 
і відмиванням грошей вивчалася від-
повідними структурами. «Українські 
компетентні органи перевірили цю 
інформацію і причетності Шинкаренка 
до справ, які можуть стати підставою 
для кримінальної відповідальності, не 
доведено», — запевнив О.Дикусаров. 

Він також зазначив, що українське 
МЗС вчасно не отримало від компе-

тентних органів США повідомлення 
про арешт М.Шинкаренка. Тому мініс-
терство направило запит для офіцій-
ного підтвердження цієї інформації. 

Таїланд послухав США

«Справа Шинкаренка» розгля-
дається у федеральному суді Нью-
Джерсі. Йому висунуто обвинувачен-
ня за 32 пунктами, зокрема: змова з 
метою розповсюдження дитячої по-
рнографії, реклами дитячої порногра-
фії, її реклама й участь в експлуатації 
дітей, а також традиційне — відми-
вання грошей. Найближче слухання 
відбудеться в серпні. У разі підтвер-
дження вини українця йому загрожує 
довічне ув’язнення. 

У прес-службі прокуратури окру-
гу Нью-Джерсі наголошують, що 
з грудня 2003 р. до липня 2008-го 
М.Шинкаренкота його спільники за-
робили сотні тисяч доларів на продажі 
доступу до сайту клієнтам з усього сві-
ту, зокрема з США. І серед найближчих 
спільників М.Шинкаренка називають 
ще двох громадян України та одно-
го — Росії. 

Проте замовчують американські 
спецслужби інші факти. Наприклад, 
що М.Шинкаренко взяв прізвище 
своєї дружини, а його справжнє — 
Котов. Що в Харкові він проживав з 
мамою, як стверджує його рідна се-
стра в інтерв’ю одному з центральних 
каналів України, та й ніколи не мав 
тих великих грошей, про які говорять 
американські спецслужби. Мати за-
триманого заперечує причетність сина 
до подібних дій. Не визнає своєї вини 
й сам Максим. 

До  р е ч і ,  вл а д а  Та ї л а н д у  не 
пред’являла йому офіційного обви-
нувачення, бо згідно з місцевим за-
конодавством поширення дитячої 

порнографії не відноситься до тяжких 
злочинів. А от увозити до країни не-
пристойні фото й відео, художню й 
періодичну літературу класу ХХХ, а 
також іншу подібну продукцію забо-
роняється. 

Війна за імідж?

Арешт харків’янина спричинив га-
лас у багатьох виданнях нашої держави 
та світу. Через рік перебування укра-
їнця в Таїланді, видання «Городской 
дозор» розміщує лист М.Шинкаренка, 
в якому він детально описує все, що 
з ним сталося. В Інтернеті почали 
з’являтися нові подробиці справи, на-
віть подейкували, що Америка таким 
чином веде інформаційні війни проти 
країн світу. Проте Сполучені Штати не 
відступають від свого, укотре наголо-
шуючи на масштабності справи. 

З а  д а н и м и  I n t e r n e t  Wa t c h 
Foundation, 62% інтернет-сайтів, які 
поширюють дитячу порнографію, зна-
ходяться саме в Сполучених Штатах. 
Та і в Америці випадки арештів роз-
повсюджувачів забороненої дитячої 
порнографії не поодинокі. Прослави-
лася й Австралія, де арештували понад 
70 осіб, обвинувачених у поширенні 
дитячої порнографії. Проте говорять, 
чомусь, лише про Україну. Пригадай-
те й скандал в Артеку 2009 року. Від 
такої кількості негативної інформації 
іноземці бояться до нас їхати: і небез-
печно тут, і расизм процвітає, і дитяча 
порнографія на кожному кроці… 

Можливо, колись з’ясуємо, кому ж 
вигідно представляти Україну в тако-
му світлі? І, напевне, шукати їх варто 
в тих країнах, де мешкають «спожива-
чі» дитячого порно. Адже владі таких 
країн вигідніше знайти винних десь за 
кордоном, ніж боротися з причинами 
розбещеності своїх громадян. �

ФРАНЦІЯ  ІТАЛІЯ  ПАКИСТАН

Прем’єрів судять скрізь
Кримінальні справи проти екс-керівників країн світу набувають популярності 
У світі стають буденною 
справою суди проти колишніх 
глав держав. Довкола екс-
президента Франції Ніколя 
Саркозі та екс-глави уряду Італії 
Сильвіо Берлусконі все більших 
обертів набирають процеси про 
фінансові махінації. У судових 
розглядах з’явився й новий 
фігурант — прем’єр Пакистану 
Юсуф Реза Гілані, якому 
інкримінують перешкоджання 
антикорупційному розслідуванню. 
За такого різноманіття 
обвинувачень, що пред’являються 
колишнім вищим посадовим 
особам, у світі не заявляють про їх 
політичні переслідування.

Саркозі під прицілом 
Феміди

Як раніше повідомляв «ЗіБ», після 
поразки на виборах у травні 2012 р. 
Н.Саркозі позбувся недоторканності. 
Починаючи з півночі п’ятниці, 15 черв-
ня, проти нього могло бути порушено 
кримінальну справу. Довго чекати не 
довелося. 18 червня адвокатами роди-
чів французьких інженерів, загиблих у 
2002 році в результаті теракту в Карачі, 
були подані судові позови проти екс-
президента та його соратників.

Н.Саркозі, його радника зі зв’язків 
з громадськістю Франка Лувріє та екс-
голову МВС Бріса Ортфе обвинувачу-
ють у втручанні в хід розслідування й 
розголошенні таємниці слідства.

За даними останнього, продаж 
французьких підводних човнів Па-
кистану в 1990-их роках супрово-
джувався виплатами пакистанським 
посередникам. Теракт 2002 року, в 
якому загинули 11 французьких ін-
женерів, котрі працювали на будів-
ництві підводних човнів, за однією з 
версій, став помстою за припинення 
виплат у той час президентом Фран-
ції Жаком Шираком. Справа отри-
мала в ЗМІ назву «Карачігейт», пише 
Лента.ру.

Приводом для пред’явлення обви-
нувачень Н.Саркозі послужило комю-
ніке прес-служби Єлисейського па-
лацу, опубліковане 22 вересня 2011 р.
У ньому, зокрема, мовилося, що ім’я 
екс-президента «ніяк не фігурує в ма-
теріалах справи» про теракт.

На думку позивачів, така публі-
кація була свідченням відкритого 
втручання в слідчий процес, оскіль-
ки політичне керівництво країни не 
повин не бути обізнаним про конкрет-
ні матеріали справи, розслідуванням 
якої займаються незалежні судді.

У цей час проти нього вже по-
рушена справа за обвинуваченням 
у незаконному фінансуванні його 
передвиборчої кампанії у 2007 році. 
Н.Саркозі підозрюють у тому, що в ході 
президентської кампанії він прийняв 
пожертвування в розмірі €800 тис.
від заможної жінки Ліліан Бетанкур, 
спадкоємиці косметичної імперії 
L’Oreal.

Судові будні 
після відставки

Після того, як С.Берлусконі по-
дав прохання про відставку з посади 
прем’єр-міністра країни, його життя 
дуже змінилося — судові справи про-
сто переслідують.

18 червня проку рату ра Італі ї 
попросила засудити колишнього 
прем’єр-міністра до 3 років і 8 місяців 
тюремного ув’язнення у справі про 
фінансові махінації холдингу Mediaset, 
засновником якого він є, повідомляє 
Reuters. Сторона обвинувачення також 

вимагала засудити голову холдингу 
Mediaset Феделе Конфалоньєрі до 4 
років тюрми. 

С.Берлусконі, Ф.Конфалоньєрі та 
інші члени керівництва медіахолдінгу 
обвинувачуються в тому, що Mediaset 
купував права на трансляцію іно-
земних фільмів і телепрограм через 
фірми, надто збільшуючи при цьому 
закупівельні ціни, а потім продавав їх 
медіахолдингу за заниженими цінами. 
Різниця між справжньою й роздутою 
ціною надходила на рахунки в банки 
Швейцарії й Багамських островів, де, 
таким чином, виникли «чорні фонди». 
За такою схемою, за даними обвину-
вачення, в 1994—1999 рр. в американ-
ських компаній були придбані права 
на фільми й телепрограми на загальну 
суму €470 млн. 

Крім того, керівництво Mediaset 
обвинувачується в спотворенні фінан-
сової звітності й ухиленні від сплати 
податків.

У своїй обвинувальній промові 
міланський прокурор відзначив, що 
податковим шахрайством займалася 
фінансово-промислова група Fininvest, 
що належить сім’ї політика, а фірми, 
через які купувалися права на показ 
фільмів, безпосередньо йому.

Колишній прем’єр-міністр Італії 
та інші фігуранти «справи Mediaset», 

що розслідується зі змінним успіхом 
упродовж уже кількох років, свою 
вину категорично заперечують. На-
ступне засідання суду призначене на 
2 липня. 

Сам С.Берлусконі, який не був при-
сутній на засіданнях, раніше вже не 
раз називав ці обвинувачення безглуз-
дими й сміховинними. За його слова-
ми, він «ніколи не займався в Mediaset 
придбанням телевізійних прав» і у 
відповідь на всі заяви міланської про-
куратури говорив, що в такий спосіб 
органи правосуддя Італії переслідують 
власні політичні інтереси.

Італійські суди розглядають ще 
дві справи стосовно екс-прем’єра. 
С.Берлусконі підозрюють у сексуаль-
них стосунках з неповнолітньою по-
вією, а також зловживанні владою й 
порушенні державної таємниці. 

Наказ суддів — 
вибрати прем’єра

Верховний суд Пакистану 19 черв-
ня усунув з посади прем’єр-міністра 
країни Ю.Гілані. Підставою для та-
кого рішення стало обвинувачення, 
згідно з яким Ю.Гілані перешкоджав 
антикорупційному розслідуванню, 
що проводилося у Швейцарії. Про це 
повідомляє агентство Франс Пресс.

Одночасно з цим ВС Пакистану ви-
ніс рішеня про те, що екс-прем’єр біль-
ше не є депутатом парламенту. Судді 
також наказали президенту Асифу Алі 
Зардарі «зробити кроки для обрання 
нового прем’єр-міністра».

Судове розслідування стосовно 
Ю.Гілані було пов’язане з тим, що 
він відмовився співпрацювати зі 
швейцарськими слідчими, котрі ви-
вчали корупційні зв’язки президента 
Пакистану, — друга й соратника вже 
колишнього прем’єра. За це 26 квітня 
його було визнано винним у неповазі 
до пакистанського суду, оскільки саме 
він наказав у той час прем’єру поділи-
тися інформацією про главу держави 
зі швейцарцями.

Ю.Гілані, виправдовуючи свою 
відмову співпрацювати з ними, за-
являв, що А.Зардарі, як президент, 
перебував під захистом імунітету 
від переслідування. Проте суддів 
такі пояснення все одно не задо-
вольнили. �

С.Берлусконі та Н.Саркозі колись об’єднували державні справи, а тепер — кримінальні.

М.Шинкаренко переконаний, що потрапив 
за таїландські грати без вини.
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УСМІХНИСЬ!

Протилежність тлумачення

Цивільний шлюб — це коли жін -
ка вважає, що вона заміжня, а чоло-
вік — що він вільний!

Найкоротший шлях

Хлопець наздоганяє дівчину на 
вулиці: 

— Не підкажете, як мені знай-
ти найкоротший шлях до вашого 
серця?

— На порше під’їжджай...

Стимул до одужання

Головлікар — санітарові:
— Навіщо ви сказали паралізо-

ваному з п’ятої палати, що ми ампу-
туватимемо йому ногу?

— Невже втік? А ви говорили не-
виліковний, невиліковний.

Позашляховик — 
самовивезенням

Оголошення:
«Продається позашляховик 

Toyota Land Cruiser випуску 2005 ро-
ку у відмінному стані, підготовле-
ний для дальніх експедицій. Ціна — 
$200. Самовивезення з N 64° 19, 178 
Е 74° 25, 610. Орієнтир — антена 
радіостанції, що стирчить з болота. 
Умова продажу: потім обов’язково 
розповісти, як ви змогли його звідти 
дістати».
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Образи — 
це звичні докази тих, 
хто не правий.

Жан-Жак РУССО 
(народився 

28 червня 1712 р.)

ІНФОРМАЦІЯ

Інтернет змінює 
правосуддя
Для обгрунтування своїх рішень американські законники 
використовують пошуковики
Згідно з дослідженням професора 
Елісона Ларсена, в рамках якого 
було розглянуто 100 справ 
Верховного суду, кількість 
інформації, яку судді дізнаються 
через пошуковики в Інтернеті, 
стрімко зростає. Це змінює 
систему роботи американського 
правосуддя. Такі зміни, на жаль, 
не завжди на краще.

Традиційно факти, на яких грун-
тувалися судові рішення, були части-
ною інформації, наданої сторонами 
в ході процесу. Якщо одна із сторін 
уважала факти недостовірними, вони 
могли бути оскаржені в суді. Тобто 
в більшості випадків мова йшла про 
положення, які могли бути відкрито 
піддані критиці.

Такий стан речей поступово від-
ходить у минуле: для обгрунтування 
власних рішень судді все частіше вико-

ристовують знайдену ними самостійно 
інформацію з найрізноманітніших 
джерел. Як пише автор, близько по-
ловини фактів, що цитуються суддя-
ми ВС США, отримані з «джерел не 
юридичного характеру». Як правило, 
це аналітичні й науково-популярні 
журнали, результати роботи окремих 
дослідницьких груп, а також думки 
й факти, викладені на сторінках по-
пулярних ЗМІ, наприклад New York 
Times або Wall Street Journal. Нерідко 
судді використовують і видання, розра-
ховані на вузьку цільову аудиторію, — 
Musicweek, Sporting News або Golf 
Magazine.

Найбільш популярні серед суддів 
сфери — медицина, питання, що сто-
суються екології і природокористуван-
ня, а також проблеми психології. Дещо 
рідше судді шукають інформацію в 
сферах економіки, міжнародних від-
носин і нових технологій.

У результаті нерідко дані, об’єк-
тивність яких часто виявляється 
сумнівною, безпосередньо впливають 
на рішення суду. Подібна практика 
далеко не завжди призводить до по-
зитивних результатів: представлені 
факти «з боку» майже ніколи не під-
даються перевірці на достовірність, до 
того ж джерела можуть бути підібрані 
не об’єктивно.

Представники американського 
юридичного співтовариства вже пе-
реймаються питанням, що робити з 
новою тенденцією, що часто знижує 
об’єктивність суду й «робить його 
схожим на онлайн-форум». Варіантів 
два, вважає Елісон Ларсен: заборо-
нити «домашню роботу» або деле-
гувати пошук фактів спеціальним 
незалежним дослідницьким групам, 
до яких могли б звертатися судді в 
тому випадку, якщо інформації не-
достатньо. �

ВІДПОЧИНОК

На шведський стіл 
не запросять?
Система «все включено» залишиться 
тільки в дорогих готелях Болгарії
Влада республіки планує 
на законодавчому рівні 
заборонити готелям, 
клас яких нижчий 
ніж 4 зірки, пропонувати 
туристам систему all inclusive.

Болгарське агентство з безпеки 
продуктів харчування запропонува-
ло Міністерству економіки і туризму 
залишити цю популярну, зокрема в 
українців, систему тільки в чотири- і 
п’ятизіркових готелях.

Причиною, через яку чиновни-
ки виступили з такою пропозицією, 
стали численні порушення в готелях 
нижчої цінової категорії, пише портал 
NewsBG.ru з посиланням на директора 
агентства з безпеки продуктів харчу-
вання Йордана Войнова.

Як приклад порушення Й.Войнов 
навів випадок, коли в готелі місткіс-
тю 1000 чоловік ресторан розрахова-
ний тільки на 30. «Тризіркові готелі й 
нижче повинні мати можливість на-
годувати близько 60% гостей. Якщо, 
наприклад, місткість готелю 100 чоло-
вік, то місць у ресторані повинно бути 
мінімум на 60 чоловік», — відзначає 
експерт.

Зазначимо, що влітку минулого 
року понад 300 готелів було оштра-
фовано через те, що якість продуктів 
харчування не відповідала нормі.

Масове поширення системи all 
inclusive привело до того, що у 2011-му 
в Болгарії був змушений закритися 
кожен п’ятий ресторан.

Утім, болгари не єдині, хто вирішив 
зробити замах на «все включено». У 
2011 році в Туреччині почали поступо-
во відмовлятися від цієї системи сер-
вісу для туристів. По-перше: власники 
кафе й ресторанів, розташованих на 
територіях готелів, незадоволені тим, 
що постійно втрачають своїх клієнтів. 
Самі ж власники готелів уважають, 
що їхні витрати на шведський стіл і 
випивку стали значно перевищувати 

доходи. Крім того, Туреччина хоче по-
збутися «недорогих» курортів, на яких 
відпочивають туристи зі скромним 
достатком.

Так, готель Rixos Premium у Бодру-
мі першим у травні минулого року, 
відмовився від системи «все включе-
но». Що стосується турецьких готелів 
рівня 3-х і 4-х зірок, то вони навряд чи 
відмовляться від шведського столу, 
оскільки їм це абсолютно не вигідно. �

ТУРИЗМ

Дешеві столиці
Найбільш бюджетний відпочинок цього літа — 
Ханой, Пекін і Бангкок
Популярний у мандрівників 
інтернет-портал «ТріпЕдвайзер» 
склав список найдешевших міст 
світу для туристів. Перше місце 
зайняв Ханой — столиця В’єтнаму.

Для складання індексу доступності 
основних туристичних напрямів світу 
на літо 2012 року порівнювалася вар-
тість вечора в столицях найпопуляр-
ніших у мандрівників країн. При під-
рахунках ураховувалися такі дані, як 
ціна номера за ніч в чотиризірковому 
готелі, а також вартість двох поїздок на 
таксі, двох коктейлів у барі й вечері на 
двох у ресторані.

У Ханої цей набір обійдеться турис-
тові в $141. Такий «цінник» дозволив 
столиці В’єтнаму зайняти 1-е місце по 
дешевизні серед головних туристич-
них напрямів планети. 

На 2 місці — Пекін. У столиці Ки-
таю середньостатистична «корзина 
туриста» обійдеться в $159. «Брон-
зу» завоював Бангкок, де за номер в 
готелі, два коктейлі, вечерю на двох 
і таксі доведеться викласти, за дани-
ми «ТріпЕдвайзер», $161. Четвертою 
найдешевшою для туристів столи-
цею світу є Будапешт — місто, роз-
ташоване в найдорожчій для турис-
тів частині світу — Європі. «Індекс» 
угорської столиці становить $193. 

Замикає п’ятірку найдешевших міст  
Куала-Лумпур. У серці Малайзії «на-
бір туриста» обійдеться в середньому 
в $195.

Одночасно «ТріпЕдвайзер» опу-
блікував дані про «небюджетні» міс-

та планети. Найдорожчі туристичні 
напрями у світі — європейські міста, 
відзначають експерти компанії. Паль-
ма першості — у Лондона. У столиці 
Туманного Альбіону вказаний набір 
послуг обійдеться в $518. �

МЕРЕЖА

Халява 
на Канарах
Влада Іспанії планує 
до кінця 2012 року перетворити 
острів Ієрро, що входить до 
складу Канарського архіпелагу, 
на перший у світі острів з 
безкоштовною мережею Wi-Fi. 
З цією метою там установлять 
26 безкоштовних точок доступу 
в найцікавіших для туристів 
місцях.

Мета акції — надати можливість 
гостям острова ділитися друзями й ро-
дичами своїми враженнями про відпо-
чинок через Інтернет, включаючи такі 
соціальні мережі, як Twitter, Facebook 
або Pinterest, а також стимулювати на-
плив туристів, повідомляє агентство 
Європа Пресс. 

Влада також розробила спеціаль-
ний програмний додаток «Ієрро су-
проводжує тебе» для мобільних при-
строїв, який дозволить отримувати 
інформацію про острів і туристичні 
послуги. Устаткування острова без-
коштовною мережею Wi-Fi входить у 
план спеціальних заходів, який роз-
роблений Державним агентством з 
управління інноваціями і туристич-
ними технологіями за дорученням 
держсекретаріату з туризму Іспанії. 

Ієрро — найзахідніший і наймен-
ший острів Канарського архіпелагу. 
Його загальна площа становить 278 км2, 
а населення станом на 2010 рік — 
близько 11000 чоловік. У 2000-му 
ЮНЕСКО оголосило острів резервом 
біосфери. �

НА ДОРОГАХ

Жінки 
хочуть 
кермувати
Понад 600 саудівських жінок 
підписали звернення 
до короля Абдалли 
ібн Абдель Азіза аль Сауда 
з проханням дозволити 
їм водити автомобіль.

«Ми всього лише хочемо насо-
лоджуватися правом водіння авто-
мобіля, як всі жінки у світі», — мо-
виться у зверненні, ініціатором якого 
є Маналь аш-Шериф, котра минулого 
року розпочала кампанію з тією ж 
метою, повідомляє телеканал «Аль-
Арабія».

Жінки відзначили, що не є пред-
ставницями якої-небудь політичної 
партії або руху й вимагають всього 
лише дозволити їм водити автомобіль, 
оскільки без нього важко вести госпо-
дарство й доглядати за дітьми.

Петиція буде вручена королю тіль-
ки в січні — в першу річницю кампанії 
«Водіння — для жінок».

Зазначимо, Саудівська Аравія єди-
на країна у світі, де жінкам заборонено 
керувати автомобілем. �

МИСТЕЦТВО

Хабар 
у монументі
У Санкт-Петербурзі оголошено 
конкурс на кращий проект 
пам’ятника хабару, повідомляє 
«Інтерфакс». Монумент, який 
отримає назву «Хортеня», за 
задумом організаторів, має 
проілюструвати всю порочність 
і невикоріненість хабарництва. 

Взяти участь у конкурсі на кращий 
проект «Хортеня» можуть всі охочі. Як 
розповів голова жюрі художник Анато-
лій Бєлкін, конкурс стартував 15 червня, 
а прийом робіт триватиме до 15 квітня 
2013 р. Призовий фонд складе 350 тис. 
руб. На установлення пам’ятника виді-
лять 1 млн руб. з приватних ресурсів. 

Жюрі, до складу якого ввійшли ху-
дожники, експерти з Ермітажу й Росій-
ського музею, а також громадські діячі 
повинні будуть відібрати приблизно 
20 кращих ескізів пам’ятника хабару, 
а потім влаштувати виставку цих ро-
біт. Коли буде названо переможця, не 
уточнюється. 

Місце встановлення «Хортеняти» 
поки що не вибране. Організатори 
ще не подали заявки на зведення мо-
нумента в комітет з містобудування і 
архітектури Санкт-Петербурга. 

Як повідомляє «Інтерфакс», недав-
но в російських ЗМІ з’явилися відомос-
ті про те, що середній розмір хабара в 
цій країні в порівнянні з показниками 
2011 року збільшився в п’ять разів — з 
61 тис. до 300 тис. руб.

Нагадаємо, вислів «брати хабарі 
хортенятами» прийшов у російську 
мову з твору Миколи Гоголя «Ревізор», 
один з героїв якого — Ляпкін-Тяпкін — 
брав хабарі саме щенятами. «Я гово-
рю всім відкрито, що беру хабарі, але 
чим хабарі? — Хортенятами. Це зовсім 
інша справа», — заявляв персонаж 
«Ревізора». �

ЗАБОРОНА

Поспілкувався — 
сядеш
Використання сервісів голосового 
спілкування через Інтернет у 
Ефіопії тепер під забороною. 
Відповідний закон набрав 
чинності ще 24 травня.

Під заборону потрапляють, зокрема, 
такі сервіси, як Skype і Google Talk. Їх 
користувачі, відзначає телеканал «Аль-
Джазіра», можуть потрапити в тюрму на 
строк до 15 років. Влада країни пояснює 
такий крок забезпеченням нацбезпеки 
й підтримкою монополії місцевих теле-
комунікаційних компаній. 

Організація «Репортери без кор-
донів» повідомила також, що єдиний 
інтернет-провайдер Ефіопії, державна 
компанія Ethio-Telecom, установила 
фільтр на використання абонентами 
сервісу Tor, який дозволяє заходити в 
мережу анонімно й оминати встанов-
лені провайдерами заборони. 

Станом на 2010 рік доступ до Ін-
тернету був у менш ніж 1% жителів 
країни. �

ФАУНА

Убити 
рептилію
Австралійська влада розглядає 
законопроект, що дозволяє платне 
полювання на крокодилів. Подібна 
пропозиція вже розглядалася 
кілька років тому, але не пройшла 
через протести «зелених».

Чиновники вважають, що дохід від 
платних «сафарі» сприятиме розвитку 
туризму й створенню нових робочих 
місць для аборигенів.

Передбачається, що в перші два 
роки після ухвалення закону буде 
встановлена квота на відстріл репти-
лій — до 50 особин на рік.

«З огляду охорони природи й 
контролю чисельності рептилій полю-
вання не принесе жодної користі. Це 
буде просто вбивство тварин заради 
забави», — заявив представник Това-
риства захисту тварин Бідда Джонс.

У 1970-х роках крокодили, пере-
бували під спеціальним захистом, 
проте зараз необхідності в цьому не-
має, оскільки чисельність популяції 
досягла 150 тис. �

Майже 80% іноземних туристів, котрі відпочивають у Болгарії, вибирають систему all inclusive.

Ханой очолив список найдоступніших для туристів столиць.
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ОСКАРЖЕННЯ

На виконання зобов’язань
За подання заяви про перегляд 
постанови в справі про адміністративне 
правопорушення на підставі рішення 
міжнародної установи судовий збір 
не справляється

ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких 
законодавчих актів України:

1. Розділ IV Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
доповнити главою 241 такого змісту:

«Глава 241. Перегляд постанови по 
справі про адміністративне правопо-
рушення у разі встановлення міжна-
родною судовою установою, юрисдик-
ція якої визнана Україною, порушення 
Україною міжнародних зобов’язань 
при вирішенні справи судом

Стаття 2971. Право на перегляд 
постанови по справі про адміністра-
тивне правопорушення

Заява про перегляд постанови по 
справі про адміністративне правопо-
рушення може бути подана особою, 
на користь якої постановлено рішення 
міжнародної судової установи, юрис-
дикція якої визнана Україною.

Постанова по справі про адмініст-
ративне правопорушення може бути 
переглянута з підстави встановлення 
міжнародною судовою установою, 
юрисдикція якої визнана Україною, 
порушення Україною міжнародних 
зобов’язань при вирішенні судом 
справи про адміністративне право-
порушення.

Стаття 2972. Строк подання заяви 
про перегляд постанови по справі про 
адміністративне правопорушення

Заява про перегляд постанови по 
справі про адміністративне правопо-
рушення може бути подана не пізніше 
одного місяця з дня, коли особі, на 
користь якої постановлено рішення 
міжнародної судової установи, юрис-
дикція якої визнана Україною, стало 
відомо про набуття цим рішенням 
статусу остаточного.

У разі пропущення строку для по-
дання заяви з причин, визнаних по-
важними, він може бути поновлений 
за клопотанням особи, яка подала 
заяву. Заява про перегляд постанови 
по справі про адміністративне пра-
вопорушення повертається особі, 
яка її подала, якщо вона не порушує 
питання про поновлення цього стро-
ку, а також якщо у поновленні строку 
відмовлено.

Питання про поновлення строку 
для подання заяви про перегляд по-
станови по справі про адміністративне 
правопорушення або про повернення 
заяви особі, яка її подала, вирішується 
без виклику осіб, які беруть участь у 
провадженні у справі про адміністра-
тивне правопорушення.

Стаття 2973. Вимоги до заяви про 
перегляд постанови по справі про 
адміністративне правопорушення

Заява про перегляд постанови по 
справі про адміністративне правопо-
рушення подається у письмовій формі 
та підписується особою, яка її подає, 
або представником особи, який додає 
до заяви оформлений належним чи-
ном документ про свої повноваження. 
У заяві про перегляд зазначаються:

1) найменування суду, до якого по-
дається заява;

2) ім’я (прізвище, ім’я та по батько-
ві), поштова адреса особи, яка подає 
заяву, та осіб, які беруть участь у про-

вадженні у справі про адміністративне 
правопорушення, а також їхні номери 
засобу зв’язку, адреса електронної по-
шти, якщо такі є;

3) обгрунтування необхідності пе-
регляду постанови по справі про адмі-
ністративне правопорушення у зв’язку 
з ухваленням рішення міжнародною 
судовою установою, юрисдикція якої 
визнана Україною;

4) вимоги особи, яка подає заяву;
5) у разі необхідності — клопо-

тання;
6) перелік матеріалів, що дода-

ються.
Стаття 2974. Порядок подання 

заяви про перегляд постанови по 
справі про адміністративне право-
порушення

Заява про перегляд постанови по 
справі про адміністративне право-
порушення подається до Верховного 
Суду України через Вищий спеціалізо-
ваний суд України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ. До заяви 
мають бути додані:

1) копії заяви про перегляд поста-
нови по справі про адміністративне 
правопорушення відповідно до кіль-
кості осіб, які беруть участь у прова-
дженні у справі про адміністративне 
правопорушення;

2) копії постанови по справі про 
адміністративне правопорушення, про 
перегляд якої подано заяву;

3) копія рішення міжнародної судо-
вої установи, юрисдикція якої визнана 
Україною, або клопотання особи про 
витребування копії такого рішення в 
органу, відповідального за координа-
цію виконання рішень міжнародної 
судової установи, якщо її немає у роз-
порядженні особи, яка подала заяву.

За подання заяви про перегляд 
постанови по справі про адміністра-
тивне правопорушення судовий збір 
не справляється.

Стаття 2975. Перевірка Вищим 
спеціалізованим судом України з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ відповідності заяви про пере-
гляд постанови по справі про адміні-
стративне правопорушення вимогам 
цього Кодексу

Заява про перегляд постанови по 
справі про адміністративне право-
порушення, яка надійшла до Вищого 
спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ, 
реєструється у день її надходження та 
не пізніше наступного дня передається 
судді-доповідачу, який визначається 
автоматизованою системою докумен-
тообігу цього суду.

Суддя-доповідач протягом трьох 
днів здійснює перевірку відповідності 
заяви вимогам цього Кодексу. У разі 
встановлення, що заяву подано без 
додержання вимог статей 2973, 2974 
цього Кодексу, особа, яка подала заяву, 
письмово повідомляється про недолі-
ки заяви та строк, протягом якого вона 
зобов’язана їх усунути.

Якщо особа, яка подала заяву, усу-
нула недоліки заяви в установлений 
строк, така заява вважається поданою 
у день первинного її подання до Ви-
щого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ.

Заява повертається заявнику, у 
разі якщо:

1) заявник не усунув її недоліки 
протягом установленого строку;

2) заява подана особою, яка не наді-
лена правом на подання такої заяви;

3) заяву подано від імені особи, 
яка не має повноважень на ведення 
справи;

4) є постанова Вищого спеціалізо-
ваного суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ про відмову 
у допуску справи до провадження за 
наслідками її розгляду, прийнята з 
аналогічних підстав.

Повернення заяви з підстав, зазна-
чених у частині четвертій цієї статті, не 
перешкоджає повторному зверненню у 
разі належного оформлення заяви або 

з інших підстав, ніж ті, які були пред-
метом розгляду.

За відсутності підстав для повер-
нення заяви, в якій міститься клопо-
тання особи про витребування копії 
рішення міжнародної судової устано-
ви, юрисдикція якої визнана Україною, 
суддя-доповідач невідкладно ухвалює 
постанову про витребування такої 
копії рішення разом з її автентичним 
перекладом в органу, відповідального 
за координацію виконання рішень 
міжнародної судової установи.

Стаття 2976. Допуск Вищим спеці-
алізованим судом України з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ 
справи до провадження

Вирішення питання про допуск 
справи до провадження здійснюється 

колегією у складі п’яти суддів Вищого 
спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ, 
яка формується автоматизованою 
системою документообігу цього суду.

Про допуск справи до проваджен-
ня або відмову в допуску Вищий спе-
ціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ про-
тягом п’ятнадцяти днів з дня надхо-
дження заяви, а в разі витребування 
копії рішення міжнародної судової 
установи, юрисдикція якої визнана 
Україною, — з дня надходження такої 
копії, ухвалює постанову. Постанова 
ухвалюється без виклику осіб, які 
беруть участь у провадженні у справі 
про адміністративне правопорушення. 
Постанова про допуск справи до про-
вадження або про відмову в такому 
допуску повинна бути вмотивованою.

Постанова про допуск справи до 
провадження разом із заявою про пе-
регляд постанови по справі про адміні-
стративне правопорушення та додани-
ми до неї документами надсилається 
до Верховного Суду України протягом 
п’яти днів з дня її ухвалення. Копія 
постанови про допуск справи надсила-
ється разом з копією заяви особам, які 
беруть участь у провадженні в справі 
про адміністративне правопорушення, 
а в разі відмови в допуску — особі, яка 
подала заяву.

Якщо за результатами розгляду 
питання про допуск справи до про-
вадження буде встановлено, що по-
рушення Україною міжнародних 
зобов’язань є наслідком недотримання 

норм права, які регулюють порядок 
провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення, Вищий 
спеціалізований суд України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ 
ухвалює постанову про відкриття 
провадження в справі та вирішує пи-
тання про необхідність витребування 
матеріалів справи про адміністратив-
не правопорушення. Розгляд справи 
здійснюється колегією у складі п’яти 
суддів Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ у порядку, визначеному 
статтею 294 цього Кодексу.

Стаття 2977. Підготовка спра-
ви до розгляду у Верховному Суді 
України

Постанова про допуск справи до 
провадження разом із заявою про пе-
регляд постанови по справі про адмі-
ністративне правопорушення та дода-
ними до неї документами реєструється 
у день її надходження до Верховного 
Суду України та не пізніше наступного 
дня передається судді-доповідачу, ви-
значеному автоматизованою системою 
документообігу цього суду. Суддя-до-
повідач протягом трьох днів ухвалює 
постанову про відкриття провадження 
у справі та надсилає її копії особам, які 
беруть участь у провадженні у справі 
про адміністративне правопорушення.

Суддя-доповідач протягом п’ят-
надцяти днів з дня відкриття прова-
дження здійснює підготовку справи до 
розгляду Верховним Судом України, 
для чого:

1) вирішує питання про витребу-
вання матеріалів справи про адміні-
стративне правопорушення з відпо-
відного суду;

2) вирішує питання про понов-
лення строку для подання заяви про 
перегляд постанови по справі про 
адміністративне правопорушення 
або про повернення заяви, якщо таке 
питання не розглядалося у Вищому 
спеціалізованому суді України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ.

За результатами проведення під-
готовчих дій суддя-доповідач готує 

доповідь, ухвалює постанову про за-
вершення підготовки та призначення 
справи до розгляду Верховним Судом 
України.

Стаття 2978. Порядок розгляду 
справи Верховним Судом України

У Верховному Суді України справа 
про перегляд постанови по справі про 
адміністративне правопорушення роз-
глядається на спільному засіданні всіх 
судових палат Верховного Суду Украї-
ни. Засідання є правомочним за умови 
присутності на ньому не менше двох 
третин суддів від складу Верховного 
Суду України, визначеного законом.

Строк розгляду справи Верховним 
Судом України не може перевищувати 
одного місяця з дня надходження до 
Верховного Суду України витребува-

них суддею-доповідачем матеріалів 
справи про адміністративне право-
порушення.

Відкриття судового засідання, 
роз’яснення особам, які беруть участь 
у провадженні у справі про адмініст-
ративне правопорушення їхніх прав 
та обов’язків, оголошення складу суду 
здійснюються у порядку, передбачено-
му статтею 279 цього Кодексу. Після 
проведення зазначених процесуаль-
них дій та розгляду клопотань осіб, які 
беруть участь у провадженні у справі 
про адміністративне правопорушення, 
суддя-доповідач доповідає в необхід-
ному обсязі зміст вимог, викладених у 
заяві про перегляд, та результати про-
ведених ним підготовчих дій.

Особа, яка подала заяву до Верхов-
ного Суду України, інші особи, які 
беруть участь у провадженні у справі 
про адміністративне правопорушення, 
у разі їх прибуття у судове засідання 
мають право надати пояснення по суті 
заявлених вимог.

Неприбуття осіб, які беруть участь 
у провадженні у справі про адміністра-
тивне правопорушення і належним 
чином повідомлені про дату, час і місце 
розгляду справи, для участі в судовому 
засіданні не перешкоджає судовому 
розгляду справи.

Після закінчення заслуховування 
пояснень особи, яка подала заяву, та 
інших осіб, які беруть участь у прова-
дженні у справі про адміністративне 
правопорушення, суд виходить до 
нарадчої кімнати для ухвалення по-
станови.

Стаття 2979. Повноваження Вер-
ховного Суду України

За наслідками розгляду справи 
більшістю голосів від складу Верхов-
ного Суду України приймається одна 
з таких постанов:

1) про повне або часткове задово-
лення заяви;

2) про відмову в задоволенні заяви.
Верховний Суд України задоволь-

няє заяву у разі наявності підстави, 
передбаченої частиною другою статті 
2971 цього Кодексу.

Якщо суд дійшов висновку про пов-
не або часткове задоволення заяви, він 
має право:

1) скасувати постанову та закрити 
провадження у справі;

2) скасувати постанову та прийня-
ти нову постанову;

3) скасувати постанову та направи-
ти справу про адміністративне право-
порушення на новий розгляд до суду, 
який виніс оскаржувану постанову;

4) змінити постанову.
Верховний Суд України відмовляє 

в задоволенні заяви, якщо обставини, 
що стали підставою для перегляду 
справи, не підтвердилися.

Стаття 29710. Постанова Верхо-
вного Суду України

Постанова Верховного Суду Украї-
ни про задоволення або відмову в за-
доволенні заяви повинна бути вмоти-
вованою. Судді, які не погоджуються з 
постановою, можуть висловити окре-
му думку, що додається до постанови.

Постанова Верховного Суду Украї-
ни повинна бути виготовлена та на-
правлена особам, які беруть участь 
у справі, не пізніше п’яти днів з дня 
завершення розгляду справи.

Постанови Верховного Суду Украї-
ни, прийняті за результатами розгля-
ду заяви про перегляд постанови по 
справі про адміністративне правопо-
рушення, підлягають опублікуванню 
на офіційному веб-сайті Верховного 
Суду України не пізніш як через десять 
днів з дня їх прийняття.

Невиконання постанов Верховного 
Суду України тягне за собою відпові-
дальність, установлену законом».

2. У Господарському процесуаль-
ному кодексі України:

1) пункт 4 частини першої стат-
ті 11119 викласти в такій редакції:

«4) копія рішення міжнародної 
судової установи, юрисдикція якої 
визнана Україною, або клопотання 
особи про витребування копії такого 
рішення в органу, відповідального за 
координацію виконання рішень між-
народної судової установи, якщо її 
немає у розпорядженні особи, яка по-
дала заяву, — у разі подання заяви про 
перегляд судових рішень з підстави, 
передбаченої пунктом 2 частини пер-
шої статті 11116 цього Кодексу»;

2) статтю 11120 доповнити частиною 
шостою такого змісту:

«За відсутності підстав для по-
вернення заяви, в якій міститься 
клопотання особи про витребування 
копії рішення міжнародної судової 
установи, юрисдикція якої визна-
на Україною, суддя-доповідач не-
відкладно постановляє ухвалу про 
витребування такої копії рішення 
разом з її автентичним перекладом в 
органу, відповідального за координа-
цію виконання рішень міжнародної 
судової установи»;

3) частину другу статті 11121 після 
слів «з дня надходження заяви» допов-
нити словами «а в разі витребування 
копії рішення міжнародної судової 
установи, юрисдикція якої визнана 
Україною, — з дня надходження такої 
копії».

3. У Цивільному процесуальному 
кодексі України:

1) пункт 4 частини першої стат-
ті 358 викласти в такій редакції:

«4) копія рішення міжнародної 
судової установи, юрисдикція якої 
визнана Україною, або клопотання 
особи про витребування копії такого 
рішення в органу, відповідального за 
координацію виконання рішень між-
народної судової установи, якщо її 
немає у розпорядженні особи, яка по-
дала заяву, — у разі подання заяви про 
перегляд судових рішень з підстави, 
передбаченої пунктом 2 частини пер-
шої статті 355 цього Кодексу»;

2) статтю 359 доповнити частиною 
шостою такого змісту:

«6. За відсутності підстав для по-
вернення заяви, в якій міститься кло-
потання особи про витребування копії 
рішення міжнародної судової устано-
ви, юрисдикція якої визнана Україною, 
суддя-доповідач невідкладно поста-
новляє ухвалу про витребування такої 
копії рішення разом з її автентичним 
перекладом в органу, відповідального 
за координацію виконання рішень 
міжнародної судової установи»;

3) частину другу статті 360 після 
слів «з дня надходження заяви» допов-
нити словами «а в разі витребування 

копії рішення міжнародної судової 
установи, юрисдикція якої визнана 
Україною, — з дня надходження такої 
копії».

4. У Кодексі адміністративного 
судочинства України:

1) пункт 4 частини першої стат-
ті 2391 викласти в такій редакції:

«4) копія рішення міжнародної 
судової установи, юрисдикція якої 
визнана Україною, або клопотання 
особи про витребування копії такого 
рішення в органу, відповідального за 
координацію виконання рішень між-
народної судової установи, якщо її 
немає у розпорядженні особи, яка по-
дала заяву, — у разі подання заяви про 
перегляд судових рішень з підстави, 
передбаченої пунктом 2 частини пер-
шої статті 237 цього Кодексу»;

2) статтю 239-2 доповнити части-
ною шостою такого змісту:

«6. За відсутності підстав для по-
вернення заяви, в якій міститься кло-
потання особи про витребування копії 
рішення міжнародної судової устано-
ви, юрисдикція якої визнана Україною, 
суддя-доповідач невідкладно поста-
новляє ухвалу про витребування такої 
копії рішення разом з її автентичним 
перекладом в органу, відповідального 
за координацію виконання рішень 
міжнародної судової установи»;

3) частину другу статті 240 після 
слів «з дня надходження заяви» допов-
нити словами «а в разі витребування 
копії рішення міжнародної судової 
установи, юрисдикція якої визнана 
Україною, — з дня надходження такої 
копії».

5. Пункт 2 частини першої статті 
32 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» викласти в такій ре-
дакції:

«2) у випадках, передбачених про-
цесуальним законом, розглядає спра-
ви відповідної судової юрисдикції як 
суд першої або апеляційної інстан-
ції, а також розглядає справи у разі 
встановлення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана 
Україною, порушення Україною між-
народних зобов’язань при вирішенні 
справи судом, якщо за результатами 
розгляду питання про допуск спра-
ви до провадження Верховного Суду 
України буде встановлено, що така 
справа підлягає розгляду вищим спе-
ціалізованим судом».

II. Прикінцеві та перехідні 
положення

1. Цей Закон набирає чинності з 
дня, наступного за днем його опублі-
кування.

2. Положення цього Закону в частині 
встановлення строку для подання заяви 
про перегляд постанови по справі про 
адміністративне правопорушення не по-
ширюються на постанови, підстави для 
перегляду яких виникли до набрання 
чинності цим Законом. Заяви про пере-
гляд таких постанов можуть бути подані 
протягом одного місяця з дня набрання 
чинності цим Законом. �

Президент України
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ, 
24 травня 2012 року 
№4847-VI

 � Верховна Рада України
Закон України

20 квітня 2011 року   м.Київ   

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення права особи на перегляд судових рішень 

Вирішення питання про допуск справи 
до провадження здійснюється колегією у складі 
п’яти суддів ВСС, яка формується автоматизованою 
системою документообігу цього суду.

У Верховному Суді справа про перегляд 
постанови по справі про адміністративне 
правопорушення розглядається на спільному 
засіданні всіх судових палат ВС.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Обов’язок вищий за права
ПК не забороняє виїжджати за кордон 
фізичній особі, яка має податковий борг, 
а лише обмежує її право власності

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним поданням 
53 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) окремих положень 
Податкового кодексу України.

Приводом для розгляду справи 
згідно зі статтями 39, 40 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд Укра-
їни» стало конституційне подання 
53 народних депутатів України.

Підставою для розгляду справи 
відповідно до статей 71, 82 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» є твердження суб’єкта пра-
ва на конституційне подання про на-
явність спору щодо конституційності 
окремих положень Податкового ко-
дексу України.

Заслухавши суддю-доповідача 
Сергейчука О.А. та дослідивши ма-
теріали справи, у тому числі позиції, 
які висловили Президент України, 
Голова Верховної Ради України, Кабі-
нет Міністрів України, Міністерство 
юстиції України, науковці Національ-
ного університету державної подат-
кової служби України, Національної 
академії правових наук України, На-
ціонального університету «Одеська 
юридична академія», Конституційний 
Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Суб’єкт права на конституцій-
не подання — 53 народних депутати 
України — звернувся до Конституцій-
ного Суду України з клопотанням ви-
знати таким, що не відповідає Консти-
туції України (є неконституційним), 
Податковий кодекс України (далі — 
Кодекс) як повністю, так і в окремих 
частинах.

Неконституційність Кодексу авто-
ри клопотання вбачають у порушенні 
процедури його розгляду, ухвалення 
та набрання ним чинності, що супе-
речить частині другій статті 19, частині 
третій статті 84, статтям 85, 89 Консти-
туції України.

Крім того, народні депутати Украї-
ни звернулися до Конституційного 
Суду України з клопотанням визнати 
такими, що не відповідають Консти-
туції України (є неконституційними), 
окремі положення Кодексу, а саме: 
підпункт 16.1.13 пункту 16.1 статті 16; 
підпункт 20.1.11, підпункт 20.1.15.2 
підпункту 20.1.15 пункту 20.1 статті 20; 
підпункти 94.2.2, 94.2.4, 94.2.5 пунк-
ту 94.2, пункти 94.5, 94.10 статті 94; 
пункт 119.2 статті 119; підпункт «б» 
підпункту 129.1.1, підпункт 129.1.2 
пункту 129.1 статті 129; пункт 153.8 
статті 153; підпункти 164.2.7, 164.2.13, 
164.2.15 пункту 164.2 статті 164.

Суб’єкт права на конституційне 
подання стверджує, що зазначені по-
ложення Кодексу суперечать статтям 
3, 13, 22, 30, 33, 41, 42, 43, 48, 55, 62, 64, 
124 Конституції України.

2 .  Ух ва лою Констит у ційного 
Суду України від 14 липня 2011 року 
№35-у/2011 відмовлено у відкритті 
конституційного провадження у 
справі за конституційним поданням 
53 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) Кодексу сто-
совно конституційності процедури 
розгляду, ухвалення і набрання ним 
чинності та підпункту 20.1.15.2 під-
пункту 20.1.15 пункту 20.1 статті 20, 
підпункту 94.2.4 пункту 94.2 стат-
ті 94, пункту 153.8 статті 153 Кодексу 
на підставі пунктів 2, 3 статті 45 За-
кону України «Про Конституційний 
Суд України» — невідповідність 
конституційного подання вимогам, 
передбаченим цим Законом, непід-
відомчість Конституційному Суду 
України питань, порушених у кон-
ституційному поданні.

3. Вирішуючи питання щодо кон-
ституційності оспорюваних поло-
жень Кодексу, Конституційний Суд 
України виходить з того, що Україна 
є демократичною, правовою держа-
вою, у якій визнається і діє принцип 
верховенства права; права і свободи 
людини та їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності 
держави; утвердження і забезпечен-
ня прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави, яка відповідає 
перед людиною за свою діяльність; 
забезпечення економічної безпеки 
України є однією з найважливіших 
функцій держави; громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи 
та є рівними перед законом; кожен 
має право володіти, користуватися 
і розпоряджатися своєю власністю; 
ніхто не може бути протиправно 
позбавлений права власності, право 
приватної власності є непорушним; 
кожен має право на підприємницьку 
діяльність, яка не заборонена зако-
ном; конституційні права і свободи 
людини і громадянина не можуть 
бути обмежені, крім випадків, пе-
редбачених Конституцією України; 
кожен зобов’язаний сплачувати по-
датки і збори в порядку і розмірах, 
встановлених законом (стаття 1, 
частина друга статті 3, частина пер-
ша статті 8, частина перша статті 17, 
частина перша статті 24, частини пер-
ша, четверта статті 41, частина перша 
статті 42, частина перша статті 64, 
частина перша статті 67 Основного 
Закону України).

Згідно з частиною першою стат-
ті 9 Констит у ці ї Укра їни чинні 
м і ж народ ні  договори,  згода на 
обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, є частиною на-
ціонального законодавства України. 
За статтею 1 Першого протоколу до 
Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 року 
«кожна фізична або юридична особа 
має право мирно володіти своїм май-
ном. Ніхто не може бути позбавлений 
своєї власності інакше як в інтересах 
суспільства і на умовах, передбаче-
них законом і загальними принципа-
ми міжнародного права». Проте по-
передні положення жодним чином не 
обмежують право держави вводити 
в дію такі закони, які вона вважає за 
необхідне, щоб здійснювати контр-
оль за користуванням майном від-
повідно до загальних інтересів або 
для забезпечення сплати податків чи 
інших зборів або штрафів.

3.1. Відповідно до пункту 4.1 статті 
4 Кодексу податкове законодавство 
України грунтується, зокрема, на 
таких принципах: рівність усіх плат-
ників перед законом, недопущення 
будь-яких проявів податкової дис-
кримінації; невідворотність настання 
визначеної законом відповідальності у 
разі порушення податкового законо-
давства; єдиний підхід до встановлен-
ня податків та зборів — визначення на 
законодавчому рівні всіх обов’язкових 
елементів податку.

3.2. У підпункті 16.1.13 пункту 16.1 
статті 16 Кодексу передбачено, що 
платник податків зобов’язаний до-
пускати посадових осіб контролюю-
чого органу під час проведення ними 
перевірок до обстеження приміщень, 
територій (крім житла громадян), що 
використовуються для одержання 
доходів чи пов’язані з утриманням 
об’єктів оподаткування, а також для 
проведення перевірок з питань об-
числення і сплати податків та зборів 
у випадках, встановлених Кодексом.

Згідно з підпунктом 20.1.11 пунк-
ту 20.1 статті 20 Кодексу органи дер-
жавної податкової служби мають 
право доступу під час проведення 
перевірок до територій, приміщень 
(крім житла громадян) та іншого 
майна, що використовується для 
провадження господарської діяль-
ності, та/або є об’єктами оподат-
кування або використовується для 
отримання доходів (прибутку) чи 
пов’язані з іншими об’єктами опо-
даткування та/або можуть бути дже-
релом погашення податкового боргу.

На думку суб’єкта права на консти-
туційне подання, вказані положення 
Кодексу не відповідають частинам 
першій, другій статті 30, частині пер-
шій статті 124 Конституції України, 
оскільки проникнення до житла чи до 
іншого володіння особи, проведення 

в них огляду чи обшуку допускається 
не інакше як за вмотивованим рішен-
ням суду.

Конституційний Суд України за-
значає, що в оспорюваних положеннях 
Кодексу йдеться не про проникнення, 
а про доступ контролюючих органів 
до обстеження визначених у Кодексі 
територій, приміщень та обов’язок 
платника податків допускати посадо-
вих осіб контролюючого органу під 
час проведення ними перевірок до 
обстеження відповідних приміщень, 
територій.

При цьому у разі недопущення 
посадових осіб органів державної 
податкової служби до обстеження 
територій, приміщень, вказаних у 
підпункті 20.1.11 пункту 20.1 стат-
ті 20 Кодексу, ці органи мають право 
звертатися до суду щодо зупинення 
видаткових операцій платника по-
датків на рахунках такого платника 
податків у банках та інших фінан-
сових установах (крім операцій з 
видачі заробітної плати та сплати 
податків, зборів, єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування, а також визначе-
них контролюючим органом грошо-
вих зобов’язань платника податків).

На думку Конституційного Суду 
України, закріплені в підпу нкті 
16.1.13 пункту 16.1 статті 16, під-
пункті 20.1.11 пункту 20.1 статті 20 
Кодексу компетенція контролюючих 
органів та обов’язок платників по-
датків є необхідними умовами для 
забезпечення виконання приписів 
частини першої статті 67 Консти-
туції України, згідно з якою кожен 
зобов’язаний сплачувати податки і 
збори в порядку і розмірах, встанов-
лених законом.

Отже, немає підстав вважати на-
ведені положення Кодексу такими, 
що порушують вимоги частин першої, 
другої статті 30 Конституції України, 
за якими кожному гарантується недо-
торканність житла та не допускається 
проникнення до житла чи до іншого 
володіння особи, проведення в них 
огляду чи обшуку інакше як за вмо-
тивованим рішенням суду.

Крім того, Конституційний Суд 
України зазначає, що народні депу-
тати України не навели правового 
обгрунтування тверджень щодо не-
відповідності оспорюваних положень 
Кодексу вимогам статті 124 Конститу-
ції України.

Враховуючи викладене, Конститу-
ційний Суд України дійшов висновку, 
що підпункт 16.1.13 пункту 16.1 стат-
ті 16, підпункт 20.1.11 пункту 20.1 стат-
ті 20 Кодексу не суперечать частинам 
першій, другій статті 30, частині пер-
шій статті 124 Конституції України.

3.3. Суб’єкт права на конституцій-
не подання вважає, що застосування 
адміністративного арешту майна 
платника податків до фізичної особи, 
яка, маючи податковий борг, виїжджає 
за кордон (підпункт 94.2.2 пункту 94.2 
статті 94 Кодексу), обмежує її право 
вільно залишати територію України, 
гарантоване частиною першою статті 33 
Основного Закону України.

Відповідно до Кодексу податковий 
борг становлять сума узгодженого гро-
шового зобов’язання (з урахуванням 
штрафних санкцій за їх наявності), але 
не сплаченого платником податків у 
встановлений Кодексом строк, а також 
пеня, нарахована на суму такого гро-
шового зобов’язання (підпункт 14.1.175 
пункту 14.1 статті 14).

Адміністративний арешт майна 
платника податків є винятковим 
способом забезпечення виконання 
платником податків його обов’язків, 
визначених законом, і полягає у забо-
роні платнику податків вчиняти щодо 
свого майна, яке підлягає арешту, 
дії, зазначені у пункті 94.5 статті 94 
Кодексу (пункти 94.1, 94.3 статті 94 
Кодексу).

За підпунктом 94.5 статті 94 Ко-
дексу адміністративний арешт майна 
платника податків може бути повним 
або умовним; повним адміністратив-
ним арештом майна платника податків 
визнається заборона платнику подат-
ків на реалізацію прав розпоряджен-
ня або користування його майном; 
умовним адміністративним арештом 
майна платника податків визнається 
обмеження платника податків щодо 
реалізації прав власності на таке 
майно, який полягає в обов’язковому 
попередньому отриманні дозволу ке-
рівника відповідного органу держав-
ної податкової служби на здійснення 
платником податків будь-якої операції 
з таким майном.

Аналіз названих положень Кодексу 
дає підстави констатувати, що вони не 
містять заборони виїжджати за кордон 
фізичній особі, яка має податковий 
борг, а підпункт 94.2.2 пункту 94.2 
статті 94 стосується лише обмеження 
права власності платника податків 

щодо належного йому майна у разі, 
якщо ця особа має податковий борг і 
виїжджає за кордон.

З огляду на викладене Конститу-
ційний Суд України дійшов висновку, 
що підпункт 94.2.2 пункту 94.2 стат-
ті 94 Кодексу не суперечить частині 
першій статті 33 Конституції України.

3.4. Адміністративний арешт май-
на платника податків відповідно до 
підпункту 94.2.5 пункту 94.2 стат-
ті 94 Кодексу може бути застосовано, 
якщо відсутня реєстрація особи як 
платника податків в органі державної 
податкової служби, якщо така реє-
страція є обов’язковою відповідно до 
Кодексу, або коли платник податків, 
що отримав податкове повідомлення 
або має податковий борг, вчиняє дії з 
переведення майна за межі України, 
його приховування або передачі ін-
шим особам.

Суб’єкт права на конституційне 
подання стверджує, що вказані поло-
ження Кодексу суперечать принципам 
недоторканності житла та непоруш-
ності права приватної власності, за-
кріпленим у статтях 30, 41 Основного 
Закону України, оскільки, на його 
думку, зі змісту цих положень вбача-
ється, що арешт може накладатися 
на майно, яке не використовується в 
господарській діяльності, у тому числі 
і на житло особи.

Згідно з Конституцією України ко-
жен зобов’язаний сплачувати податки 
і збори (частина перша статті 67), ви-
ключно законами України встанов-
люються система оподаткування, по-
датки і збори (пункт 1 частини другої 
статті 92).

Наявність у законодавця права 
запроваджувати в законах на певний 
строк особливий порядок розпоря-
дження платником податків своїми 
активами, до яких належить і житло, 
відповідає правовій позиції Консти-
туційного Суду України, викладеній 
у Рішенні від 24 березня 2005 року 
№2-рп/2005: «Встановлення системи 
оподаткування, податків і зборів, їх 
розмірів та порядку сплати є виключ-
ною прерогативою закону. При унор-
муванні цих суспільних відносин дер-
жава має право визначати механізми, 
які забезпечують платником належну 
сплату податків і зборів» (абзац чет-
вертий підпункту 4.1 пункту 4 моти-
вувальної частини).

Конституційний Суд України 
вважає, що застосування адміні-
стративного арешту майна платника 
податків з метою забезпечення вико-
нання цим платником податків своїх 
обов’язків не є порушенням права 
особи на недоторканність житла. 
Отже, адміністративний арешт май-
на платника податків не позбавляє 
платника податків гарантованого 
статтею 41 Конституції України пра-
ва власності на таке майно.

Враховуючи зазначене, Консти-
туційний Суд України констатує, що 
підпункт 94.2.5 пункту 94.2 статті 94 
Кодексу не суперечить статтям 30, 41 
Конституції України.

4. Народні депутати України та-
кож стверджують про невідповідність 
статтям 24, 42, 46, 48, 55, 62, 64 Кон-
ституції України пунктів 94.5, 94.10 
статті 94, підпункту 119.2 статті 119, 
підпункту «б» підпункту 129.1.1, під-
пункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129, 
підпунктів 164.2.7, 164.2.13, 164.2.15 
пункту 164.2 статті 164 Кодексу.

Відповідно до пункту 94.5 статті 94 
Кодексу повним адміністративним 

арештом майна платника податків ви-
знається заборона платнику податків 
на реалізацію прав розпорядження або 
користування його майном; у цьому 
випадку ризик, пов’язаний із втра-
тою функціональних чи споживчих 
якостей такого майна, покладається 
на орган, який прийняв рішення про 
таку заборону.

Згідно з пунктом 94.10 цієї ж статті 
арешт на майно може бути накладено 
рішенням керівника органу державної 
податкової служби (його заступника), 
обгрунтованість якого протягом 96 
годин має бути перевірена судом.

За пунктом 119.2 статті 119 Кодексу 
передбачається накладення штрафу 
за неподання, подання з порушенням 
встановлених строків, подання не 
у повному обсязі, з недостовірними 
відомостями або з помилками по-
даткової звітності про суми доходів, 
нарахованих (сплачених) на користь 
платника податків, суми утриманого 
з них податку.

Відповідно до підпункту «б» під-
пункту 129.1.1, підпункту 129.1.2 пунк-
ту 129.1 статті 129 Кодексу при нара-
хуванні суми грошового зобов’язання 
контролюючими органами нарахуван-
ня пені розпочинається від першого 
робочого дня, наступного за останнім 
днем граничного строку сплати гро-
шового зобов’язання, визначеного у 
податковому повідомленні-рішенні 

згідно з Кодексом; пеня нараховується 
у день настання строку погашення по-
даткового зобов’язання, нарахованого 
контролюючим органом або платни-
ком податків у разі виявлення його 
заниження на суму такого заниження 
та за весь період заниження (в тому 
числі за період адміністративного та/
або судового оскарження).

У підпунктах 164.2.7, 164.2.13 пунк-
ту 164.2 статті 164 Кодексу йдеться про 
базу оподаткування, яка включається 
до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника 
податку.

Підпункт 164.2.15 пункту 164.2 
статті 164 Кодексу передбачає оподат-
кування, зокрема, пенсійних виплат, 
що сплачуються платнику податку за 
договорами недержавного пенсійного 
забезпечення.

Конституційний Суд України за-
значає, що в конституційному поданні 
не наведено правового обгрунтування 
тверджень щодо неконституційності 
оспорюваних норм, тобто порушено 
вимоги пункту 4 частини другої стат-
ті 39, частини першої статті 71 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України», що є підставою для припи-
нення конституційного провадження у 
справі в цій частині згідно з пунктом 2 
статті 45 Закону України «Про Кон-
ституційний Суд України», пунктом 1 
§51 Регламенту Конституційного Суду 
України.

Враховуючи викладене та керую-
чись статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 39, 45, 51, 61, 63, 65, 
69, 71, 73 Закону України «Про Кон-
ституційний Суд України», пунктом 1 
§51 Регламенту Конституційного Суду 
України, Конституційний Суд України

ВИРІШИВ:

1. Визнати такими, що відповіда-
ють Конституції України (є консти-
туційними), положення Податкового 
кодексу України, а саме:

— підпункт 16.1.13 пункту 16.1 стат-
ті 16, згідно з яким платник податків 
зобов’язаний допускати посадових осіб 
контролюючого органу під час прове-
дення ними перевірок до обстеження 
приміщень, територій (крім житла 
громадян), що використовуються 
для одержання доходів чи пов’язані з 
утриманням об’єктів оподаткування, 
а також для проведення перевірок з 
питань обчислення і сплати податків 
та зборів у випадках, встановлених 
цим Кодексом;

— підпункт 20.1.11 пункту 20.1 
статті 20, відповідно до якого органи 
державної податкової служби мають 
право доступу під час проведення 
перевірок до територій, приміщень 
(крім житла громадян) та іншого 
майна, що використовується для про-
вадження господарської діяльності, 
та/або є об’єктами оподаткування 
або використовується для отриман-
ня доходів (прибутку) чи пов’язані з 
іншими об’єктами оподаткування та/
або можуть бути джерелом погашення 
податкового боргу;

— підпункт 94.2.2 пункту 94.2 стат-
ті 94, згідно з яким адміністративний 
арешт майна платника податків може 
бути застосовано, якщо з’ясовується, 
що фізична особа, яка має податковий 
борг, виїжджає за кордон;

— підпункт 94.2.5 пункту 94.2 
статті 94, відповідно до якого адмі-
ністративний арешт майна платника 
податків може бути застосовано, якщо 

з’ясовується, що відсутня реєстрація 
особи як платника податків в органі 
державної податкової служби, якщо 
така реєстрація є обов’язковою від-
повідно до цього Кодексу, або коли 
платник податків, що отримав подат-
кове повідомлення або має податковий 
борг, вчиняє дії з переведення майна за 
межі України, його приховування або 
передачі іншим особам.

2. Припинити конституційне про-
вадження у справі щодо відповідності 
Конституції України (конституцій-
ності) пунктів 94.5, 94.10 статті 94, 
пункту 119.2 статті 119, підпункту «б» 
підпункту 129.1.1, підпункту 129.1.2 
пункту 129.1 статті 129, підпунктів 
164.2.7, 164.2.13, 164.2.15 пункту 164.2 
статті 164 Податкового кодексу Украї-
ни на підставі пункту 2 статті 45 Зако-
ну України «Про Конституційний Суд 
України» — невідповідність конститу-
ційного подання вимогам, передбаче-
ним Конституцією України, Законом 
України «Про Конституційний Суд 
України».

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 Укра-
їни» та в інших офіційних виданнях 
України. �

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень 
Податкового кодексу України

12 червня 2012 року   м.Київ   Справа №1-3/2012                
                                         №13-рп/2012

Конституційний Суд України у складі суддів:
ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — головуючого,
БРИНЦЕВА Василя Дмитровича, ВДОВIЧЕНКА Сергія Леонідовича,
ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича, ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича,
ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича,  КОЛОСА Михайла Івановича,
МАРКУШ Марії Андріївни, ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича‚
СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича — доповідача,
СТЕЦЮКА Петра Богдановича, СТРИЖАКА Андрія Андрійовича — 

Застосування адміністративного арешту 
майна платника податків задля забезпечення 
виконання ним своїх обов’язків не є порушенням 
права особи на недоторканність житла.
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Хибна традиція голосування
Василь БРИНЦЕВ: «Належне реагування 
Конституційного Суду на порушення 
при прийнятті законів Верховною Радою 
могло б сприяти недопущенню їх у 
майбутньому»

1. Конституційний Суд України 
у Рішенні від 12 червня 2012 року 
№13-рп/2012 визнав конституційни-
ми окремі положення Податкового 
кодексу України. При цьому достат-

ньо повно і всебічно, у системному 
зв’язку з оспорюваними нормами 
досліджено аргументи суб’єкта права 
на конституційне подання, відпо-
відні положення Конституції Укра-

їни, міжнародно-правових актів, 
практику Європейського суду з прав 
людини.

Не викликає заперечень і аргумен-
тація Конституційного Суду України 
щодо необхідності припинення кон-
ституційного провадження у справі 
в його частині (пункт 2 резолютивної 
частини вказаного рішення).

2. Приводом для відкриття консти-
туційного провадження у цій справі 
стало конституційне подання 53 на-
родних депутатів України.

Головна підстава для конститу-
ційного подання, визначена автора-
ми клопотання, – порушення про-
цедури розгляду Кодексу, ухвалення 
та набрання ним чинності. Народні 
депутати України стверджували, 
що під час остаточного голосування 
за Кодекс у залі пленарних засідань 
реально зна ходилися приблизно 
100 законодавців, хоч згідно зі сте-
нограмою участь у голосуванні взя-
ли 268 народних депутатів України. 
Таким чином, на думку 53 народних 
депутатів України, було порушено 
вимоги частини третьої статті 84 Кон-
ституції України.

Ухвалою від 14 січня 2011 року 
Конституційний Суд України від-
мовив у відкритті конституційного 
провадження у цій частині, зазна-
чивши, що в матеріалах справи немає 
офіційних відомостей про порушення 
встановленої процедури, а інформа-
ційні матеріали, надані народними 
депутатами України, не можна вважа-
ти обгрунтуванням тверджень щодо 
неконституційності Кодексу (пункт 3 
мотивувальної частини).

Наведена позиція Конституційно-
го Суду України не виглядає достатньо 
аргументованою. Прийняття такого 
рішення на цій стадії було явно перед-
часним. Конституційний Суд України 
мав би під час пленарних засідань пов-
но і всебічно дослідити обставини, на 
які посилаються автори клопотання, 
і залежно від результатів їх перевірки 
визначитись по суті справи щодо всіх 
питань, поставлених у конституцій-
ному поданні.

Відповідно до частини третьої стат-
ті 84 Конституції України голосування 
на засіданнях Верховної Ради України 
здійснюється народним депутатом 
України особисто. Конституційний 

Суд України у Рішенні від 7 липня 
1998 року №11-рп/98 у справі щодо 
порядку голосування та повторного 
розгляду законів Верховною Радою 
України звертав увагу парламенту на 
те, що в Конституції України відсутні 
положення, які надавали б право на-
родному депутату України голосувати 
за іншого народного депутата України 
на засіданнях Верховної Ради України 
(абзац третій пункту 2 мотивувальної 
частини).

Незважаючи на однозначність і 
зрозумілість частини третьої статті 
84 Основного Закону України, практи-
ка законотворчого процесу в Україні 
перенасичена заявами, у тому числі 
народних депутатів України, про сис-
тематичне грубе порушення цього 
конституційного положення.

У цих умовах належне чергове 
реагування Конституційного Суду 
України на порушення при прийнят-
ті законів Верховною Радою України 
могло б сприяти недопущенню їх у 
майбутньому і підвищенню рівня до-
віри до результатів законотворчої ді-
яльності єдиного органу законодавчої 
влади в державі. �

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України БРИНЦЕВА В.Д. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих положень Податкового кодексу 
України

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Відносини без права власності
Правила ст.74 СК щодо поділу майна осіб, 
які проживають у фактичному шлюбі, 
поширюються виключно на випадки, 
коли чоловік та жінка не перебувають 
у будь-якому іншому шлюбі

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні заяву Особи 36, який діє в 
інтересах Особи 37 та Особи 38, про 
перегляд ухвали колегії суддів судової 
палати в цивільних справах Вищо-
го спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 
25.08.2011 у справі за позовом Особи 39 
до Особи 37, Особи 38 про встановлен-
ня факту проживання однією сім’єю 
без реєстрації шлюбу, поділ спільного 
майна подружжя, визнання недійсни-
ми договорів дарування жилого бу-
динку та земельної ділянки, визнання 
права власності на 1/2 частину жилого 
будинку та земельної ділянки, 

ВСТАНОВИВ: 

У липні 2009 року Особа 39 звер-
нулася до суду із зазначеним позовом, 
посилаючись на те, що з 2003 року вона 
перебувала у фактичних шлюбних від-
носинах із Особою 37. У 2005 році вони 
придбали будинок за Адресою 1, який 
оформили на ім’я Особи 37. 23.02.2008 
вони зареєстрували шлюб. 1.07.2009 їй 
стало відомо, що Особа 37 подарував 
указаний будинок і земельну ділянку, 
на якій він розташований, своїй дочці, 
Особі 38, на підставі договорів дару-
вання від 15.05.2009. Особа 39 просила 
встановити факт її проживання однією 
сім’єю без реєстрації шлюбу з Особою 37
з 23.07.2003; визнати спільним майном 
подружжя будинок за Адресою 1 та 
провести поділ цього майна, визнавши 
за нею право власності на 1/2 його час-
тину; визнати недійсним договір дару-
вання будинку за Адресою 1, укладений 
15.05.2009 між Особою 37 і Особою 38; 
визнати недійсним договір дарування 
земельної ділянки площею 0,0835 га, що 
розташована за Адресою 1, укладений 
15.05.2009 між Особою 37 і Особою 38. 

Відповідачі проти позову заперечу-
вали, посилаючись на те, що будинок і 
земельна ділянка придбані до реєстра-
ції шлюбу за особисті кошти Особи 37, 
на час його купівлі Особа 39 і Особа 37 
спільно не проживали. 

Рішенням Гагарінського районного 
суду м.Севастополя від 22.12.2009 позов 
задоволено: встановлено факт спільно-
го проживання як чоловіка та дружини 
Особи 39 і Особи 37 з 2003 року; визнано 
недійсними: договір дарування будин-
ку за Адресою 1, укладений 15.05.2009 
між Особою 37 і Особою 38, та договір 
дарування земельної ділянки площею 
0,0835 га, що розташована за Адресою 1,
укладений 15.05.2009 між Особою 37 і 
Особою 38; визнано спільним сумісним 
майном подружжя Особи 37 та Особи 39 
будинок за Адресою 1 та земельну ділян-

ку площею 0,0835 га, що розташована за 
Адресою 1; проведено поділ спільного 
сумісного майна подружжя Особи 37 
та Особи 39 шляхом визнання за Осо-
бою 39 права власності на 1/2 ідеальну 
частину будинку за Адресою 1 та на 1/2 
ідеальну частину земельної ділянки 
площею 0,0835 га, що розташована за 
Адресою 1; вирішено питання про су-
дові витрати. 

Рішенням Апеляційного суду 
м.Севастополя від 2.06.2011 рішення 
суду першої інстанції змінено: вста-
новлено факт проживання однією 
сім’єю Особи 37 та Особи 39 без реє-
страції шлюбу з січня 2004 року; у ре-
шті — рішення суду першої інстанції 
залишено без змін. 

Ухвалою колегії суддів судової пала-
ти у цивільних справах Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 25.08.2011 ка-
саційну скаргу Особи 36, який діє в ін-
тересах Особи 37 та Особи 38, відхилено, 
рішення Гагарінського районного суду 
м.Севастополя від 22.12.2009 й рішення 
Апеляційного суду м.Севастополя від 
2.06.2011 залишено без змін. 

У жовтні 2011 року Особа 36, який 
діє в інтересах Особи 37 та Особи 38, 
подав до Верховного Суду через Ви-
щий спеціалізований суд з розгляду 
цивільних і кримінальних справ заяву 
про перегляд ухвали колегії суддів су-
дової палати в цивільних справах Ви-
щого спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 
25.08.2011 з підстав неоднакового за-
стосування судами касаційної інстанції 
одних і тих самих норм матеріального 
права, а саме: чч.1, 7 ст.57, ч.1 ст.74 Сі-
мейного кодексу (далі СК), що потягло 
ухвалення різних за змістом судових 
рішень у подібних правовідносинах. 

Ухвалою колегії суддів судової пала-
ти в цивільних справах Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 12.12.2011 
поновлено Особу 36, який діє в інте-
ресах Особи 37 та Особи 38, строк для 
подання заяви про перегляд ухвали ко-
легії суддів судової палати в цивільних 
справах Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 25.08.2011; допущено до про-
вадження ВС вказану цивільну справу 
для перегляду ухвали колегії суддів 
судової палати в цивільних справах 
Вищого спеціалізованого суду з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ 
від 25.08.2011. 

Ухвалою судді ВС від 26.12.2011 від-
крито провадження у справі. 

Ухвалою судді ВС від 26.12.2011 
витребувано матеріали справи за вка-

заним позовом і здійснено підготовчі 
дії відповідно до ч.2 ст.360 Цивільного 
процесуального кодексу (далі ЦПК). 

У заяві Особа 36, який діє в інтересах 
Особи 37 та Особи 38, просить скасувати 
рішення Гагарінського районного суду 
м.Севастополя від 22.12.2009, рішення 
Апеляційного суду м.Севастополя від 
2.06.2011, ухвалу колегії суддів судової 
палати в цивільних справах Вищо-
го спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 
25.08.2011 та прийняти нову постанову. 

В обгрунтування неоднакового за-
стосування судами касаційної інстанції 
норм матеріального права заявник на-
дав рішення колегії суддів судової пала-
ти в цивільних справах Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 25.08.2011, 
ухвали колегії суддів судової палати в 
цивільних справах Вищого спеціалі-
зованого суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 13.07.20011 та 
від 25.08.2011, правовідносини в яких 
подібні до правовідносин у справі. 

Заслухавши доповідь судді-допо-
відача, дослідивши доводи заявника, 
ВС уважає, що заява про перегляд 
оскаржуваного судового рішення під-
лягає частковому задоволенню з таких 
підстав. 

Відповідно до ст.353 ЦПК ВС пе-
реглядає судові рішення у цивільних 
справах виключно з підстав і в порядку, 
встановлених цим кодексом. 

За положеннями п.1 ч.1 ст.355 ЦПК 
підставою для подання заяви про пе-
регляд судових рішень у цивільних 
справах є неоднакове застосування 
судом (судами) касаційної інстанції 
одних і тих самих норм матеріального 
права, що потягло ухвалення різних 
за змістом судових рішень у подібних 
правовідносинах. 

Під час розгляду справи судами 
встановлено, що з 1.02.2003 до 6.10.2005 
Особа 39 перебувала в зареєстрованому 
шлюбі з Особою 1, однак фактично по-
дружжя проживало разом до 26.03.2003. 
Сторони не заперечують, що Особа 39 і 
Особа 37 знайомі з 2003 року. Зі змісту 

наданих ними листів убачається, що в 
період з 2003 року до 2007 року Особа 37, 
який є громадянином Великої Британії 
та мешкає в Ірландії, надавав Особі 39, 
яка є громадянкою України та прожи-
ває в м.Севастополі, грошову допомогу, 
вони підтримували стосунки, відвіду-
вали одне одного, у травні 2004 року 
придбали на правах спільної часткової 
власності квартиру в м.Севастополі. 
25.11.2005 Особа 37 продав належний 
йому будинок Особі 42 (Адреса 2), в 
якому постійно мешкав, отримавши 
від продажу 883605 фунтів стерлінгів. 
12.12.2005 Особа 37 здійснив переказ 
коштів у сумі €300 тис. на рахунок Осо-
би 39 для придбання спірного будинку, 
і 22.12.2005 кошти були зняті з рахунку. 
На підставі нотаріально посвідченого 
договору купівлі-продажу будинку від 
23.12.2005 Особа 43 продала, а Особа 37 
придбав жилий будинок за Адресою 1. 
На підставі договору купівлі-продажу 
земельної ділянки площею 0,0835 га, що 
розташована за Адресою 1, від 23.12.2005 
Особа 37 1.02.2006 отримав державний 
акт на право власності на цю земельну 
ділянку серії ЯА №943393. 23.02.2008 
Особа 39 та Особа 37 зареєстрували 
шлюб. 18.03.2008 Особа 39 була зареє-
стрована за місцем проживання в спір-

ному будинку. 15.05.2009 між Особою 37 
(дарувальник) і його дочкою, Особою 38,
(обдаровувана) укладено й нотаріально 
посвідчено договори дарування спір-
них будинку та земельної ділянки. 

Залишаючи без змін рішення суду 
першої та апеляційної інстанцій, ка-
саційний суд погодився з висновками 
судів про те, що Особа 39 і Особа 37 
проживали однією сім’єю без шлюбу, 
оскільки спілкувалися як подружжя, 
планували своє життя, обговорювали 
питання фінансового характеру, що 
підтверджується листами, фотокартка-
ми, спільним придбанням автомобіля 
та квартири в м.Севастополі; Особа 37 
надавав Особі 39 матеріальну допомогу, 
кошти на лікування; постійне суміс-
не проживання унеможливлювалося 
необхідністю розірвання попередніх 
шлюбів і тим, що вони були громадя-
нами різних країн; відповідачами не 
доведено, що кошти в сумі €300 тис., 
переказані Особі 37 на рахунок Особи 39 
для придбання спірного жилого будин-
ку, належали особисто Особі 37 й були 
отримані ним від продажу будинку в 
Ірландії; спірні будинок і земельна ді-
лянка, придбані ними до реєстрації 
шлюбу, є їхньою спільною сумісною 
власністю, оскільки на час їх придбан-
ня Особа 39 та Особа 37 у будь-якому 
іншому шлюбі не перебували. 

З такими висновками суду каса-
ційної інстанції погодитись не можна, 
виходячи з наступного. 

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

Відповідно до ч.1 ст.36 цього кодек-
су шлюб є підставою для виникнення 
прав та обов’язків подружжя. 

Разом з тим згідно із ст.74 СК якщо 
жінка та чоловік проживають однією 
сім’єю, але не перебувають у шлюбі між 
собою або в будь-якому іншому шлюбі, 
майно, набуте ними за час спільного 

проживання, належить їм на праві 
спільної сумісної власності, якщо інше 
не встановлено письмовим договором 
між ними. На майно, що є об’єктом пра-
ва спільної сумісної власності жінки та 
чоловіка, які не перебувають у шлюбі 
між собою або в будь-якому іншому 
шлюбі, поширюються положення гл.8 
цього кодексу. 

Тобто при застосуванні ст.74 СК слід 
виходити з того, що вказана норма по-
ширюється на випадки, коли чоловік 
і жінка не перебувають у будь-якому 
іншому шлюбі та між ними склалися 
усталені відносини, що притаманні 
подружжю. 

Крім того, для визначення осіб як 
таких, що перебувають у фактичних 
шлюбних відносинах, для вирішення 
майнового спору на підставі ст.74 СК, 
суд повинен встановити факт прожи-
вання однією сім’єю чоловіка та жінки 
без шлюбу в період, протягом якого 
було придбано спірне майно. 

За приписами ч.2 ст.3 СК сім’ю 
складають особи, які спільно прожи-
вають, пов’язані спільним побутом, 
мають взаємні права та обов’язки. 
Подружжя вважається сім’єю і тоді, 
коли дружина та чоловік у зв’язку з 
навчанням, роботою, лікуванням, 

необхідністю догляду за батьками, ді-
тьми та з інших поважних причин не 
проживають спільно. 

Аналіз указаних норм дає підста-
ви для висновку, що встановлені ч.2 
ст.3 СК виключення, згідно з якими 
подружжя вважається сім’єю і тоді, 
коли дружина та чоловік у зв’язку з 
навчанням, роботою, лікуванням, 
необхідністю догляду за батьками, 
дітьми та з інших поважних причин 
не проживають спільно, стосуються 
офіційно зареєстрованих шлюбів. 

А тому висновок судів про те, що 
Особа 39 та Особа 37 знаходилися у 
фактичних шлюбних відносинах, 
хоча разом не проживали з поважних 
причин, і на ці правовідносини по-
ширюється дія ст.74 СК, є помилковим 
навіть за наявності спільної часткової 
власності, листування, відвідин одне 
одного тощо. 

Неоднакове застосування ст.74 
СК в справі, що розглядається, при-
звело до ухвалення різних за змістом 
судових рішень у подібних правовід-
носинах, оскільки в основу доданих 
для порівняння судових рішень по-
кладено висновок про те, що правила 
ст.74 СК щодо поділу майна осіб, які 
проживають у фактичних шлюбних 
відносинах, поширюються на випадки, 
коли чоловік та жінка не перебувають 
у будь-якому іншому шлюбі. 

Так, рішенням колегії суддів су-
дової палати в цивільних справах 
ВСС від 25.08.2011 у справі про вста-
новлення факту проживання однією 
сім’єю чоловіка і жінки без реєстрації 
шлюбу, про визнання права власності 
на майно, набуте за час спільного про-
живання, касаційний суд скасував 
судові рішення попередніх інстанцій у 
зв’язку з неправильним застосуванням 
положень ст.74 СК та відмовив пози-
вачці в задоволенні позову, оскільки 
відповідач протягом усього періоду, 
за який було придбано спірне майно, 
перебував в іншому шлюбі. 

Відповідно до чч.1, 2 ст.3604 ЦПК 
суд задовольняє заяву в разі наявності 
однієї з підстав, передбачених ст.355 

цього кодексу. Якщо суд установить, 
що судове рішення у справі, яка пере-
глядається, є незаконним, він скасовує 
його повністю або частково і направ-
ляє справу на новий розгляд до суду 
касаційної інстанції. 

На підставі п.1 ст.355, чч.1, 2 
ст.3604 ЦПК ухвала колегії суддів су-
дової палати у цивільних справах ВСС 
від 25.08.2011 підлягає скасуванню з 
направленням справи на новий роз-
гляд до суду касаційної інстанції. 

Керуючись стст.355, 3603, 3604 ЦПК, 
Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

Заяву Особи 36, який діє в інтере-
сах Особи 37 та Особи 38, про перегляд 
ухвали колегії суддів судової палати в 
цивільних справах ВСС від 25.08.2011 
задовольнити частково. 

Ухвалу колегії суддів судової па-
лати в цивільних справах ВСС від 
25.08.2011 скасувати, справу направи-
ти на новий розгляд до суду касаційної 
інстанції. 

Постанова Верховного Суду є 
остаточною і може бути оскаржена 
тільки на підставі, встановленій п.2 
ч.1 ст.355 ЦПК. �

Висновок судів про те, що особи знаходилися 
у фактичних шлюбних відносинах, хоча разом 
не проживали з поважних причин, є помилковим 
навіть за наявності спільної часткової власності, 
листування, відвідин одне одного тощо.

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 
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СПАДЩИНА

Заповіт із психічним синдромом
Підставою для визнання правочину 
недійсним може бути лише абсолютна 
неспроможність особи в момент 
його вчинення розуміти значення своїх 
дій та (або) керувати ними

розглянувши справу за позовом Осо-
би 9 до Особи 10, треті особи: Головне 
управління юстиції в м.Києві, при-
ватний нотаріус Київського міського 
нотаріального округу Особа 11, про 
визнання заповіту недійсним, за за-
явою Особи 10 про перегляд ухва-
ли Вищого спеціалізованого суду з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 21.12.2011, 

ВСТАНОВИЛА: 

У жовтні 2009 року Особа 9 звер-
нувся до суду з позовом до Особи 10, 
треті особи: Головне управління юс-
тиції в м.Києві, приватний нотаріус 
Київського міського нотаріального 
округу Особа 11, про визнання запо-
віту недійсним. Позивач зазначав, що 
є внуком Особи 12, який помер Інфор-
мація 1 року. Після смерті останнього 
він, позивач, довідався, що 21.11.2008 
Особа 12 склав заповіт, яким на ви-
падок своєї смерті заповів належну 
йому на праві власності квартиру 
за Адресою 1 своїй дружині Особі 10. 

Посилаючись на те, що на час скла-
дення заповіту Особа 12 не розумів 
значення своїх дій та не міг керувати 
ними, позивач просив визнати запо-
віт недійсним. 

Рішенням Печерського районного 
суду м.Києва від 30.05.2011 в позові 
було відмовлено. 

Рішенням апеляційного с уд у 
м.Києва від 14.09.2011 рішення суду 
першої інстанції скасовано та ухва-
лено нове, яким складений 21.11.2008 
Особою 12 на користь Особи 10 заповіт 
визнано недійсним. 

Ух ва лою ВСС з розгляд у ци-
вільних і кримінальних справ від 
21.12.2011 рішення апеляційного суду 
залишено без змін. 

У заяві про перегляд судових 
рішень ВС Особа 10 посилається на 
неоднакове застосування судом ка-
саційної інстанції однієї і тієї самої 
норми матеріального права, що по-
тягло ухвалення різних за змістом 
судових рішень у подібних правовід-
носинах. Так, Особа 10 зазначає, що 
на відміну від рішень суду касаційної 

інстанції в інших справах, в цій спра-
ві касаційний суд погодився з виснов-
ком апеляційного суду про наявність 
підстав для визнання заповіту не-
дійсним, хоча в основу такого, як і в 
інших справах, покладено висновок 
судово-психіатричної експертизи, 
який грунтується на припущеннях 
і не стверджує абсолютної неспро-
можності особи, яка вчинила право-
чин, розуміти значення своїх дій та 
керуватися ними при його вчиненні. 
Особа 10 просить скасувати рішення 
апеляційного суду та ухвалу суду ка-
саційної інстанції і залишити в силі 
рішення суду першої інстанції. 

Заслухавши доповідь судді ВС, 
пояснення представників позива-
ча Особи 9, Особи 13 та Особи 14 на 
заперечення заяви Особи 10, дослі-
дивши матеріали справи та переві-
ривши наведені в заяві доводи, Су-
дова палата в цивільних справах ВС 
дійшла висновку, що заява підлягає 
задоволенню. 

Ухвалюючи рішення про відмо-
ву в позові суд першої інстанції ви-
ходив з того, що при складенні Осо-
бою 12 заповіту на користь Особи 10
його волевиявлення було вільним і 
відповідало його внутрішній волі, 
оскільки зібрані у справі докази не 
свідчать про те, що в момент складен-
ня заповіту він не розумів значення 
своїх дій і не міг керувати ними. 

Такий висновок є правильним. 
Відповідно до ч.1 ст.225 ЦК пра-

вочин, який дієздатна фізична осо-
ба вчинила в момент, коли вона не 
усвідомлювала значення своїх дій та 
(або) не могла керувати ними, може 
бути визнаний судом недійсним за 
позовом цієї особи, а в разі її смерті 
за позовом інших осіб, чиї цивільні 
права або інтереси порушені. 

Висновок про тимчасову недієз-
датність учасника такого правочину 
слід робити перш за все на основі 
доказів, які свідчать про внутріш-
ній, психічний стан особи в момент 
вчинення правочину. Хоча висновок 
експертизи в такій справі є лише од-
ним із доказів у справі і йому слід 
давати належну оцінку в сукупності 
з іншими доказами будь-які зовніш-
ні обставини (показання свідків про 

поведінку особи тощо) мають лише 
побічне значення для встановлення 
того, чи була здатною особа в кон-
кретний момент вчинення правочину 
розуміти значення своїх дій та (або) 
керувати ними. 

Судом встановлено, що позивач 
Особа 9 є внуком Особи 12, якому на 
праві власності належала квартира за 
Адресою 1. 21.11.2008 Особа 12 склав 
заповіт, яким на випадок своєї смерті 
заповів зазначену квартиру Особі 10, 
з якою перебував у зареєстрованому 
шлюбі. Інформація 1 року Особа 12 
помер. 

Згідно з актом посмертної су-
дово-психіатричної експертизи від 
24.09.2010 в період складення заповіту 
21.11.2008 Особа 12 страждав психіч-
ним розладом у формі органічного 
розладу головного мозку поєднано-
го (травматично-судинного) генезу 
з психоорганічним синдромом, при 
цьому помічені в нього в зазначений 
період часу порушення психічної 
діяльності були такими, що істотно 
впливали на його здатність усвідом-
лювати значення своїх дій і керувати 
ними. 

Отже, проведеною у справі екс-
пертизою не зроблено висновку про 
абсолютну неспроможність Особи 12 
в момент складення ним заповіту ро-
зуміти значення своїх дій та керувати 
ними, а лише стверджено, що існуючі 
в той час порушення його психічної 
діяльності істотно впливали на його 
здатність усвідомлювати значення 
своїх дій і керувати ними, що саме 
по собі не є підставою для визнання 
складеного в такому стані заповіту 
недійсним з підстав, передбачених 
ч.1 ст.225 ЦК. 

Крім того, згідно з актом повтор-
ної посмертної комісійної комплек-
сної судово-психолого-психіатричної 
експертизи від 1.04.2011 за своїм пси-
хічним станом Особа 12 повною мірою 
міг усвідомлювати значення своїх дій 
і керувати ними на час складення за-
повіту 21.11.2008. 

Однак апеляційний суд, поклавши 
в основу свого рішення зазначений 
вище акт експертизи про те, що пору-
шення психічної діяльності Особи 12
в момент складення ним заповіту 

істотно впливали на його здатність 
усвідомлювати значення своїх дій і 
керувати ними, дійшов висновку про 
його тимчасову недієздатність і ви-
знав заповіт недійсним. 

З таким висновком апеляційного 
суду погодився і суд касаційної ін-
станції. 

Разом з тим в ухвалах ВСС з роз-
гляду цивільних і кримінальних 
справ від 16.03, 16.05 та 2.11.2011, по-
становлених у справах про подібні 
правовідносини, на які як на при-
клади неоднакового застосування 
судом касаційної інстанції однієї і 
тієї самої норми матеріального права 
посилається у своїй заяві Особа 10, 
касаційний суд вказав, що підставою 
для визнання правочину недійсним за 
ст.225 ЦК може бути лише абсолютна 
неспроможність особи в момент вчи-
нення правочину розуміти значення 
своїх дій та (або) керувати ними і в 
основу рішення суду про недійсність 
правочину не може покладатися ви-
сновок експертизи, який грунтується 
на припущеннях. 

Таким чином, за однакових фак-
тичних обставин судом касаційної 
інстанції неоднаково застосовано 
одну і ту саму норму матеріального 
права, що потягло ухвалення різних 
за змістом судових рішень у подібних 
правовідносинах і відповідно до п.1 
ст.355 та ч.1 ст.3604 ЦПК є підставою 
для скасування рішень судів апеля-
ційної та касаційної інстанцій і за-
лишення в силі рішення суду першої 
інстанції. 

Керуючись п.1 ст.355, п.1 ч.1 ст.3603,
чч.1, 2 ст. 3604 ЦПК, Судова палата в 
цивільних справах ВС, 

ПОСТАНОВИЛА: 

Заяву Особи 10 задовольнити. 
Р і шен н я А пел я ц і й ног о с у д у 

м.Києва від 14.09.2011 та ухвалу Ви-
щого спеціалізованого суду з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ 
від 21.12.2011 скасувати і залишити в 
силі рішення Печерського районного 
суду м.Києва від 30.05.2011. 

Постанова ВС є остаточною і може 
бути оскаржена тільки на підставі, 
встановленій п.2 ч.1 ст.355 ЦПК. �

ЛІЗІНГ

Стабільність гривні ніхто не обіцяв
Настання світової фінансової кризи 
не є істотною зміною обставин, якими 
сторони договору керувалися при його 
укладенні

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні справу за позовом Особи 36 
до Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Ласка Лізинг», треті особи 
Особа 37, приватний нотаріус Київ-
ського міського нотаріального округу 
Особа 38, про зміну договору та ви-
знання права власності на автокран, 
за заявою Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Ласка Лізинг» про 
перегляд Верховним Судом ухвали 
судді Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 21.07.2011, 

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2009 року Особа 36 звер-
нувся до суду з доповненим у по-
дальшому позовом до ТОВ «Ласка 
Лізинг» про зміну договору у зв’язку 
з істотною зміною обставин, якими 
сторони керувалися при його укла-
денні, а також про визнання права 
власності на автокран. Позивач зазна-
чав, що 3.03.2008 уклав з ТОВ «Ласка 
Лізинг» договір фінансового лізингу, 
за яким відповідач придбав обраний 
ним, позивачем, автокран, сплативши 
за нього покупну ціну, яка становить 
еквівалент $283320, та передав його 
за плату позивачу в користування, 
а він, позивач, зобов’язався згідно 
із затвердженим сторонами догово-
ру графіком здійснювати лізингові 
платежі. Оскільки на час укладення 

договору курс української гривні до 
іноземних валют був стабільним, а 
в подальшому в результаті світової 
фінансової кризи різко змінився, що 
значно погіршило його фінансовий 
стан, він у грудні 2008 року звер-
нувся до відповідача з пропозицією 
здійснення лізингових платежів за 
курсом гривні до долара США, який 
існував на час укладення договору, 
однак той на таку пропозицію не пого-
дився. Вважаючи різке падіння курсу 
гривні до іноземних валют істотною 
зміною обставин, якими вони з від-
повідачем керувалися при укладенні 
договору фінансового лізингу, пози-
вач з підстав, передбачених ст.652 ЦК, 
просив у судовому порядку змінити 
договір та визнати правомірним уне-
сення ним лізингових платежів по 
існуючому на час укладення договору 
курсу гривні до долара США, визна-
ти безпідставним нарахування йому 
відповідачем штрафних санкцій, та, 
оскільки, за його підрахунками, він 
повністю розрахувався з відповіда-
чем за автокран, визнати за ним право 
власності на нього. 

Справа розглядалася судами не-
одноразово. Останнім рішенням Дес-
нянського районного суду м.Києва 
від 11.01.2011, залишеним без змін 
ухвалою Апеляційного суду м.Києва 
від 5.05.2011 та ухвалою судді ВСС 
від 21.07.2011, позов задоволено част-
ково. Змінено укладений 3.03.2008 

Особою 36  з ТОВ «Ласка Лізинг» 
договір фінансового лізингу з дня 
перевищення встановленого Націо-
нальним банком курсу української 
гривні до долара США рівня 5,05 грн. 
за 1 до лар США. Визнано належним 
виконанням зобов’язань за догово-
ром здійснення Особи 36 лізингових 
платежів за курсом української гривні 
до долара США за курсом, існуючим 
на день укладення договору, та визна-
но неправомірним нарахування ТОВ 
«Ласка Лізинг» штрафних санкцій за 
порушення Особою 36 графіка здій-
снення лізингових платежів. Визна-
но за Особою 36 право власності на 
автокран КС-5576К 2008 року випуску. 

У заяві про перегляд рішення суду 
касаційної інстанції ТОВ «Ласка Лі-
зинг» просить скасувати зазначену 
вище ухвалу судді касаційного суду 
й направити справу на новий розгляд 
до суду касаційної інстанції, посила-
ючись на неоднакове застосування 
судами касаційної інстанції однієї й 
тієї самої норми ст.652 ЦК, що потягло 
ухвалення різних за змістом судових 
рішень у подібних правовідносинах. 
Зокрема, ТОВ «Ласка Лізинг» указує, 
що на відміну від низки рішень судів 
касаційної інстанції в інших справах, 
в яких настання світової фінансової 
кризи не визнано істотною зміною 
обставин, якими сторони догово-
ру керувалися при його укладенні, 
оскільки економічна криза носить 
загальний характер та стосується 
обох договірних сторін, у цій справі 
суд касаційної інстанції погодився з 
протилежним висновком суду першої 
інстанції. 

Заслухавши доповідь судді-до-
повідача, перевіривши наведені за-
явником доводи, Верховний Суд 
дійшов висновку, що заява підлягає 
задоволенню. 

Ухвалюючи рішення про зміну 
договору, суд першої інстанції, з 
висновком якого погодилися суди 
апеляційної та касаційної інстанцій, 
виходив із того, що настання світової 
фінансової кризи є істотною зміною 
обставин, якими сторони договору 
фінансового лізингу керувалися при 
його укладенні. 

Однак, з таким висновком погоди-
тися не можна. 

Відповідно до ст.652 ЦК у разі 
істотної зміни обставин, якими сто-
рони керувалися при укладенні до-
говору, договір може бути змінений 
або розірваний за згодою сторін, якщо 
інше не встановлено договором або не 
випливає із суті зобов’язання. 

Зміна обставин є істотною, якщо 
вони змінилися настільки, що, якби 

сторони могли це передбачити, вони 
не уклали б договір або уклали б його 
на інших умовах. 

Якщо сторони не досягли згоди 
щодо приведення договору у відпо-
відність з обставинами, які істотно 
змінились, або щодо його розірвання, 
договір може бути розірваний, а з під-
став, встановлених ч.4 ст.652 ЦК, — 
змінений за рішенням суду на вимогу 
заінтересованої сторони за наявності 
одночасно таких умов: 

1) у момент укладення договору 
сторони виходили з того, що така 
зміна обставин не настане; 

2) зміна обставин зумовлена при-
чинами, які заінтересована сторона 
не могла усунути після їх виникнення 
при всій турботливості та обачності, 
які від неї вимагалися; 

3) виконання договору порушило 
б співвідношення майнових інтересів 
сторін і позбавило б заінтересовану 
сторону того, на що вона розрахову-
вала при укладенні договору; 

4) із суті договору або звичаїв ді-
лового обороту не випливає, що ризик 
зміни обставин несе заінтересована 
сторона. 

Частина четверта ст.652 ЦК вста-
новлює, що зміна договору у зв’язку з 
істотною зміною обставин допуска-
ється за рішенням суду у виняткових 
випадках, коли розірвання договору 
суперечить суспільним інтересам 
або потягне для сторін шкоду, яка 
значно перевищує затрати, необхідні 
для виконання договору на умовах, 
змінених судом. 

Судом встановлено, що 3.03.2008 
Особа 36 та ТОВ «Ласка Лізинг» укла-
ли договір фінансового лізингу, за 
яким ТОВ «Ласка Лізинг» придбало 
обраний Особою 36 у вказаного ним 
покупця автокран КС-5576К на ша-
сі №1 та передало його в користування 
Особі 36 з обов’язком сплати останнім 
лізингових платежів згідно з доданим 
до договору графіком. 

Для визначення вартості авто-
крана та розміру лізингових плате-
жів сторони договору обрали умовну 
одиницю суму, виражену в українскій 
гривні, яка дорівнює одному долару 
США за курсом НБУ (пп2.3 та 7.1 до-
говору). Також Особа 36 і ТОВ «Ласка 
Лізинг» обумовили в договорі, що 
поточний лізинговий платіж, який 
підлягає сплаті в гривні, розрахову-
ється за формулою з врахуванням іс-
нуючого на день платежу курсу гривні 
до долара США (п.7.12 договору), що 
відповідає ч.2 ст.524 та ч.2 ст.533 ЦК. 

Наведене свідчить про те, що в мо-
мент укладення договору його сторони 
не лише не керувалися тим, що курс 

української гривні до долара США 
протягом строку дії договору залиша-
тиметься стабільним, а навпаки, до-
пускали можливість його падіння, та, 
включаючи в договір умову, яка перед-
бачає здійснення лізингових платежів 
в сумі, визначеній залежно від курсу 
гривні до долара США на день платежу, 
лізингодавець ТОВ «Ласка Лізинг» на-
магався уникнути ризику, пов’язаного з 
можливим падінням курсу української 
гривні, а лізингоодержувач Особа 36 
взяв на себе такий ризик. 

За таких обставин висновок суду 
про те, що настання світової фінансо-
вої кризи є істотною зміною обставин, 
якими сторони договору фінансового 
лізингу Особи 36 та ТОВ «Ласка Лі-
зинг» керувалися при його укладенні, 
є помилковим. 

Правову позицію, яка зводиться до 
того, що настання світової фінансової 
кризи не є істотною зміною обста-
вин, якими сторони договору керу-
валися при його укладенні, оскільки 
економічна криза носить загальний 
характер та стосується обох договір-
них сторін, відтак, це саме по собі не 
може бути підставою для зміни або 
розірвання договору в судовому по-
рядку, суди касаційної інстанції ви-
словлювали в цілій низці рішень, на 
які, як на на приклади неоднакового 
застосування ними однієї і тієї самої 
норми матеріального права посила-
ється у своїй заяві ТОВ «Ласка Лі-
зинг». Зок рема, таку правову позицію 
Вищий господарський суд висловив 
у постановах від 18.11 та 2.12.2009, 
20.01 та 17.02.2010, Судова колегія у 
цивільних справах ВС як суд касацій-
ної інстанції в рішенні від 22.09.2010. 

Отже, судом касаційної інстанції 
неоднаково застосовано одну і ту саму 
норму матеріального права, що потягло 
ухвалення різних за змістом судових 
рішень у подібних правовідносинах і 
відповідно до п.1 ст.355 ЦПК є підста-
вою для скасування ухвали судді ВСС 
і направлення справи на новий розгляд 
до суду касаційної інстанції. 

Керуючись п.1 ст.355, ч.1 ст.3604, 
п.1 ч.1 ст.3603 ЦПК, Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

Заяву Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Ласка Лізинг» за-
довольнити. 

Ухвалу судді ВСС від 21.07.2011 
скасувати і направити справу на 
новий розгляд до суду касаційної 
інстанції. 

Постанова ВС є остаточною і може 
бути оскаржена тільки на підставі, 
встановленій п.2 ч.1 ст.355 ЦПК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

29 лютого 2012 року   м.Київ  №6-9цс12

Судова палата в цивільних справах 
Верховного Суду України в складі: 

головуючого — ЯРЕМИ А.Г.,  
суддів: ПАТРЮКА М.В., ОНОПЕНКА В.В., РОМАНЮКА Я.М., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., 
ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л., ЛЯЩЕНКО Н.П., 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

20 лютого 2012 року   м.Київ  №6-93цс11

Верховний Суд України у складі:  
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