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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Оформить подписку на газету «Закон � Бизнес» 
можно в любом отделении связи Украины

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 
О деятельности Совета 
судей Украины в новых 
законодательных 
условиях читайте 
в интервью с 
председателем этого 
органа Ярославом 
РОМАНЮКОМ.
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АНОНСЫ

КОЛЛЕГИЯ

Надзор
под надзором
Пшенка потребовал от подчиненных 
деклараций о доходах и лучшего каче-
ства работы. � СТР. 3

ОПРОС «З�Б» 
С чем у вас 
ассоциируется 
Украина?
Какие ассоциации возникают у 
оте чественных парламентариев, 
когда они слышат слово «Украина», 
выясняла корреспондент «ЗиБ». 
� СТР. 2

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Не оставлять дела 
в наследство!           
Во время заседания Высшей квали-
фикационной комиссии судей, состо-
явшегося 16 июня, всем кандидатам, 
которые претендовали на бессрочные 
«пропуска», удалось их получить. � СТР. 7

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

Адвокат, член ВСЮ 
Сергей САФУЛЬКО:
«Чем более тернистым будет путь 
в адвокатуру, тем более высокой, 
качественной, достойной она будет». 
� СТР. 12

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Под флагом 
«блиц-толкования»
КС защитил государственный сим-
вол от «красного» соседства. � СТР. 10

СОБРАНИЕ

ВАС споткнулся на «ДАС»
Неравномерное распределение 
дел — это нарушение действу-
ющего законодательства, считают 
законники. Однако если Высший 
административный суд забракует 
компьютерную программу «Доку-
ментооборот административных 
судов», то ему придется приостано-
вить свою работу. � СТР. 5

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Расходов без цели 
не бывает
Наличие заключенного договора 
само по себе не свидетельствует о 
реальности совершения хозяйствен-
ной операции. � СТР. 13

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Киевского окружного 
административного суда Олег БАСАЙ:

«Реформа учитывает пожелания 
судейского корпуса и гарантирует 
реальное право на защиту» � СТР.4

РАКУРС 

Культуру — 
в судейские 
массы
ОЛЬГА КИРИЕНКО

Со стороны виднее, 
решили участники 
международной конференции 
по совершенствованию 
функционирования судов и 
взяли на вооружение не только 
зарубежный опыт улучшения 
осуществления правосудия, но 
и пожелания «пользователей» 
услуг отечественных обителей 
Фемиды. В течение двух 
дней, 21—22 июня, участники 
мероприятия размышляли над 
тем, как повысить качество не 
только «продукции» суда, но и 
«обслуживания» его посетителей.

Через тернии к лидерству

Первый доклад был посвящен важности 
лидерства в судебных реформах. На этот 
вопрос обратил внимание собравшихся 
председатель одного из судов первой ин-
станции Сингапура Тан Сйонг Таи. Он 
рассказал, что с проблемой большого коли-
чества нерассмотренных дел в Сингапуре 
столкнулись еще в начале 1990-х годов. 
По словам иностранного законника, было 
свыше 10 тыс. нерассмотренных дел, при-
чем некоторые из них не слушали более чем 
10 лет. Стороны были вынуждены годами 
ждать назначения дела к рассмотрению. 

 � Продолжение на стр.6

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«Теперь можно 
встать. Есть 
Конституция!»
У молодого государства, как и у 
ребенка, каждый шаг в жизни — 
впервые. 15 лет назад Украина 
впервые стала на ноги, приняв 
Основной Закон и окончательно 
закрепив свой суверенитет.

Конституция рождалась трудно, поч-
ти сутки — «в демократических муках 
мысли и слова», как сказал тогдашний 
Председатель Верховной Рады Алек-
сандр Мороз. Рано утром, в 9.18, после 
того, как проект документа поставили на 
голосование в третьем чтении и на табло 
высветилось «за — 315», он с облегчением 
сказал: «Теперь можно встать. Есть Кон-
ституция!» И государство встало, чтобы 
двинуться вперед, наполняя записанные 
в Основном Законе гарантии реальными  
делами. 

Можно долго спорить, насколько 
удачно это выходит. Можно упрекать, 
что фолиант, который лежит в сессион-
ном зале, нардепы открывают, как пра-
вило, для того, чтобы сделать фото на 
память. Можно искать причины, почему 
власть имущие пытаются читать Кон-
ституцию между строк, чтобы оправдать 
собственные действия или решения. И 
почему находят в ней только свои права, 
забывая об обязанностях.

Но она есть! И международное со-
общество в свое время признало ее 
одной из самых демократических и 
прогрессивных. Без нее Украина могла 
скатиться в мрак тоталитаризма или быть 
разорванной политическими противо-
стояниями. Даже из бурных событий 
осени 2004-го был найден мирный выход, 
хотя на революционный жертвенник поло-
жили именно ее, Конституцию, точнее — ее 
неприкосновенность.

Она удержалась, выстояла и верну-
лась, доказав скептикам свою жизнеспо-
собность. Теперь и мы должны доказать, 
что научились беречь, уважать и соблю-
дать ее.

С Днем Конституции! �

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ВСЮ не остановить!
КС не нашел неконституционных норм в новой процедуре 
обжалования

РОМАН ЧИМНЫЙ

Еще до проведения судебной 
реформы парламент пересмотрел 
некоторые процедурные 
моменты деятельности Высшего 
совета юстиции, чтобы сделать 
невозможным блокирование 
его работы. Вскоре после того, 
как изменения вступили в 
силу, Верховный Суд направил 
«конституционникам» 
представление, в котором ставил 
под сомнение соответствие 
отдельных новелл Основному 
Закону. Однако обоснования 
наивысшего органа в судебной 
системе не убедили членов КС.

Необоснованные сомнения

Учитывая практическое применение, 
одним из наиболее принципиальных для 
судейского корпуса нововведений из тех, 
которые обжаловались в КС, стала норма п.1 
ч.5 ст.117 Кодекса административного судо-
производства. Она сделала невозможным 
вынесение решения об обеспечении адми-
ниска путем приостановления действия 
актов Высшего совета юстиции или за-
прещения ему совершать определенные 
действия. Аналогичные правила были 
введены и относительно актов Президента 
и Верховной Рады. Однако в решении КС от 
16.06.2011 №5-рп/2011 (судья-докладчик по 
делу — Сергей Винокуров), обнародованном 
21 июня, Суд лишь частично ответил на во-
прос ВС относительно конституционности 
новых правил.

Анализируя нововведение, КС кон-
статировал, что «право на обеспече-
ние административного иска может 
быть ограничено с учетом особенностей 
публично-правовых отношений, на 
которые распространяется юрисдикция 
административных судов». Как отмечено 

в решении Суда, на акты главы государ-
ства и парламента распространяется пре-
зумпция их конституционности, поэтому 
«использование таких средств обеспече-
ния в интересах истца может привести 
к нарушению прав неопределенного 
круга лиц». Учитывая это, КС пришел к 
выводу, что «невозможность применения 
мер обеспечения иска в исключительных 
случаях не может считаться ограничени-
ем конституционного права граждан на 
судебную защиту». Да и с практической 
точки зрения эта норма — только на поль-
зу судьям, поскольку защищает их от втя-
гивания в политические противостояния.

Но главный вопрос, интересовавший 
служителей Фемиды, остался без ответа. 
КС не нашел в представлении обоснова-
ния неконституционности п.1 ч.5 ст.117 
КАС в части недопущения обеспечения 

иска путем приостановления действия 
актов ВСЮ, прекратив производство по 
этому вопросу. То есть не стал ни под-
тверждать, ни отрицать неприкосно-
венности актов ВСЮ при обеспечении 
админисков. 

Если руководствоваться логикой КС, 
приостановление действия решения Со-
вета не должно отразиться на «неопреде-
ленном круге лиц», поскольку оно всегда 
носит индивидуальный характер. Но пока 
по этому поводу не выскажется КС, новый 
механизм обжалования представлений о 
назначении или увольнении судей остает-
ся действующим. Впрочем, у Верховного 
Суда есть возможность еще раз внести 
представление по этому поводу, приведя 
более весомые аргументы.

 � Продолжение на стр.2

Судья-докладчик С.Винокуров (справа) не разделяет опасений людей в мантиях 
о возможных посягательствах на их независимость со стороны ВСЮ.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НИКОЛАЙ ДЕРКАЧ
25 июня, 62 года

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам 
строительства, градостроения, жилищно-комму-
нального хозяйства и региональной политики, 
представитель фракции Народной партии, 
народный депутат VI созыва.

АЛЕКСАНДР ГУДЫМА
26 июня, 61 год

Член Комитета ВР по вопросам топливно-
энергетического комплекса, ядерной поли-
тики и ядерной безопасности, представитель 
фракции БЮТ — «Батьківщина», народный 
депутат I, III, IV и VI созывов.

ВИКТОР ПАВЛЕНКО
27 июня, 45 лет

Председатель подкомитета по вопросам 
местных бюджетов и коммунальной собствен-
ности Комитета ВР по вопросам государствен-
ного строительства и местного самоуправления, 
представитель Партии регионов, народный 
депутат VI созыва.

ИВАН КУРОВСКИЙ
28 июня, 60 лет

Член Комитета ВР по вопросам бюджета, вне-
фракционный, народный депутат V и VI созывов.

АЛЕКСАНДР АБДУЛЛИН
29 июня, 49 лет

Член Комитета ВР по вопросам свободы слова 
и информации, представитель фракции 
БЮТ — «Батьківщина», народный депутат 
III—VI созывов. 

ВИЗИТ

Проверка Страсбургом
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Сессию Парламентской 
ассамблеи Совета Европы 
второй раз за время своего 
президентства посетил Виктор 
Янукович. И если в апреле 
прошлого года украинский 
гарант говорил о перспективах 
страны, то 21 июня 2011 г., 
кроме планов на будущее, — 
о том, чего Киеву уже удалось 
добиться.

Коррекция приоритетов

Впервые В.Янукович, занимая долж-
ность Премьер-министра,  выступил на 
сессии ПАСЕ в 2007 г. Получив в феврале 
2010-го «скипетр власти», он уже через 
два месяца поехал пробиваться к евро-
пейским звездам через тернии ПАСЕ. На 
том этапе президентства Виктору Федо-
ровичу важно было доказать: Киев испо-
ведует европейские ценности, а флюгер 
внешней политики указывает как раз в 
сторону Запада.

«Намного легче принимать участие 
в обсуждении проблем, гораздо сложнее 
утверждать в повседневной деятельности 
высокие европейские идеалы и выполнять 
свои обязанности. Что касается Украины, 
то с этой высокой трибуны хотел бы от-
метить: мы исполним свои обязанности 
перед СЕ до начала нашего председатель-
ства в организации в мае 2011 года», — 
пообещал В.Янукович на сессии ПАСЕ 
27 апреля 2010 г.

Тогда же он заверил: представители 
украинских СМИ будут иметь профессио-
нальную свободу, практика давления и 
вмешательства в работу судов со стороны 
власти будет искоренена, активизируется 
борьба с коррупцией. Еще украинский 
гарант пообещал реформировать эконо-
мику, сделать нашу страну инвестици-
онно привлекательной и расширять круг 
международных партнеров.

Что-то из перечисленного, конечно 
же, удалось сделать, но Виктор Федорович 
немного поторопился с выводами: Киев 
не успел до мая этого года рассчитаться с 
«долгами» перед Советом Европы. Тем не 
менее Украина, как и обещал Президент, 
изменила правила внешнеполитической 
игры и, сохраняя прежние ценностные 
ориентиры, откорректировала свои прио-
ритеты. 

Киев упорно и настойчиво (чего за 
ним ранее не замечали) приближается 
к подписанию соглашения о создании 
зоны свободной торговли и введении без-
визового режима с ЕС. Наша страна стала 
сторонницей политики внеблоковости, 
«реанимировала» отношения с Россией 
и заслужила доверие многих новых, а 
может быть, и хорошо забытых старых 
партнеров.

Обещания выполняются

Визит главы нашего государства в 
Страсбург 21 июня не обошелся без казу-
сов. На сессии ПАСЕ Виктор Федорович 

должен был выступить с речью и ответить 
на вопросы депутатов. Накануне этого 
события ряд изданий распространил ин-
формацию о том, что представительство 
Украины при СЕ попросило парламен-
тариев во время беседы с В.Януковичем 
воздержаться от «неудобных вопросов». 
Украинские дипломаты назвали это со-
общение «настоящей провокацией» и 
подчеркнули: власть не просто не боится 
откровенных разговоров, но и заинтересо-
вана в них как в «элементе продвижения 
страны путем евроинтеграции».

«Год назад, выступая с этой трибуны, 
я делился с вами своими планами по реа-
лизации курса реформ в Украине. Тогда я 
поставил перед своей командой амбици-
озную задачу —  в течение года завершить 
выполнение обязательств перед Советом 
Европы. Так, подавляющее большинство 
необходимых законопроектов уже разра-
ботано», — поделился своими успехами 
В.Янукович.

Он, как и на прошлом заседании, по-
обещал, что конституционная реформа, 
как и реформа системы правосудия, борь-

ба с коррупцией и создание системы обще-
ственного телерадиовещания, обязатель-
но будет проведена. Не забыл украинский 
гарант рассказать и о важных результатах 
своего президентства: осуществляется 
программа экономических реформ, при-
нят ряд важных законов (к примеру, о 
судоустройстве), новые Бюджетный и 
Налоговый кодексы,  начата масштабная 
антикоррупционная кампания.

«Именно коррупция сегодня является 
основной угрозой для Украины. И у меня 
есть политическая воля ее побороть, не-
взирая на должности или политическую 
принадлежность. Возбуждены сотни уго-
ловных дел против представителей дей-
ствующей и бывшей власти. В то же время, 
прикрываясь статусом оппозиции, бывшие 
высокопоставленные лица пытаются избе-
жать ответственности за коррупционные 
проступки, не имеющие ничего общего с 
политической деятельностью. Предлагаем 
оценивать ситуацию в Украине, исходя из 
объективных факторов, а не политических 
заявлений», — рассказал Виктор Федорович 
о ситуации в стране.

Проверили и поверили

После спича Президента ожидали во-
просы депутатов, которых, в частности, 
интересовало: когда будут внесены изме-
нения в Конституцию, каковы результа-
ты админреформы, какую роль Украина 
играет в урегулировании приднестров-
ского конфликта и т.п. В.Янукович отве-
тил на все вопросы. Может быть, ответы 
главы государства удовлетворили не всех 
парламентариев, но он и не собирался по-
корять ПАСЕ сенсациями.

Это был обычный визит «номиналь-
ного характера», целью которого было 
показать, что все евроорганизации для 
нас важны и мы движемся в направле-
нии Запада. А Страсбург, в свою очередь, 
проверил приверженность Киева евро-
пейским ценностям и поверил, что все 
реформы будут доведены до логического 
завершения. �

ОПРОС З�Б 

С чем у вас ассоциируется 
Украина?
Как показали исследования, наши соседи отзываются об Украине по-
разному. Одним запомнились национальная кухня, гостеприимство, 
другим — коррупция и олигархи. Однако это лишь взгляд со стороны, 
который может быть ошибочным. И не всегда первое впечатление 
отвечает реалиям жизни в стране. А какие ассоциации возникают у 
отечественных парламентариев, когда они слышат слово «Украина», 
выясняла корреспондент «ЗиБ». 

ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

СЕРГЕЙ ГРИНЕВЕЦКИЙ, 
фракция НП:

— В первую очередь — с гордостью и 
ответственностью. Впервые я это по-
чувствовал, когда играл за молодежную 
сборную Украины и на костюме у меня 
было написано «Украина», к тому же на 
украинском языке. 

КСЕНИЯ ЛЯПИНА, 
фракция блока «НУНС»: 

— Прежде всего у меня Украина ассоци-
ируется с Родиной. Это мой дом, и в нем 
бывают как прекрасные вещи, так и те, 
которые нужно улучшить, прилагая макси-
мум усилий. 

АЛЕКСАНДР ГОЛУБ, 
фракция КПУ: 

— С тем, что Украина находится на пере-
путье и не знает, в какую сторону пойти. И 
почему-то создается впечатление, что она 
пытается идти с закрытыми глазами. 

ВАДИМ КОЛЕСНИЧЕНКО, 
фракция ПР: 

— Со страной, которая находится на пере-
крестке дорог с ободранными локтями 
и коленями, но с огоньком в глазах: где 
искать свою судьбу? 

ТАРАС ЧОРНОВИЛ, 
член группы 
«Реформы ради 
будущего»: 

— Политических ассоциаций никаких не 
возникает. Наша страна у меня ассоци-
ируется с работой. Когда я слышу слово 
«Украина», значит у меня будет очеред-
ная порция работы. Нужно будет что-
то объяснять, опровергать, готовить 
материалы, что-то отстаивать и т.п. 

ОЛЕСЬ ДОНИЙ, 
фракция блока «НУНС»:

— Ассоциируется со стремлением к 
свободе и постоянной борьбе за незави-
симость мнений и существования. Также 
к положительным ассоциациям можно 
отнести чувство юмора и умение радо-
ваться. 

МНЕНИЯ 

Стереотип из-за границы
АНИ ГАЛУК 

Сколько соседей, столько мнений. 
В глазах белорусов Украина — 
образец демократии, в то время 
как польские эксперты отмечают 
ее дефицит. Но, несмотря на 
некоторые негативные ассоциации, 
в целом в упоминаниях о нашей 
стране доминируют положительные 
«картинки». И, очевидно, самой 
приятной новостью стало то, что 
у наших соседей в конечном итоге 
Украина перестала ассоциироваться 
с Чернобылем. 

Самые критичны ассоциации, по 
результатам опроса, в котором приняли 
участие по 30—50 экспертов из Белару-
си, Грузии, Молдовы, Польши, России 
и Румынии, возникли у польских экс-
пертов. По словам директора Института 
мировой политики Алены Гетьманчук, 
которая презентовала ассоциативные 
ряды, Украина ассоциируется у поляков с 
такими словами, как коррупция, дефицит 
демократии, олигархи, неопределенность 
в геополитическом векторе. 

В то же время северный сосед высоко 
оценил демократические достижения 
нашего государства. Согласно исследо-
ванию, белорусские эксперты являются 
сторонниками украинской демократии, 
они и до сих пор «увлекаются «оранжевой 
революцией» и такими понятиями, как 
свобода СМИ, независимость». 

Положительный образ Украины сфор-
мировался и на территории Грузии. Там 
нас отождествляют с такими понятиями, 
как «дружественная страна», «большая 
страна», «стратегический партнер и со-
юзник», «национальная кухня и культура» 
и «оранжевая революция». 

В интеллектуальных кругах Молдовы 
нашу страну помнят благодаря общей 
истории, национальной кухне и т.п. Также 
они ассоциируют нас с большим государ-
ством, с Киевом и буфером-спасителем 
между Востоком и Западом.

Впрочем, наиболее неожиданными 
были ответы российских экспертов. Как 
выяснилось, у них украинский образ не-
отъемлемо связан с летом, отдыхом, кани-
кулами, фруктами, часто с родственника-
ми и друзьями. Другая распространенная 
ассоциация — г.Киев. 

Между прочим, наиболее бедны ас-
социациями оказались румынские экс-
перты, которые ограничились двумя 
ответами. По мнению исследователей, 
такое немногословие свидетельствует о 
существовании информационного ваку-
ума относительно Украины. 

По словам исследователей отечественно-
го образа, самые популярные румынские ас-
социации связаны с украинской историей, а 
именно — с казаками, Запорожской Сечью, 
Богданом Хмельницким. «Нам объяснили, 
что в румынской коллективной памяти 
Украина как самодостаточное государство 
воспринимается именно в период Запо-
рожской Сечи», — проинформировала за-
меститель директора Института мировой 
политики К.Зарембо. 

На основании экспертных опросов Ин-
ститут мировой политики планирует разра-
ботать соответствующие рекомендации для 
лучшего восприятия Украины соседними 
государствами. Правда, сломать закоре-
нелый стереотип — задача не из легких. В 
этом длительном процессе «ассоциативных 
метаморфоз» не последнюю роль играют 
собственно украинцы, потому что именно 
они формируют тот или иной образ стра-
ны. Возможно, прежде чем беспокоиться 
о мнении соседей, нужно поработать над 
собственным ассоциативным рядом. �

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ВСЮ 
не остановить!

 � Продолжение, начало на стр.1

Неутешительные выводы

Не порадовали в КС и руководителей 
судов, признав конституционной ч.3 ст.32 
закона «О Высшем совете юстиции» от 
15.01.98 №22/98-ВР, которая приравнивает 
к нарушению присяги неисполнение ими 
должностных обязанностей, связанных 
с осуществлением процессуальных дей-
ствий. По мнению Суда, выполнение этих 
«обязанностей непосредственно связано с 
осуществлением судопроизводства и яв-
ляется его неотъемлемой составляющей». 

Следовательно, принимая присягу и на-
девая мантию, судья должен помнить, что 
когда-то он обещал помимо прочего и добро-
совестно выполнять руководящие функции. 
Точнее, те из них, которые носят процессу-
альный характер. Именно за них могут при-
влечь к дисциплинарной ответственности, 
вплоть до освобождения от должности.

Не согласились судьи КС и с тем, что 
уменьшение кворума, необходимого для 
правомочности заседания Совета, а также 
рассмотрение вопроса в отсутствие судьи 
в случае его повторной неявки сужают 
гарантии самостоятельности и незави-
симости судей, на чем настаивал ВС. По 
мнению единственного органа конститу-
ционной юрисдикции, такие процедур-
ные требования направлены в первую 
очередь на осуществление ВСЮ своих 
полномочий, а их установление является 
прерогативой законодателя. 

Также в ВС обращали внимание коллег 
на то, что акт «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Украины 
относительно недопущения злоупотребле-
ний правом на обжалование» от 13.05.2010 
№2181-VI убрал из закона №22/98-ВР ч.2 
ст.30, предусматривавшую отстранение 
члена ВСЮ, который внес представление 
об освобождении судьи от должности, от 
участия в голосовании по этому вопросу. 
Однако судьи КС объяснили, что автома-
тическое лишение права голоса одного из 
членов конституционного органа, за исклю-
чением случаев его обоснованного отвода, 
приводит к ограничению прав члена ВСЮ и 
«нарушению баланса квотного формирова-
ния Высшего совета юстиции и принципов 
его деятельности». Ведь каждый из пред-
ставителей этого органа принимал присягу 
и «должен выполнять свои полномочия 
добросовестно, честно и беспристрастно». 
То есть, наоборот, предыдущая редакция 
ст.30 закона о ВСЮ была неконституцион-
ной, поскольку сужала конституционные 
права члена ВСЮ принимать участие в 
голосовании.

Следовательно, КС озвучил ответы на 
один блок вопросов относительно новых 
полномочий Высшего совета юстиции. 
Однако в КС рассматриваются и другие 
представления относительно отдельных по-
ложений как закона о ВСЮ, так и изменений 
в КАС. Какими будут новые решения, зави-
сит от убедительности новых аргументов.

P.S. 23 июня КС обнародовал еще одно ре-
шение, которое касается судебной власти. 
Опять — без сенсаций. За Президентом 
оставлено право как создавать, так и 
ликвидировать суды, а также переводить 
судей с одного суда в другой. За ГСА сохра-
нилось право определять количество судей 
в судах. Устояли и новые полномочия ВСЮ, 
предусматривающие пересмотр решений 
Высшей квалифкомисии. Правда, относи-
тельно права Совета проводить назначе-
ния на админдолжности КС не высказался, 
прекратив производство в этой части. 
Подробнее — в следующем номере «ЗиБ».

СДЕЛКА

Китай расщедрился на миллиарды
МАРИНА БОЙКО

Несмотря на летнее время, на 
внешнеполитическом фронте 
наблюдается всплеск активности. 
Только на прошлой неделе Киев 
посетили председатель Китая 
Ху Цзиньтао, король Иордании 
Абдалла ІІ и министр иностранных 
дел Польши Радослав Сикорский. 
А в президентском графике — еще 
много запланированных встреч.

Одни визиты принесли Украине 
огромные инвестиции, другие — под-
держку на пути в Евросоюз. Также Киев 
приобрел партнеров, от сотрудничества 
с которыми наша страна в перспективе 
может получить хорошие экономические 
и политические дивиденды. Так, финан-
совое измерение соглашений, проектов 

и контрактов, подписанных в рамках 
визита Ху Цзиньтао, составляет около 
$3,5 млрд.

Оценивая результаты визита в Укра-
ину и проведенных переговоров, китай-
ский лидер отметил, что в отношениях 
наших стран открываются новые значи-
тельные возможности. Он также выразил 
убежденность, что дальнейшее сотрудни-
чество должно быть долговременным и 
носить стратегический характер.

«Мы намерены и впредь на взаимо-
выгодной основе дополнять друг друга, 
стремиться к прорыву в деловом сотруд-
ничестве, чтобы в кратчайшие сроки 
достичь общей цели — довести товаро-
оборот до $10 млрд», — отметил гость из 
Поднебесной.

Уже 22 июня Киев встречал короля 
Иордании. Абдалла ІІ приехал в Укра-
ину с первым официальным визитом. 
Отношения нашей страны и Хаши-

митского Королевства нельзя назвать 
стремительно развивающимися. Даже 
офис чрезвычайного и полномочного 
посла Иордании в Украине находится 
в Москве.

В ходе встречи были подписаны дву-
сторонние документы, в частности, о 
военном сотрудничестве. Это будет спо-
собствовать развитию отношений Киева 
и Аммана, которые имеют значительный 
неиспользованный потенциал в торгово-
экономическом сотрудничестве.

В тот же день Виктор Янукович встре-
тился с польским министром иностран-
ных дел Р.Сикорским, который заверил 
Президента, что будет и впредь работать 
на углубление украинско-польской друж-
бы и ради успешной реализации европей-
ской перспективы нашей страны.

Итак, цели намечены, осталось лишь 
дождаться реальных «доходов» от сделок, 
заключенных нашей страной.

Ху Цзиньтао: «За приумножение 
инвестиций!»

В.Янукович рассказал ПАСЕ об успехах страны.

2 новости и комментарии



КОЛЛЕГИЯ

Надзор под надзором.
Пшенка потребовал от подчиненных деклараций о доходах и лучшего качества работы

ЮЛИЯ ГАЙДАЙ

На расширенном заседании 
коллегии ГПУ Генпрокурор 
Виктор Пшенка говорил о 
необходимости как можно 
скорее принять новый УПК, 
цитировал Президента и распекал 
подчиненных. Правда, так никого 
и не уволил. Зато потребовал, 
чтобы все прокуроры немедленно 
обнародовали декларации о доходах. 

К гуманизации 
через декриминализацию

Выступление В.Пшенка начал с рас-
сказа о кадровых перестановках. Похоже, 
в этом году надзорный орган пережил 
встряску: региональных прокуроров пере-
тасовали, как колоду карт. Скажем, Влади-
мир Гальцов, работавший до этого проку-
рором Крыма, «переехал» в Николаевскую 
область, Роман Андреев, возглавлявший 
прокуратуру Полтавщины, назначен про-
курором Донецкой области. Экс-прокурор 
г.Полтавы Андрей Миронов стал руко-
водителем надзорного органа области, 
а Геннадий Фуртата, возглавлявший до 
этого отдел ГПУ — прокурором г.Одессы.

Отдельно Генпрокурор остановил-
ся на реформировании уголовной юс-
тиции и принятии нового УПК. Среди 
законодательных новелл Виктор Пав-
лович, в частности, отметил введение 
негласных следственных разыскных 
действий, усиление судебного контроля 
и исключение возможности возвращения 
дел на дополнительное расследование. 
В.Пшенка сделал акцент на необходимос-
ти гуманизации законов, ведь сегодня 
каждому пятому, обвиняемому в совер-
шении преступления, избирается мера 
пресечения в виде взятия под стражу, в 
Украине каждый четвертый осужденный 
отбывает реальное наказание, при этом 
количество оправданных составляет ме-
нее 0,1%: «Нынешний уголовный процесс 
регламентируется еще советским зако-
нодательством, которому исполнилось 
полстолетия. В данное время практика 
деятельности правоохранительных ор-
ганов в значительной степени остается 
репрессивной. Необходимо провести де-
криминализацию многих преступлений, 
в первую очередь хозяйственных», — под-
черкнул Генпрокурор.

В.Пшенка отметил, что ГПУ всецело 
поддерживает эту инициативу Пре-
зидента, и пообещал, что с нового года 
Украина будет жить по новому УПК: «На 
прошлой неделе на заседании рабочей 
группы Президент поставил задачу до 
конца текущего года принять новое про-
цессуальное законодательство». Поло-
жительно оценил В.Пшенка и принятие 
пакета антикоррупционных законов. По 
его словам, перед ГПУ поставлена амби-
циозная задача — радикальное преодоле-

ние коррупции. И прокуратура заметно 
активизировалась на этом направлении: 
в суд уже направлено 909 уголовных дел 
о коррупции, причем 26 — в отноше-
нии высокопоставленных чиновников 
бывшего и нынешнего правительств. Сум-
ма возмещенных убытков, нанесенных 
коррупционными преступлениями, воз-
росла почти в десять раз. «Под ногами 
коррупционеров должна гореть земля», — 
настраивал коллег Генпрокурор. 

Кстати, говоря об антикоррупционном 
законе, Виктор Павлович обратился к при-
сутствующим в зале и поинтересовался, 
почему не все региональные прокуроры 
обнародовали декларации о доходах. 
«Руководство ГПУ уже вывесило на сайте 
свои декларации. Чем вы отличаетесь от 
руководства, что там такого потаенного 
в ваших декларациях? Или вы не знаете 
новых требований закона «О публичной 
информации»? — спросил Генпрокурор 
и добавил: — Да, закон вступает в силу с 
2012 года, но давайте будем демократич-
нее, прозрачнее… Так, чтобы до конца 
этой недели декларации всех прокуроров 
регионов были у меня на столе, плюс ин-
формация в СМИ, плюс на сайте». 

Проштрафившихся — к ответу

Вторая часть коллегии была посвяще-
на «разбору полетов» и для многих про-
куроров стала испытанием на прочность. 
Нерадивым руководителям устроили на-
стоящий «допрос с пристрастием».

Выяснилось, что на прошлом заседа-
нии коллегии ГПУ перед руководителями 

прокуратуры в регионах был очерчен 
круг приоритетов в работе: это прежде 
всего погашение задолженности по зар-
плате и в Пенсионный фонд, надзор за 
«земельными» преступлениями, борьба 
с коррупцией. 

 «Я предупреждал, что основным крите-
рием оценки работы прокуроров областного 
уровня станет надзор за соблюдением закон-
ности именно в этих сферах, — напомнил 
Генпрокурор. — В целом за последний год 
задолженность по заработной плате со-
кратилась на 670 млн грн., но превышает 
1 млрд, задолжен ность в Пенсионный 
фонд с начала года уменьшилась на 
80 млн грн., но остается на уровне 2 млрд 
грн. Между тем во многих областях си-
туация только ухудшилась. 146 дел было 
возвращено судами на доследование… В 
15 регионах происходит существенное 
ухудшение качества следствия — как в 
органах прокуратуры, так и в милиции, 
налоговой, СБУ. Это свидетельствует о 
том, что в целом нет надзора, нет единого 
прокурорского подхода, как того требу-
ет закон… Почему граждане Украины 
должны страдать из-за прокурорского 
непрофессионализма? С кого мне за это 
спрашивать?» Задав риторический во-
прос, Генпрокурор стал вызывать к три-
буне «проштрафившихся» подчиненных. 

Первому держать удар пришлось Оле-
гу Левицкому, прокурору Кировоградской 
области. 

— Почему у вас в регионе выросла 
задолженность по зарплате, в чем дело? 
Какие проводились организационные 
мероприятия? Или вы просто наращивали 

показатели — было 20 дел, стало 25… Для 
чего эти показатели? Нужен результат, — 
обратился к О.Левицкому заместитель 
Генпрокурора Виктор Занфиров. 

— Когда у вас будут реальные меры 
приниматься на этом направлении? И 
способны ли вы вообще их принимать? 
Или это будет кто-то другой делать? — 
«многообещающе» поинтересовался 
В.Пшенка.

Прокурора Херсонской области Кон-
стантина Свиденко, который пытался 
оправдаться за низкое качество следствия 
и надзора за оперативно-разыскной дея-
тельностью, Генпрокурор осек:

— Как вы все, новоназначенные 
прокуроры, помните, что раньше про-
курором было сделано не так. Уже год 
прошел, а вы все прошлогодний снег 
вспоминаете. Вы за себя уже отвечайте. 
Что это за тактика такая? Это, кстати, 
вопрос — почему у нас в регионах, куда 
пришли новые прокуроры (а их у нас во-
семь), ухудшилось качество следствия, и 
все объясняют, что это недоработки пред-
шественника? 

Генпрокурор явно был настроен «во-
инственно». Провинившиеся же напо-
минали двоечников, вызванных к доске: 
они неуверенно переминались с ноги на 
ногу, обещали «исправиться» и «при-
нять меры». В итоге дисциплинарные 
взыскания и предупреждения получили 
руководители прокуратур Кировоград-
ской, Львовской, Херсонской, Черновиц-
кой, Тернопольской, Полтавской областей, 
а также прокуроры г.Симферополя и 
г.Винницы. �

ВЕРДИКТ 

Вина без 
наказания
Приговором Печерского 
районного суда г.Киева от 
14 июня 2011 года бывшую судью 
Сосновского районного суда 
г.Черкассы признали виновной в 
злоупотреблении властью 
и служебном подлоге. 

Как говорится в приговоре, в пери-
од с 2005 по 2007 год судья подготовила 
и вынесла решение по гражданскому 
делу по иску, который в суд не поступал 
и в судебном заседании не рассматри-
вался. В дальнейшем данное судебное 
решение и выданный на основании его 
исполнительный лист были использованы 
при попытке рейдерского захвата ЗАО 
«Фармацевтическая фирма «Дарница». 

Экс-служителю Фемиды суд назна-
чил основное наказание в виде 6 меся-
цев ареста и штрафа в сумме 850 грн. и 
освободил ее от отбывания наказания по 
амнистии. �

ПОДДЕЛКА 

Неестественный 
отбор
Сумской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
возбуждено уголовное 
дело по факту растраты и 
завладения государственным 
имуществом путем служебной 
подделки служебными лицами 
государственного учреждения и 
одного общества. 

Как сообщил «ЗиБ» сумской меж-
районный природоохранный прокурор 
Сергей Демьяненко, их противоправные 
деяния были выявлены во время проведе-
ния проверки использования бюджетных 
средств, выделенных на выполнение 
экологических программ. Установлено, 
что между распорядителем и получателем 
государственных средств был заключен 
соответствующий договор относительно 
выполнения работ по ремонту дамбы 
одного из водохранилищ на территории 
Сумского района. Для подтверждения 
выполненных работ составлен акт при-
нятия выполнения строительных работ 
формы КБ-2 за декабрь 2010 года на сумму 
более 280 тыс. грн.

В то же время установлено, что в акт 
внесены завышенные командировочные 
расходы, расходы на пребывание стро-
ительно-монтажных организаций, пере-
возку сотрудников и другое. Указанными 
действиями государству нанесены убытки 
на сумму почти 100 тыс. грн. �

ВНЕ ЗАКОНА 

Коррупционный 
«комплект» 
Как сообщил пресс-центр Службы 
безопасности, 16 февраля 
сотрудники этого органа 
задержали судью Зализнычного 
райсуда г.Львова в рабочем 
кабинете после получения им 
от посредника взятки 
в размере 400 тыс. грн. 
за вынесение приговора, 
не предусматривающего 
лишения свободы. 

Против указанного должностного 
лица было возбуждено уголовное дело по 
ч.3 ст.368 УК («получение взятки в особо 
крупном размере»).

Во время расследования уголовно-
го дела сотрудниками СБУ установлен 
еще один факт взяточничества. В ноябре 
2010 года этот служитель Фемиды за 
вынесение в интересах ответчика реше-
ния по гражданскому делу о расторжении 
брака получил от последнего «вознаграж-
дение» в размере 2400 грн.

По материалам СБУ против судьи ГПУ 
возбудила дополнительное уголовное 
дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч.2 ст.368 УК («получение 
взятки служебным лицом, занимающим 
ответственное положение»). �

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Экс-охранника Кучмы 
вернули в ГПУ
Спустя одиннадцать лет после 
возбуждения первого дела против 
майора Николая Мельниченко 
уголовное преследование 
бывшего сотрудника Управления 
госохраны было возобновлено. 
Такое решение принял Печерский 
районный суд г.Киева.

Печерский райсуд удовлетворил жа-
лобу адвокатов Леонида Кучмы и отменил 
постановление Генпрокурора Украины 
Святослава Пискуна от 1 марта 2005 года, 
которым было закрыто уголовное дело, 
возбужденное против Н.Мельниченко. 
Майора тогда подозревали в превышении 
служебных полномочий, разглашении 
государственной тайны, а также фальси-
фикации доказательств. 

Суд обосновал свое решение тем, 
что дело было закрыто без всесторон-
него исследования обстоятельств (в 
частности, по нему не был допрошен 
Н.Мельниченко), а объяснение, что запи-
си в кабинете Л.Кучмы он делал в состо-
янии крайней необходимости, является 
немотивированным. Следовательно, ре-
шение о закрытии уголовного дела было 
принято необоснованно. В связи с этим 
«постановление подлежит отмене и на-
правлению в Генпрокуратуру для возоб-
новления следствия». 

В свою очередь Виктор Петруненко, 
адвокат Л.Кучмы, заявил, что решение 
С.Пискуна «за рамками закона»: «Стран-
но, как оно вообще существовало столько 
лет», — удивился он. Правда, адвокат 
не считает, что экс-Генпрокурор должен 
отвечать перед законом за закрытие уго-
ловного дела против майора, поскольку 
сам признавал, что сделал это в свое 
время под давлением и его действия 
были «политически мотивированными». 
Кроме того, В.Петруненко усомнился в 
подлинности пленок Мельниченко. «Они 

подвергались монтажу, и мы это докажем 
в суде», — заверил адвокат. Сам Л.Кучма 
считает, что неприкосновенность майора 
фактически означает отказ следствия от 
поисков истинных заказчиков убийства 
журналиста Георгия Гонгадзе. По его мне-
нию, эти заказчики «организовали пре-
ступное прослушивание кабинета Пре-
зидента и фальсифицировали сделанные 
там записи». 

Н.Мельниченко, естественно, су-
дебным решением недоволен. «…Даже 
если бы а двокаты Л.Ку чмы имели 
законные основания требовать возоб-
новления дела против меня, сроки, 
отведенные на это законом, давно истекли. 

Обжаловать решение Генпрокуратуры 
можно было в течение семи дней, про-
шло же с тех пор уже несколько лет. Сле-
довательно, решение Печерского суда 
является диким и абсурдным с точки 
зрения закона, но оно является абсо-
лютно логичным для кампании отбе-
ливания Л.Кучмы. Главная задача этой 
кампании: чтобы не посадили Л.Кучму, 
нужно посадить Н.Мельниченко», — 
возмущается он. 

Если судебное решение в ближай-
шее время не будет оспорено, бывшему 
охраннику Л.Кучмы придется объяснять 
мотивы своих поступков уже не журна-
листам, а следователям. �

С ПОЛИЧНЫМ 

«Карманный» 
исполнитель
Сотрудники СБУ задержали 
заместителя начальника отдела 
государственной исполнительной 
службы Киево-Святошинского 
районного управления юстиции 
Киевской области.

Как сообщает УНИАН должностное 
лицо, злоупотребляя служебным поло-
жением, требовало у предпринимателей 
взятки за непринятие мер по решениям 
судебных органов (блокирование сче-
тов). Оперативники задержали служа-
щего во время получения им «возна-
граждения» — 60 тыс. грн. �

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Международное 
шефство 
Министерство юстиции Канады 
в рамках украинско-канадского 
проекта «Борьба с коррупцией 
в Украине» окажет нашему 
государству консультативную 
помощь по созданию Единого 
государственного реестра лиц, 
совершивших коррупционные 
правонарушения.

Ка к сообщил министр юстиции 
Александр Лавринович, соответству-
ющая договоренность была достигнута 
во время третьего ежегодного заседания 
координационного совета украинско-
канадского проекта «Борьба с корруп-
цией в Украине», которое состоялось 
21 июня в г.Киеве.

По словам министра юстиции, ко-
ординационный совет утвердил план 
работы на четвертый год проекта (2011—
2012). Главными направлениями украин-
ско-канадского сотрудничества должны 
стать совершенствование методики про-
ведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативно-правовых ак-
тов и создания ЕГР лиц, совершивших 
коррупционные правонарушения. 

А.Лавринович напомнил: ведение 
такого реестра возложено на Министер-
ство юстиции законом «О принципах 
противодействия и предотвращения 
корру пции».  По его слова м, п ред-
ставители канадского министерства 
выразили готовность помочь украин-
ским экспертам в изу чении между-
народного опыта функционирования 
реестров лиц, привлеченных к ответ-
ственности за совершение преступле-
ния, и улучшении методики проведения 
антикоррупционной экспертизы проек-
тов нормативно-правовых актов. 

Украинско-канадский проект «Борьба 
с коррупцией в Украине» основан в октяб-
ре 2008 года, он реализуется совмест-
но Министерствами юстиции Канады 
и Украины при активной поддержке 
Харьковского института прикладных 
гуманитарных исследований. �

В.Пшенка призвал региональных прокуроров брать пример с руководства ГПУ и не делать тайны из своих доходов. 

Н.Мельниченко (крайний справа) недоволен тем, что из свидетеля 
превратился в подозреваемого.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Киевского окружного административного суда Олег БАСАЙ:

«Реформа учитывает пожелания судейского 
корпуса и гарантирует реальное право на защиту»

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Перемены, которые произошли 
в отечественном правосудии 
год назад, по-своему повлияли 
на каждую юрисдикцию. 
Изменения были внесены в 
Уголовно-процессуальный кодекс, 
Хозяйственный процессуальный 
и Гражданский процессуальный 
кодексы. Не обошла 
реформаторская рука и «молодой» 
Кодекс административного 
судопроизводства. Как живется 
«административникам» после 
законодательных пертурбаций, 
довольны ли они результатами 
реформы, корреспонденту 
«ЗиБ» рассказал Олег БАСАЙ, 
возглавивший Киевский окружной 
административный суд именно 
тогда, когда в системе произошли 
кардинальные изменения.

 «Я ни как судья, ни как 
председатель суда давления 
со стороны политических сил 
не чувствовал»

— Олег Викторович, 7 июня исполни-
лось 4 года с тех пор, как указом Прези-
дента вы были назначены на должность 
судьи. Почему вы решили сменить место 
работы и надели мантию?

— Я считаю, что вершиной карьеры 
любого юриста является работа именно 
в должности судьи. Профессия судьи не 
только интересная и многогранная, но и 
ответственная и достаточно сложная, ведь 
профессионализм вершителя правосудия, 
его добросовестность, порядочность, чест-
ность, объективность, вдумчивый подход 
к каждой детали дела, постоянное стрем-
ление к самоусовершенствованию явля-
ются важнейшими гарантиями надежного 
обеспечения прав и законных интересов 
граждан. Поэтому именно данные крите-
рии были определяющими при принятии 
мной решения о смене места работы.

— Почему из всех видов юрисдикции 
вы избрали именно административную?

— По моему мнению, администра-
тивная юстиция обеспечивает защиту 
прав и свобод человека, гражданина и 
юридического лица, дает возможность 
контролировать деятельность органов 
власти и местного самоуправления и 
совершенствовать их работу. Ведь обе-
спечить конституционный баланс между 
ветвями власти можно, лишь создав си-
стему определенных противовесов. Таким 
противовесом в руках общества и является 
административный суд.

— Вы как судья или председатель 
чувствовали когда-нибудь давление со 
стороны каких-либо политических сил?

— До сих пор я ни как судья, ни как 
председатель суда давления со стороны ка-
ких-либо политических сил не чувствовал.

«Ситуация с финансированием 
КОАС все еще остается сложной»

— Сразу же после того, как стали 
руководителем, вы начали наводить по-
рядок в суде. В октябре прошлого года (че-
рез месяц после назначения на должность 
председателя) вы обратились в Совет су-
дей административных судов с просьбой 
оказать методическую помощь КОАС. 
Чем это было вызвано? Неужели в КОАС 
все было настолько запущенно?

— Действительно, в октябре прошлого 
года я обратился в ССАС с просьбой ока-
зать методическую помощь в организации 
работы суда. Это обращение было вызвано 
одним желанием — установить реальное 
положение дел в КОАС, выявить положи-
тельные моменты в организации работы 
суда и недостатки, которые необходимо 
устранить, поскольку со времени создания 
суда 2 года в нем не было председателя, 
его обязанности исполнял судья, который 
сейчас находится в отставке.

— Продолжая тему, хотелось бы по-
интересоваться: какие недостатки в 
организации работы КОАС, выявленные ра-
бочей группой Высшего административ-
ного суда, вам удалось устранить, а какие 
проблемы пока не поддаются решению?

— Во исполнение решения ССАС от 
22 октября 2010 г. №63 была создана ра-
бочая группа в составе судей и рабо т н и-
к о в  а п п а р а т а  ВАС ,  к о т о р а я  с  2  п о 
12 ноября 2010 г. осуществила изучение, 
как ведется работа по вопросам органи-
зационного обеспечения деятельности 
КОАС, судебного процесса, автоматиче-
ского распределения дел, работы с кадра-
ми, ведения делопроизводства, судебной 
статистики, рассмотрения обращений 
граждан, аналитической работы, дея-
тельности собрания судей за период с 
октября 2008 по сентябрь 2010 г.

26 ноября 2010 г., руководствуясь 
результатами изучения состояния орга-
низации работы в КОАС, ССАС принял 
решение признать организацию работы 
суда осуществлявшейся на ненадлежащем 
уровне и нуждающейся в значительном 
улучшении, было указано на недостатки в 
организации работы суда в целом. Особое 
внимание обращено на ненадлежащий 
уровень организации работы отдела до-
кументального обеспечения и контроля, на 
то, что не ведется архивная работа.

Во исполнение решения ССАС и на ос-
новании справки об изучении состояния 
организации работы КОАС и предостав-
лении методической помощи решением 
собрания судей КОАС от 9 декабря 2010 г. 
утвержден план организационных ме-
роприятий по устранению недостатков в 
организации работы нашего учреждения.

В соответствии с планом мероприятий 
по устранению недостатков в организации 
работы КОАС было сделано следующее:

перезаключен договор аренды поме-
щения, а также заключен договор аренды 
дополнительного помещения;

установлена локальная компьютерная 
сеть, обеспечена в полном объеме работа 
компьютерной программы «Документоо-
борот административных судов»;

налажена работа отдела документаль-
ного обеспечения и контроля, сформиро-
ван архив суда;

судьи и работники аппарата суда обе-
спечены телефонной связью;

обеспечен доступ к программному 
комплексу и полнотекстовым информа-
ционным базам данных;

отправлена значительная часть корре-
спонденции за 2009 и 2010 гг.

— Для административных судов 
всегда была болезненной тема финанси-
рования, иногда им не хватает средств 
не только на приобретение новой тех-
ники, но и на «мелочи»: марки, конверты, 
канцелярские принадлежности. Какова 
ситуация с финансированием в вашей 
обители Фемиды?

— На сегодняшний день тема финан-
сирования административных судов, в том 
числе КОАС, остается болезненной. В част-
ности, это касается недостаточности средств 
на приобретение как канцелярских товаров, 
так и марок, конвертов. Кроме того, нет 
средств на покупку оргтехники. Таким об-
разом, ситуация с финансированием КОАС 
все еще остается сложной.

«Одна из причин затягивания 
рассмотрения дел — 
недостаточное количество залов 
заседаний»

— Как в КОАС приживается авто-
матизированная система докумен-
тооборота? Удается ли обеспечить 

объективное и беспристрастное распре-
деление дел между судьями с соблюдени-
ем принципов очередности и одинако-
вого количества дел для каждого судьи? 
Как вы относитесь к идее исключения из 
КП «ДАС» опции «Годовой коэффициент 
нагрузки» и замены ее на «Ежедневный 
коэффициент»?

— На момент назначения меня на 
должность председателя КОАС в суде 
фактически проводилось только рас-
пределение дел между судьями с при-
менением автоматизированной системы 
документооборота. В настоящее время у 
нас установлена локальная сеть, и с мая 
2011 г. автоматизированная система до-

кументооборота работает в полную силу.
Следует отметить, что объективное и 

беспристрастное распределение дел обе-
спечивается с соблюдением принципа оче-
редности. Что касается принципа распре-
деления дел с обеспечением одинакового 
их количества для каждого судьи, то этот 
вопрос является проблемным, поскольку 
связан с техническими параметрами ра-
боты КП «ДАС». Недавно данный вопрос 
был предметом обсуждения на заседании 
ССАС, который поддержал предложение 
обратиться к разработчикам программы, 
чтобы те решили проблему неравномер-
ного распределения дел между судьями.

Что касается возможности исключения 
из КП «ДАС» опции «Годовой коэффициент 
нагрузки» и замены ее на опцию «Ежеднев-
ный коэффициент», то как по мне, это вопрос 
скорее к разработчикам программы, нужно 
соответствующее тестирование. Вместе с 
тем считаю: если указанное обеспечит 
соблюдение принципа объективного и 
беспристрастного распределения, пред-
усмотренных ст.151 Кодекса администра-
тивного судопроизводства, то это станет 
еще одним позитивным моментом функ-
ционирования программы.

— Согласно данным за прошлый год 
КОАС занимает 12-е место по количе-
ству принятых окончательных реше-
ний (9134) и по ежемесячной нагрузке 
на судью (53 дела). Удается ли судьям 
укладываться в разумные сроки рас-
смотрения дел? Каковы причины затя-
гивания рассмотрения дел? Они скорее 
субъективные или объективные? Какие 
механизмы стоит внедрить, чтобы 
судьи своевременно выносили решение?

— Рассмотрение административного 
дела в сроки, определенные процессуальным 
законом, является одной из гарантий обеспе-
чения защиты прав и законных интересов 
лиц, обращающихся в суд. Несоблюдение 
процессуальных сроков во время рассмо-
трения административных дел судьями 
КОАС предопределяется рядом объективных 
причины. Одна из них — недостаточное ко-
личество залов судебных заседаний, ведь суд 
не обеспечен надлежащим помещением. Так, 
в настоящее время в суде есть лишь 4 зала 
судебных заседаний, а работают 19 судей, 
ежедневно рассматривающих дела.

Еще одна причина — большая на-
грузка на одного судью. Так, ежемесячно 
на одного судью приходится 50 исковых 
заявлений. Откладывание рассмотрения 
дел в связи с неявкой одной из сторон, их 
представителей или других участников 
процесса, если нет сведений о вручении су-
дебных повесток, тоже является причиной 
затягивания рассмотрения дел.

Стоит обратить внимание и на не-
оперативную работу почты. Неединичны 
случаи, когда, если речь идет об админи-
стративных делах, почтовые уведомления 
возвращаются в суд через несколько дней 
или недель после того, как по делу было 
назначено судебное заседание. Еще одной 
причиной несоблюдения сроков рассмот-
рения дел является недостаточное финан-
сирование такой статьи расходов суда, как 
«почтовые отправления».

Механизмами устранения причин, 
предопределяющих несоблюдение про-
цессуальных сроков во время рассмо-
трения дел, по моему мнению, являются 
обеспечение судов помещениями, отве-
чающими современным требованиям к 
осуществлению судопроизводства, а также 
надлежащее финансовое и материально-
техническое обеспечение.

«Внесение изменений в законы, 
а также принятие новых актов 
не должно восприниматься как 
негатив»

— Какая категория дел, так сказать, 
самая популярная в КОАС?

— Среди административных дел, 
поступающих на рассмотрение в КОАС, 
доминируют дела следующих категорий:

1) обжалование физическими или 
юридическими лицами правовых актов 

индивидуального действия, действий или 
бездействия субъектов властных полно-
мочий, кроме тех актов, которые связаны 
с публичной службой;

2) споры, возникающие в результате 
обращения субъектов властных полномо-
чий к физическим и юридическим лицам в 
случаях, установленных законом;

3) споры по поводу прохождения пуб-
личной службы.

Кроме того, в период процесса выборов 
депутатов Верховной рады Автономной 
Республики Крым, местных советов и 
сельских, поселковых, городских предсе-
дателей в 2010 г. КОАС рассмотрел свыше 
700 дел по спорам, возникшим из право-

отношений, связанных с избирательным 
процессом.

— Привлекала ли за время вашего 
председательства ВККС судей КОАС к 
дисциплинарной ответственности? 
Возможно, на их работу никто не жа-
луется?

— Начиная с сентября 2010 г. и до на-
стоящего времени ни один из судей КОАС 
к дисциплинарной ответственности не 
привлекался.

— Вы возглавили суд именно в то 
время, когда в системе произошли 
кардинальные изменения — вступил в 
силу закон «О судоустройстве и статусе 
судей». Как считаете, удалось ли админ-
юстиции привыкнуть к реформенным 
изменениям? С какими позитивными и 
негативными моментами после «пе-
реф орма ти рова ния» сто лкнулись 
админсуды, в частности и КОАС?

— По моему мнению, внесение измене-
ний в законодательные акты, а также при-
нятие новых не должно восприниматься 
как негатив. Есть закон, и мы обязаны его 
выполнять. В целом считаю, что проведен-
ная судебная реформа имеет много пози-
тивных моментов, поскольку базируется 
на нормах Конституции, учитывает поже-
лания судейского корпуса, гарантирует и 
реализует принцип доступности суда для 
человека и гражданина, обеспечение для 
этого реального, а не декларативного пра-
ва на судебную защиту. Кроме того, закон 
гарантирует обязательность исполнения 
судебных решений.

«Позитивом является введение 
института сокращенного 
производства»

— Заключительными положениями 
закона «О судоустройстве и статусе су-
дей» внесены изменения во многие акты, 
в том числе и в КАС. Какие, по вашему мне-
нию, наиболее существенные недостат-
ки кодекса были исправлены и есть ли уже 
позитивные результаты? Остались ли в 
КАС положения, снижающие потенциал 
админсудопроизводства?

— Позитивом является введение 
института сокращенного производства 
(ст.1832 КАС), который дает возможность 
суду рассматривать определенные кате-
гории дел по упрощенной процедуре, уси-
ление контроля за исполнением решений. 
Особого внимания заслуживает и то, что 
ст.38 КАС дает возможность направлять 
судебные вызовы субъекту властных 
полномочий по электронной почте или на 
номер факса, содержащиеся в Единой базе 
данных электронных адресов, номеров 
факсов субъектов властных полномочий 
(создана в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров от 5.01.2011 №5 «Об 
утверждении Положения о Единой базе 
данных электронных адресов, номеров 
факсов (телефаксов) субъектов властных 
полномочий»). Это позволяет экономить 
средства государственного бюджета на 
финансирование почтовых отправлений.

Однако есть и негативные моменты. В 
частности, это касается процессуальных 
сроков, которыми руководствуется суд 
во время рассмотрения дела. Теперь про-
цессуальные сроки предусмотрены не 
только в КАС, но и в других законах, что 
порождает коллизию в применении норм 
законодательства. Кроме того, сокращение 
сроков рассмотрения административных 
дел, как это установлено КАС, требует над-
лежащего финансирования такой статьи 
расходов, как «почтовые отправления».

— Как вы считаете, станет ли 
предусмотренный в КАС штраф за не-
предоставление отчета об исполнении 
судебного решения или неисполнении 
последнего действенным механизмом 
сокращения количества неисполненных 
вердиктов Фемиды?

— Предусмотренный ст.267 КАС 
штраф за непредоставление отчета об 
исполнении судебного решения или не-
исполнение судебного решения является 
действенным механизмом сокращения 
количества неисполненных судебных 
решений, поскольку устанавливает от-
ветственность субъекта властных полно-
мочий за такие нарушения закона.

— Остаются ли после проведения 
в прошлом году судебной реформы еще 
факторы, негативно влияющие на неза-
висимость судей?

— Такие факторы есть. В частности, 
это касается ненадлежащего финанси-
рования судебной системы, о котором я 
говорил в начале. 

— Вам как председателю КОАС часто 
приходится сталкиваться со многими 
проблемами. Как удается выстоять, 
найти пути решения проблемы, какими 
качествами должен обладать руководи-
тель обители Фемиды?

— Действительно, в работе приходит-
ся ежедневно сталкиваться со многими 
проб лемами. Однако вместе с коллективом 
судей, работников аппарата суда пытаемся 
их решать.

— И напоследок: какими будут ваши 
пожелания читателям газеты «ЗиБ»?

— Хочу выразить свое уважение и 
поддержку. Желаю здоровья, вдохно-
вения, успеха, добра, личного счастья, 
неутомимости и изменений только к 
лучшему.�

Олег БАСАЙ родился 

23 февраля 1973 г. 

Окончил Львовский 

государственный 

университет 

им. Ивана Франко, юрист 

по образованию. 

С октября 1993 г. работал 

юрисконсультом. 

В 1996—1998 гг. — член 

Ивано-Франковской 

областной коллегии 

адвокатов. С 1998 по 

2003 г. — заведующий 

юридической 

консультацией 

г.Ивано-Франковска. 

С февраля 1996 г. 

по июль 2007 г. занимал 

должность ассистента 

кафедры, старшего 

преподавателя, 

завкафедрой 

Прикарпатского 

университета 

им. В.Стефаника. 

С 2007 г. — судья Ивано-

Франковского окружного 

административного 

суда, в августе 2010 г. 

был переведен в Киевский 

окружной админсуд. 

Решением Высшего совета 

юстиции от 6 сентября 

2010 г. назначен на 

должность председателя 

КОАС. Кандидат 

юридических наук.

«Обеспечить баланс между ветвями 
власти можно, лишь создав систему 
определенных противовесов. 
Таким противовесом в руках 
общества и является админсуд».

4 от первого лица



Т.Бадахова: «Для улучшения роботы апелляционной инстанции 
стоит внести изменения в КАС».

А.Нечитайло призвал ВАС отреагировать на нарушение закона.

ПЛЕНУМ

К единству — через тернии изменений
МАРИНА БОЙКО

20 июня на пленуме Высшего 
административного суда речь 
шла, в частности, об обеспечении 
одинакового применения нормы 
права при решении дел первой и 
второй судебными палатами ВАС. 
Также председатель Донецкого 
апелляционного админсуда 
Тамара Бадахова рассказала 
об успехах и проблемах своей 
обители Фемиды.

Диспропорция здесь лишняя

О том, чем живет втора я палата 
ВАС, ее секретарь Владимир Бутенко 
рассказал еще на собрании судей. По 
его словам, количество членов палаты 
уменьшилось с 16 до 13 лиц, а посту-
пление дел постоянно увеличивается. В 
расчете на поддержку и помощь коллег 
В.Бутенко предложил устранить диспро-
порцию: поделиться делами с другими 
палатами, ведь, по его словам, вторая 
получает самое большое количество дел.

Выход из ситуации В.Бутенко ви-
дит во внесении изменений в специа-
лизацию палат: вторая палата должна 
поделиться с другими палатами нахо-
дящимися «на ее попечении» делами 
по поводу реализации публичной по-
литики в сферах занятости населения 
и социальной защиты граждан.

К тому же, настаивал В.Бутенко, не-
обходимо пополнить ряды второй па-
латы, чтобы хоть немного уменьшить 
нагрузку на судей. На что председатель 
ВАС Александр Пасенюк ответил: вакан-
сии в суде есть, но не хватает кабинетов 
для размещения «новобранцев». В пер-
спективе Кабмин должен предоставить 
ВАС дополнительные «метры».

Представитель первой палаты Маг-
далина Бым была не в восторге от прось-
бы В.Бутенко. «Я с уважением отношусь 
к вам и к вашей палате. Однако с тех пор, 
как работаю, у вас постоянно проблемы, 
вам нужно помогать. Я больше всех дел, 
по сути, рассматриваю. Кто-то слышал, 
что мне нужно помогать? Хотите, чтобы 
не было остатка, работайте, как другие 
судьи. Хотите сказать, что ваши споры 
труднее, чем налоговые? Давайте отме-
ним специализацию, и будете получать 
многотомные дела», — возмутилась 
М.Бым. Также женщина добавила, что 
никогда не видит представителей вто-
рой палаты ни по окончании рабочего 

дня, ни в выходные. «По количеству 
рассмотренных дел наши судьи всегда 
были среди лидеров. И только теперь, 
когда мы получаем втрое или вчетверо 
больше дел, чем другие палаты, я прошу 
помочь. Не стоит сводить счеты», — от-
ветил В.Бутенко.

Недостатки КАС

Секретарь первой палаты Констан-
тин Конюшко своей категорией дел не 
предлагал ни с кем делиться. Он лишь 
очертил круг вопросов, которые мешают 
работе палаты. По словам К.Конюшко, в ян-
варе — мае к ним поступило 4343 материа-
ла, среднемесячное количество решений 
на судью, которыми было закончено рас-
смотрение дел, — 92. «Одна из проблем 
ВАС — вопрос об уменьшении остатков 
нерассмотренных дел. Первая палата 
активно принимает у частие в этом 
процессе. По сравнению с 2010 годом 
наметилась тенденция к уменьшению 
остатка», — отметил К.Конюшко.

Однако не обходится и без негатива. 
Так, возникают вопросы относительно 
дел, связанных с земельными правоот-
ношениями. 1 апреля 2010 г. КС по пред-
ставлению ВАС определил юрисдикцию 
земельных споров. «После решения КС 
вроде бы можно было бы поставить 
точку, но некоторые вопросы оста-
ются несогласованными», — отметил 
К.Конюшко. Возникают проблемы и во 
время рассмотрения споров при участии 
таможенных органов, КРУ. Работа по 

решению спорных вопросов, убеждал 
секретарь первой палаты, ведется, и к 
общему знаменателю удастся прийти.

О проблемах донецких законников 
рассказала Т.Бадахова. По ее словам, 
среднемесячное поступление на одно-
го судью ДААС — 333 дела, что почти 
вшестеро больше, чем за аналогичный 
период 2010 г. Чтобы избежать возмож-
ного «профессионального сужения» и 
конфликтов между судьями, ДААС ре-
шил не вводить специализацию.

В  с у д е ,  к о т о р ы й  в о з г л а в л я е т 
Т.Бадахова, сроки рассмотрения дел не 
нарушаются. Однако иногда затягива-
ние все же имеет место: из-за большой 
нагрузки и нехватки кадров (по штату 
в ДААС должно быть 48 лиц, работа ет 
37). По словам Т.Бадаховой, она б ы  с 
р а д о с т ь ю  п р и н я л а  в  с в о е м  с у д е 
11 «новобранцев», однако в настоящее 

врем я нечем платить им зарплат у: 
финансирование осуществляется «на 
грани выживания».

Председатель ДААС считает, что из-
менения в законодательство могли бы 
повысить коэффициент производитель-
ности «апеляционников». Так, КАС не 
предусматривает частичной отмены по-
становления суда первой инстанции и 
возможности для апелляционного суда 
решать исковые требования лишь в той 
части, которая рассмотрена неправильно.

«На практике имеют место много-
численные случаи, когда по многим 
за явленным исковым требованиям 
судом первой инстанции правильно 
применены нормы материального и про-
цессуального права и принято законное 
решение. Только при принятии решения 
относительно одного требования суд 
ошибся. Руководствуясь действующи-
ми положениями КАС, апелляционная 
инстанция может исправить ошибку, 
лишь полностью отменив решение суда 
первой инстанции. Необходимо иници-
ировать изменения в КАС по этому пово-
ду», — предложила Т.Бадахова.

Также, по ее словам, ДААС следит 
за судебной практикой ВАС. «Иногда 
на м непон ятно прин ятие того или 
иного решения. Например, мы полу-
чаем оп р еделен и я по р е з у л ьт ат а м 
кассационного пересмотра решений, 
принятых судами первой, апелляци-
онной инстанций в 2007 г. При этом 
кассационная инстанция применяет 
правила процесса, действующие на 
время кассационного пересмотра, а не 
на время принятия решения судом вто-
рой инстанции. Это какое же количество 
отмененных решений будет!» — отметила 
Т.Бадахова.

Пленум пообещал приложить уси-
лия, чтобы помочь в решении неотлож-
ных проблемы ВАС и ДААС. �

Чтобы избежать возможного 
«профессионального сужения» 
и конфликтов между судьями, 
ДААС решил 
не вводить специализацию.

СОБРАНИЕ

ВАС споткнулся на «ДАС»
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Неравномерное распределение 
дел — это нарушение 
действующего законодательства, 
считают законники. Однако если 
Высший административный 
суд забракует компьютерную 
программу «Документооборот 
административных судов», 
то ему придется остановить 
работу: закон не позволяет 
переходить на «ручной режим», 
а альтернативы КП «ДАС» 
сегодня нет.

Кандидаты в делегаты

Собрание судей ВАС, состоявшееся 
17 июня, началось с праздничных но-
ток: служителей Фемиды награждали за 
весомый вклад в развитие админсудо-
производства. Поздравления звучали и в 
адрес «ЗиБ»: председатель ВАС Александр 
Пасенюк поздравил коллектив редакции 
с 20-летием, пожелал творческого вдох-
новения, журналистского рвения.

После этого сл у жители Фемиды 
определились с кандидатами в делега-
ты на Конференцию судей админсудов, 
запланированну ю на 9 сентября. В 
соответствии со ст.119 акта «О судо-
устройстве и статусе судей» в состав 
конференции, кроме представителей 
местных, апелляционных судов (по 
одному от каждого) и законника из 
Верховного Суда, входят 6 обладате-
лей мантий из ВАС. Кандидатами в 
делегаты стали А.Пасенюк, Николай 
Кобылянский, Любовь Гончар, Татьяна 
Шипулина, Анатолий Рыбченко, Юрий 
Цвиркун и Александр Гашицкий.

Также «административники» обсуди-
ли проект положения базы правовых по-
зиций ВС и ВАС в админделах, с которой 
каждый желающий сможет ознакомить-
ся уже в будущем году. Больше всего вре-
мени на собрании было уделено вопросу 
совершенствования организационно-
правового и технического обеспечения 
распределения дел между судьями. Го-
ворили «административники» большей 
частью о недостатках КП «ДАС».

Непонятный алгоритм

Председатель ВАС напомнил, что 
автоматизированная система докумен-
тооборота должна обеспечивать объек-
тивное и беспристрастное распределение 
дел с соблюдением принципов очередно-
сти, равного количества дел для каждого 

законника. «Однако обнаружен ряд не-
достатков в работе автоматизированной 
системы, в частности, наблюдается не-
равномерное получение жалоб судьями. 
Ко мне поступил ряд служебных записок 
от секретарей судебных палат, в которых 
указывается на необходимость немедлен-
ного решения проблем», — подчеркнул 
А.Пасенюк. 

По его словам, автоматизированный 
подход к распределению дел должен 
был бы облегчить работу, должно было 
сократиться количество лиц, обслу-
живающих это направление. «Когда 
было ручное распределение дел, были 
привлечены три лица, не возникало 
никаких проблем. Сегодня целый от-
дел занимается этим вопросом, денег 
потрачено много, а проблемы остают-
ся. И с каждым днем их становится все 
больше и больше», — выразил обеспо-
коенность А.Пасенюк.

В свою очередь руководитель аппа-
рата ВАС Станислав Которобай сообщил, 
что в период с 1.01 по 14.06.2011 составле-
но 108 актов относительно наступления 
обстоятельств, влияющих на бесперебой-
ность функционирования автоматизи-
рованной системы. То есть происходило 
некорректное распределение дел: не-
правильно определяли специализацию 
палат, передавали дела судье, который 
на то время находился в отпуске.

Наибольшая проблема в том, отметил 
С.Которобай, что при неправильном рас-

пределении дел нет возможности прове-
сти повторную автоматическую переда-
чу. Большую обеспокоенность вызывает 
и неравномерное распределение дел. По 
информации руководителя аппарата 
ВАС, в некоторых случаях автоматизи-
рованная система при распределении, 
например, 150 дел на палату одному об-
ладателю мантии может передать более 
100 дел, другим — по 2—3. Из-за этого 
страдает правосудие, ведь за два дня от-
крыть производство по 100 делам просто 
невозможно.

Опасная программа

К «автоматизированной проблеме» 
добавилась еще одна: в этом году, ка к 

н и когда ра н ьше,  по с т у п и ло б оле е 
40 тыс. кассационных жалоб (это в 
обычном порядке) и еще 22 тыс. касса-
ционных жалоб из ВС, которые переда-
ли ВАС за 1,5 мес. На сегодня, по словам 
С.Которобая, 15 тыс. дел, переданных 
из ВС, не зарегистрированы, поскольку 
автоматизированная система не справ-
ляется с такой нагрузкой. Руководитель 

аппарата ВАС заверил, что в течение 
1,5—2 месяцев. все документы удастся 
зарегистрировать. 

«Кроме того, ВС передал жалобы, не 
имеющие к нам никакого отношения. 
Теперь направляют нам письма, дескать, 
отдайте определенное гражданское дело. 
ВС не знает, где оно, и мы его найти не 
можем», — рассказал о лишних хлопотах 
С.Которобай. 

«У нас есть факт нару шения за-
кона — неравномерное распределение 
дел. Какая ответственность должна за 
это быть, кто должен отвечать? Как ВАС 
должен отреагировать на нарушение?» — 
поинтересовался секретарь четвертой 
судебной палаты ВАС Александр Нечи-
тайло. С.Которобай отметил, что до край-
ностей не дошло: в прокуратуру данный 
вопрос не передавали. «Я не могу нести 
ответственность за работу программы, я 
в нее не вмешиваюсь», — добавил руко-
водитель аппарата ВАС.

Тогда А.Нечитайло отметил, что 
стоит провести проверк у создания 
программы: ВАС не имеет права ис-
пользовать КП «ДАС», поскольку по-
следн я я не у довле т воряе т норма м 
закона. Н.Кобылянский подтвердил: 
пользоваться продуктом, который не 
обеспечивает возможность соблюдения 
законодательства, нельзя. По словам 
С.Которобая, если не пользоваться КП 
«ДАС», ВАС прекратит деятельность. А 
разработчик данной программы всего 
один, поэтому альтернативы компью-
терному продукту пока что нет.

Секретарь третьей с удебной па-
латы Василий Юрченко предложил 
создать рабочую группу, которая бы 
зафиксировала все проблемы в работе 
автоматизированной системы. «Нужно 
выяснить, кто заказчик программы, 
какие показатели закладывали в нее, 
кто принял ее как готовый продукт, 
который должен применяться админ-

судами. Нужно все детально изучить, а 
не говорить «вслепую», — подчеркнул 
В.Юрченко.

Кстати, за несколько дней до собра-
ния судей в ВАС была установлена но-
вая версия КП «ДАС». Пока «админист-
ративники» ее апробируют. Сможет ли 
программа работать без ошибок, покажет 
время. �

ВАС не имеет права использовать 
КП «ДАС», поскольку последняя 
не удовлетворяет нормам закона.

ДОЛЖНОСТИ

 �  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 ЛУСПЕНИКА Дмитра 
Дмитровича, раніше обраного 
безстроково, на посаду судді 
Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ. 

Голова Верховної Ради 
України В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
16 червня 2011 року
№3542-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 ШЕМБЕЛЯН Вікторію 
Сергіївну на посаду судді 
Луганського окружного 
адміністративного суду 
безстроково.

Голова Верховної Ради 
України В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
16 червня 2011 року 
№3541-VI

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

 �  Верховна 
Рада України
Постанова

Про звільнення суддів

Відповідно до пунктів 2, 3, 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України постановляє:

Звільнити з посад суддів: 
апеляційного суду Чернівецької 
області 
 • Ружила Олексія Андрійовича — 

у зв’язку з поданням заяви про 
відставку; 

апеляційного суду міста Києва 
 • Таргоній Світлану Василівну — у 

зв’язку із досягненням шістдесяти 
п’яти років; 

Вільногірського міського суду 
Дніпропетровської області 
 • Литвинову Раїсу Андріївну — у 

зв’язку з поданням заяви про 
звільнення з посади за власним 
бажанням; 

Вознесенського міськрайонного суду 
Миколаївської області 
 • Закутського Володимира 

Івановича — у зв’язку з поданням 
заяви про відставку; 

Білгород-Дністровського 
міськрайонного суду Одеської 
області 
 • Магалюк Віру Іванівну — у зв’язку 

з поданням заяви про відставку; 
Звенигородського районного суду 
Черкаської області 
 • Демченко Віру Степанівну — у 

зв’язку з поданням заяви про 
звільнення з посади за власним 
бажанням; 

Соснівського районного суду міста 
Черкас 
 • Плужник Тетяну Федорівну — у 

зв’язку з неможливістю виконувати 
свої повноваження за станом 
здоров’я. 

Голова Верховної Ради 
України В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
16 червня 2011 року
 №3544-VI

 �  Верховна 
Рада України
Постанова

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 5 частини п’ятої 
статті 126 Конституції України Верхо-
вна Рада України постановляє:

 • Звільнити Нерознака Віктора 
Федоровича з посади судді 
Пустомитівського районного 
суду Львівської області у зв’язку з 
порушенням ним присяги судді. 

Голова Верховної Ради 
України В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
16 червня 2011 року 
№3543-VI
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АНАТОЛИЙ 
ИВАНИЩУК 
24 июня, 64 года 

Председатель Апелляционного суда 
Херсонской области, заслуженный юрист 
Украины, награжден орденом «За заслу-
ги» ІІ и ІІІ степеней.

АЛЕКСАНДР 
ЛАВРИНОВИЧ 
28 июня, 55 лет

Министр юстиции Украины, член 
Высшего совета юстиции, заслуженный 
юрист Украины, награжден орденами 
«За заслуги» ІІІ степени и князя Ярослава 
Мудрого V степени. 

ИННА ОТРОШ  
30 июня 

Председатель Печерского районного суда 
г.Киева, член Высшего совета юстиции. 

ИВАН ШИЦКИЙ 
1 июля, 53 года 

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины. награжден орденом «За 
заслуги» ІІІ степени.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Бессрочные 
полномочия
Часть народных депутатов не 
смирилась с отлучением от рычагов 
влияния на формирование 
судейского корпуса. Вернуть себе 
контрольные полномочия они 
собираются с помощью КС.

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе КС, 
20 июня в секретариат Суда поступило пред-
ставление 50 народных депутатов относи-
тельно конституционности положений ч.2 
ст.79 и ч.2 ст.111 закона «О судоустройстве 
и статусе судей» от 7.07.2010 №2453-VІ. Обе 
нормы касаются процедуры подготовки и 
голосования за постановления ВР относи-
тельно избрания судьи бессрочно или его 
увольнения. Такие проекты уже почти год 
рассматривает парламент без заключений 
профильного комитета. 

Этот механизм был заложен в рефор-
менный закон, чтобы и п.27 ч.1 ст.85 Кон-
ституции не нарушить, и все же деполитизи-
ровать процедуру прохождения судей через 
Верховную Раду. На последнем особенно 
настаивала Венецианская комиссия, счи-
тая, что привлечение народных избранни-
ков к формированию судейского корпуса 
создает риск политического давления на 
служителей Фемиды. Поскольку внесение 
изменений в Конституцию — дело долгое и 
сложное, нашли обходной путь.

Однако ч.2 ст.89 Конституции предусмат-
ривает именно за парламентскими комитета-
ми функции по подготовке и предваритель-
ному рассмотрению вопросов, отнесенных к 
полномочиям Верховной Рады. �

РАКУРС 

Культуру — в судейские массы.
Качество Фемиды определяется не только решениями, но и обслуживанием

ОЛЬГА КИРИЕНКО

 � Продолжение, начало на стр.1
На то время, по словам докладчика, 

судебная система его страны нуждалась 
в «капитальном ремонте», и реформа 
таки состоялась. «На середину 1990-х мы 
освободились от накопленных дел и на-
чали назначать даты слушаний на про-
тяжении 4 недель. И до сих пор этот срок 
остается нормативным. Именно сильное 
лидерство обеспечило осуществление 
этой трансформации», — отметил Тан 
Сйонг Таи. Он убежден, что конечная 
цель лидерства в судебной реформе 
заключается в укреплении структуры 
общества путем улучшения доступа к 
правосудию для всех.

Как заявил сингапурский судья, очень 
важно заменить глубоко укорененившую-
ся «судоцентристскую» культуру на 
«сервисоцентристскую», открыть путь к 
совершенствованию деятельности оби-
телей Фемиды.

Стандарты сервиса

Особое внимание качеству не только 
судебных решений, но и обслуживания 
в храмах Фемиды уделяют и в Грузии. 
Как рассказал заместитель председателя 
департамента по вопросам судейской 
этики и дисциплинарных производств 
Высшего совета юстиции этой страны Ва-
лериан Гавашели, в последнее время при 
определении качества деятельности суда 
говорить только о конечном «продукте», 
то есть решениях, нельзя. По словам до-
кладчика, следует оценивать также то, 
насколько внимательно и уважительно 
отнеслись к человеку в суде.

Иностранный эксперт подчеркнул, что 
для сотрудников суда нужно проводить 
тренинги с целью выявления проблем. 
В.Гавашели отметил также необходимость 

проведения опросов среди тех, кто обра-
щается в суд. При этом особое внимание 
следует уделить уровню коммуникации со 
стороны судьи, работника суда, их веж-
ливости. Нужно интересоваться мнением 
граждан и о простоте получения инфор-
мации в суде, оперативности и совершен-
стве судебных процедур, своевременной 
передаче решений и документов, свободе 
выражения мнения сотрудниками, равен-
стве возможностей сторон, участвующих 

в судебном процессе, беспристрастности 
суда и т.п.

В.Гавашели рассказал, что в ВСЮ Гру-
зии планируют создать службу по управ-
лению качеством и взаимоотношениям 
с общественностью, наделенную именно 
теми функциями, которые повысят до-
верие общества к суду и будут способ-
ствовать формированию современных 
стандартов качества.

Прозрачная оценка

Свое видение совершенного суда озву-
чил и представитель Высшего специали-
зированного суда по рассмотрению граж-
данских и уголовных дел, председатель 
Совета судей общих судов Павел Гвоздик. 
Он отметил, что вопросы стандартов каче-
ства возникли не в судебной системе, а на 
производстве. «Понятно, что мы не можем 
эту систему оценки и контроля за каче-
ством перенести в судопроизводство, но 
оттуда многое можно взять», — заявил он. 
По мнению докладчика, главный критерий, 
который нужно позаимствовать, это оцен-
ка качества с позиции клиента. Вместе с тем 
П.Гвоздик отметил: такой подход, когда суд 
предоставляет какие-либо услуги, является 
новым, и многие служители Фемиды его не 
воспринимают. «Мы должны согласиться 
с тем, что суд все же предоставляет услуги, 
направленные на поддержание в обществе 
уверенности в решении конфликтов циви-
лизованным, правовым способом», — за-
явил представитель ВСС.

В то же время П.Гвоздик отметил, что 
деятельность суда имеет определенный 
«экономический эффект». «Для чего мы 
хотим упростить судебные процедуры, 
уменьшить количество лиц, содержащих-
ся под стражей?.. Это все является бреме-
нем для нашей экономики», — отметил 
руководитель ССОС.

Докладчик подчеркнул, что в про-
цессе введения стандартов качества 

нужно увеличить прозрачность дея-
тельности третьей ветви власти. По его 
мнению, сейчас слишком уж «увлек-
лись» вопросом функционирования 
автоматизированной системы докумен-
тооборота суда. «Эта система для людей 
непонятна. И как именно происходит 
распределение дел, мы гражданам не 
сможем объяснить. Это не способствует 
прозрачности», — констатировал закон-
ник. По его мнению, открытость судеб-

ной системы — это нечто иное, когда все 
происходит на глазах у граждан.

П.Гвоздик отметил и то, что прежде чем 
внедрять систему контроля за качеством, 
судьям нужно разъяснить механизмы ее 
работы. «Это делается не с целью, чтобы 
дать оценку деятельности конкретного су-
дьи, чтобы привлечь его к ответственности. 
Нет, это совсем другое. Это нужно сделать 
для того, чтобы усовершенствовать работу 
суда в целом», — объяснил он. Более того, 
по словам докладчика, систему контро-
ля за качеством нельзя использовать для 
оказания давления на законника. «Я за то, 
чтобы наша работа была понятной в первую 
очередь для населения», — резюмировал 
председатель ССОС.

Демонстрация результатов

Мнение о том, что взгляд со стороны 
помогает улучшить качество функциони-
рования суда, разделяет и руководитель 
проекта «Украина: верховенство права» 
Дэвид Вон. По его мнению, проводить 
оценку своей деятельности судам необ-
ходимо для того, чтобы менеджеры суда 
могли увидеть слабые и сильные стороны 
представления услуг. Как отмечалось, так-
же это способствует диалогу между тре-
тьей ветвью власти и общественностью.

Д.Вон сделал акцент на вопросе ис-
пользования внешней и внутренней 

оценки деятельности суда. Последняя, 
по словам докладчика, дается работе 
суда как учреждения, а не работе отдель-
ных судей, и является инструментом 
для самоусовершенствования обители 
Фемиды. Критериями такой оценки 
являются качество судебных решений 
и своевременность судебного разбира-
тельства.

Вместе с тем Д.Вон рассказал, что в 
Украине была реализована пилотная про-
грамма внешней оценки функционирова-
ния суда. Эта программа осуществлялась 
в три раунда (2009, 2010 и 2011 годы), 9 не-
правительственных организаций провели 
опрос посетителей в 20 судах из 8 областей 
Украины, было проанализировано более 
7,5 тыс. анкет.

А вот о результатах внешней и внут-
ренней оценки судов Д.Вон решил не толь-
ко рассказать. Присутствующим проде-
монстрировали видео, иллюстрирующее, 
какие позитивные изменения произошли 
в некоторых обителях Фемиды, в частно-
сти в апелляционных судах Донецкой и 
Волынской областей, после того, как там 
начали интересоваться мнением посети-
телей и учитывать их пожелания. Правда, 
как отмечают посетители этих судов, 
такие примеры не являются массовыми, 
и пока что «обслуживание» граждан в 
большинстве обителей Фемиды оставляет 
желать лучшего. �

Очень важно заменить глубоко 
укоренившуюся «судоцентристскую» 
культуру на «сервисоцентристскую», 
открыть путь к совершенствованию 
деятельности судов.

П.Гвоздик: «Я за то, чтобы наша работа была понятной для населения». 

ДОКУМЕНТ

1. Вища рада юстиції за результата-
ми розгляду подань Ради суддів адмі-
ністративних судів прийняла рішення 
про призначення:
• АЛЄКСЄЄВА Віктора Олексійови-

ча — головою Одеського апеляцій-
ного адміністративного суду;

• БАДАХОВОЇ Тамари Панасівни — 
головою Донецького апеляційного 
адміністративного суду;

• КУЧМИ Юрія Вікторовича — голо-
вою Харківського окружного адмі-
ністративного суду;

• БЕЗДРАБКА Олега Івановича  — 
заступником голови Херсонського 
окружного адміністративного суду;

• ВИНОГРАДОВОЇ Оксани Іванів-
ни — заступником голови Київсько-
го окружного адміністративного 
суду;

• ГОЛОВЕНКА Олега Дмитровича — 
заступником голови Київського 
окружного адміністративного суду;

• ЄРЕСЬКО Людмили Олександрів-
ни  — заступником голови Полтав-
ського окружного адміністратив-
ного суду;

• ОСТАША Андрія Васильовича  — 
заступником голови Тернопільсько-
го окружного адміністративного 
суду;

• ТКАЧУК Ніни Сергіївни — заступ-
ником голови Рівненського окруж-
ного адміністративного суду;

• ШЕШЕНІ Олексія Миколайовича — 
заступником голови Закарпатського 
окружного адміністративного суду.

2. Вища рада юстиції за результата-
ми розгляду подань Ради суддів госпо-
дарських судів прийняла рішення про 
призначення:
• ГУДАК Алли Володимирівни — за-

ступником голови Рівненського апе-
ляційного господарського суду;

• ЛАКІЗИ Валентини Володимирів-
ни — заступником голови Харківсько-
го апеляційного господарського суду;

• МАРКА Романа Івановича  — за-

ступником голови Львівського апе-
ляційного господарського суду;

• МЄЗЄНЦЕВА Євгена Ігоровича  — 
заступником голови Донецького 
апеляційного Господарського суду;

• КОВАЛЕНКА Олександра Вікторо-
вича — головою Господарського суду 
Сумської області;

• ПЛОТНІЦЬКОГО Бориса Дмитро-
вича — головою Господарського суду 
Донецької області;

• ПОТАПЕНКО Вікторії Вікторів-
ни — головою Господарського суду 
Черкаської області.

3. Вища рада юстиції за  резуль-
татами розгляду подань Ради суддів 
загальних судів прийняла рішення 
про призначення ПРИКІПЄЛОВОЇ 
Людмили Володимирівни головою 
Глобинського районного суду Полтав-
ської області.

4. Вища рада юстиції задовольнила 
подання Ради суддів адміністративних 
судів щодо звільнення Денісова Ана-
толія Олексійовича з посади голови 
Київського апеляційного адміністра-
тивного суду.

5. Вища рада юстиції прийняла рі-
шення відмовити у внесенні подання 
Президенту про призначення Сидор-
чука Ігоря Івановича на посаду судді 
Одеського окружного адміністратив-
ного суду.

6. Вища рада юстиції прийняла 
рішення повернути до Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів матеріали щодо 
внесення подання Президенту про 
призначення Алєксєєва Сергія Вікто-
ровича на посаду судді Миколаївсько-
го окружного адміністративного суду.

7. Вища рада юстиції прийняла 
рішення про внесення подання Пре-
зиденту про призначення Пруднікової 
Ганни Михайлівни на  посаду судді 
Ворошиловського районного суду 
м.Донецька.

8. Вища рада юстиції прийняла рі-
шення про внесення подань про звіль-

нення суддів з посад за  загальними 
обставинами:

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

Руднєвої Ольги Тимофіївни — суд-
ді Дзержинського міського суду Доне-
цької області;

Сєнашенка Віктора Григоровича — 
судді Апеляційного суду Сумської 
області;

Тимчук Людмили Анатоліївни  — 
судді Апеляційного суду Полтавської 
області.

9. Розглянувши пропозиції членів 
ВРЮ Онопенка В. В. (від 26.02.2008), 
Кудрявцева В. В. (від 19.05.2009), Вища 
рада юстиції прийняла рішення про 
внесення подання до Верховної Ради 
про звільнення Ярош Світлани Во-
лодимирівни з посади судді Примор-
ського районного суду м.Одеси за по-
рушення присяги.

10. Член Вищої ради юстиції Бон-
дик В. А. відкликав пропозицію від 
20.01.2011 про внесення подання про 
звільнення Азізбекян Тетяни Анато-
ліївни з посади судді Господарського 
суду Запорізької області за порушен-
ня присяги, внесену за результатами 
перевірки відомостей, викладених 
у  зверненнях директора ТОВ «Агро-
КЛАСС» Ласиці О. Г.  від 30.08, 14.09, 
5.10, 6.12.2010.

11. Відхилено пропозицію члена 
Вищої ради юстиції Кудрявцева В. В. 
від 15.04.2008  про внесення подання 
про звільнення Лепехи Геннадія Ана-
толійовича з посади судді Господар-
ського суду Одеської області за пору-
шення присяги.

12. Відхилено пропозицію члена 
Вищої ради юстиції Кудрявцева В. В. 
від 21.06.2010  про внесення подання 
про звільнення Лепехи Геннадія Ана-
толійовича з посади судді Господар-
ського суду Одеської області за пору-
шення присяги.

13. Відхилено пропозицію члена 
Вищої ради юстиції Бондика В. А. від 
19.10.2010 про внесення подання про 
звільнення Лепехи Геннадія Анатолі-
йовича з посади судді Господарського 
суду Одеської області за  порушення 
присяги, внесену за результатами пе-
ревірки відомостей, викладених у звер-
ненні Сидорової Т. В. від 15.06.2010.

14. Відхилено пропозицію члена 
Вищої ради юстиції Бондика В. А. від 

14.01.2011 про внесення подання про 
звільнення Лепехи Геннадія Анатолі-
йовича з посади судді Господарського 
суду Одеської області за  порушення 
присяги, внесену за  результатами 
перевірки відомостей, викладених 
у скарзі заступника голови правління 
ПАТ АБ «Укргазбанк» Чернишова Д. В. 
від 11.10.2010.

15. Відхилено пропозицію члена 
Вищої ради юстиції Медведька О. І. 
від 31.07.2008  про внесення подання 
про звільнення Келеберди Володимира 
Івановича з посади судді Окружного 
адміністративного суду м.Києва за по-
рушення присяги.

16. Відхилено пропозицію члена 
Вищої ради юстиції Медведька О. І. від 
6.11.2008 (доповнення до  пропозиції 
від 31.07.2008) про внесення подання 
про звільнення Келеберди Володимира 
Івановича з посади судді Окружного 
адміністративного суду м.Києва за по-
рушення присяги.

17. Розглянувши пропозицію чле-
на ВРЮ Гаврилюка М. І. від 23.02.2011, 
Вища рада юстиції прийняла рішення 
про внесення подання Президентові 
про звільнення Доніна Володимира 
Євгеновича з посади судді Іванівсько-
го районного суду Одеської області 
за порушення присяги.

18. Відхилено пропозицію члена 
Вищої ради юстиції Кривенка В. В. 
від 7.07.2010  про внесення подання 
про звільнення Тимчука Руслана 
Миколайовича з посади судді Іванів-
ського районного суду Одеської об-
ласті за порушення присяги, внесену 
за  результатами перевірки відомос-
тей, викладених у  заяві тимчасового 
адміністратора ТОВ «Укрпромбанк» 
Раєвського К. Є. від 15.10.2009.

19. Відхилено пропозицію члена 
Вищої ради юстиції Кривенка В. В. 
від 7.07.2010  про внесення подання 
про звільнення Деруса Анатолія Во-
лодимировича з посади судді При-
морського районного суду м.Одеси 
за порушення присяги, внесену за ре-
зультатами перевірки відомостей, 
викладених у заяві тимчасового адмі-
ністратора ТОВ «Укрпромбанк» Раєв-
ського К. Є. від 15.10.2009.

20. Відхилено пропозицію члена 
Вищої ради юстиції Кривенка В. В. від 
7.07.2010  про внесення подання про 
звільнення Паринюка Сергія Іванови-

ча з посади судді Ширяївського район-
ного суду Одеської області за порушен-
ня присяги, внесену за результатами 
перевірки відомостей, викладених 
у  заяві тимчасового адміністратора 
ТОВ «Укрпромбанк» Раєвського К. Є. 
від 15.10.2009.

21. Відхилено пропозицію члена 
Вищої ради юстиції Кривенка В. В. 
від 7.07.2010  про внесення подання 
про звільнення Лепехи Володимира 
Анатолійовича з посади судді Сав-
ранського районного суду Одесь-
кої області за  порушення присяги, 
внесену за  результатами перевір-
ки відомостей, викладених у  заяві 
тимчасового адміністратора ТОВ 
«Укрпромбанк» Раєвського К. Є. від 
15.10.2009.

22. Відхилено пропозицію члена 
Вищої ради юстиції Кривенка В. В. від 
7.07.2010  про внесення подання про 
звільнення Бодашко Людмили Іванів-
ни з посади судді Балтського районно-
го суду Одеської області за порушення 
присяги, внесену за результатами пе-
ревірки відомостей, викладених у за-
яві тимчасового адміністратора ТОВ 
«Укрпромбанк» Раєвського К. Є. від 
15.10.2009.

23. Член Вищої ради юстиції Ізові-
това Л. П. відкликала пропозицію від 
12.07.2010 про внесення подання про 
звільнення Олексюк Тетяни Іванівни з 
посади судді Кіцманського районного 
суду Чернівецької області за порушен-
ня присяги, внесену за результатами 
перевірки відомостей, викладених 
у скарзі директора ТОВ «Металургія» 
Водолазського О. А.

24. Відхилено пропозицію члена 
Вищої ради юстиції Кудрявцева В. В. 
від 7.12.2009 про внесення подання про 
звільнення Мартинюка Анатолія Оме-
ляновича з посади судді Хотинського 
районного суду Чернівецької області 
за порушення присяги.

25. Розглянувши рекомендацію 
Кваліфікаційної комісії суддів за-
гальних судів Київського апеляцій-
ного округу від 27.01.2010, Вища рада 
юстиції прийняла рішення про вне-
сення подання до Верховної Ради про 
звільнення Роздобудька Олександра 
Миколайовича з посади судді Березан-
ського міського суду Київської області.

26. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 

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

Не оставлять дела в наследство! 
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Во время заседания Высшей 
квалификационной комиссии 
судей, состоявшегося 16 июня, всем 
кандидатам, которые претендовали 
на бессрочные «пропуска», удалось 
их получить. Все претенденты 
могли похвастаться отличными 
характеристиками. Правда, на 
нескольких поступили жалобы, но, 
изучив суть претензий, комиссия не 
нашла оснований для возбуждения 
дисциплинарного производства. 

Так, на деятельность судьи Орджони-
кидзевского райсуда г.Запорожья Ирины 
Воробьевой, претендовавшей на место в 
Апелляционном суде Запорожской обла-
сти, совсем недавно поступила жалоба: за-
конника обвиняли в безосновательном за-
тягивании рассмотрения дела. Женщина 
сообщила, что рассмотрение продолжает-
ся около трех месяцев, но это обусловлено 
проведением экспертиз. Поэтому члены 
ВККС не нашли оснований для отказа в 
даче «пожизненного пропуска» в апелля-
ционную инстанцию. 

Кроме того, ВККС помогла вернуть ман-
тию судье, которая сняла ее три года назад. 
Так, судья в отставке Екатерина Круглико-
ва выразила желание снова трудиться на 
судейской ниве и занять место в Высшем 
хозяйственном суде. Поскольку она намере-
валась изменить специализацию (до этого 
работала в Апелляционном суде Донецкой 
области), члены ВККС устроили ей блиц-
экзамен. «Квалификационники» остались 
довольны ответами Е.Кругликовой, ко-
торая доказала, что за время перерыва не 
растеряла профессиональных навыков и 
знаний, и дали ей «пропуск» на избрание 
бессрочно в ВХС. 

Также 5 законников получили реко-
мендации для перевода в другой суд в 
пределах пятилетнего срока. так, предста-
витель Дарницкого райсуда г.Киева Ирина 
Цимбал хотела перейти в другую обитель 
Фемиды в связи со вступлением в брак 
и изменением места жительства. Между 
прочим на ее деятельность поступил ряд 
жалоб, но член ВККС Николай Мельник 
призвал коллег отказать в открытии про-
изводства из-за отсутствия оснований. «У 
меня было много резонансных дел», — объ-
яснила И.Цимбал. В итоге «квалификаци-
онники» согласились рекомендовать ее 

на должность судьи Подольского райсуда 
столицы. 

В то же время члены ВККС обратили 
внимание, что в характеристике судьи 
Ирпенского горсуда Киевской области 
Тамары Кашперской, которая хотела про-
должить карьеру в Апелляционном суде 
Киевской области, отмечается следующее: 
она не повышала квалификацию, не го-
товила аналитических материалов и т.п. 
Законник объяснила, что не имела воз-
можности повышать профессиональный 
уровень. Впрочем, чтобы получить «по-
жизненный пропуск» в высшую инстан-
цию, квалификации ей хватило. 

Кстати, практически каждому канди-
дату, который переводился в другой суд, 
пришлось отчитываться, сколько дел он 
оставляет в наследство своим коллегам. 
Не называя конкретных цифр, законники 
уверяли, что не много. 

Как сообщал «ЗиБ», во время майского 
заседания Совета судей общих судов за-
конники жаловались, что одной из при-
чин волокиты является так называемое 
рассмотрение по кругу, когда в результате 
текучести кадров дело передается друго-
му судье и все начинается сначала. Тогда 
же член ССОС Юрий Фурик посоветовал: 

судьи, получившие одобрение ВККС на 
перевод в другую обитель Фемиды, долж-
ны обращаться к председателю квалифко-
миссии, чтобы отсрочить свое избрание в 
парламенте и поставить точку в незавер-
шенных делах. В свою очередь представи-
тели ВККС также призвали кандидатов, 

которые хотели сменить обитель Фемиды, 
подумать о коллегах и не оставлять им не-
законченную работу. 

Прислушаются ли законники к такому 
предложению, покажет количество жалоб, 
ведь граждане, пожалуй, чаще всего упрекают 
судей в нарушении разумных сроков. �

Ознакомившись с рядом претензий к судье, Н.Мельник (справа) попросил 
не открывать «дисциплинарку».

ЭКСПЕРИМЕНТ

Процесс в открытом доступе
Благодаря новым технологиям 
и Интернету суды становятся 
все более открытыми. В США, 
например, стартует пилотный 
проект по размещению во 
Всемирной сети видеозаписей 
судебных заседаний. Первые 
робкие шаги в сторону гласности 
делает и российская Фемида.

ГАЛИНА ДОСТАТНЯЯ

Половинчатый эксперимент

В эксперименте, который начнется 
с 18 июля 2011 года и продлится три 
года, примут участие 14 окружных су-
дов США. Впрочем, полностью открыть 
свои заседания для широкой публики 
судьи пока не готовы. Совет судей США 
принял ряд правил, ограничивающих 
использование камер в залах суда. 

Решение о нача ле эксперимента 
было принято Советом судей в сентя-
бре 2010 года, хотя такая идея витала 
в воздухе уже давно. Первый похожий 
опыт был проведен еще в 1990-е годы и 
оказался довольно успешным. Однако 
тогда практика не прижилась — во 
многом из-за консерватизма судейской 
системы.

К идее вести видеозапись в залах 
суда и выкладывать видеоматериалы 
в открытом доступе судьи вновь вер-
нулись по настоянию Конгресса США. 
Кроме того, эксперимент поддержали 
и некоторые судьи федеральных судов, 
которые считают необходимым введе-
ние такой практики в образовательных 
и воспитательных целях.

Обманчивая демократия

Вообще-то, несмотря на бытующее 
мнение о «зашкаливающем» уровне 
демократии в США, американская Фе-
мида крайне консервативна. Скажем, 
на большинстве судебных процессов 
до недавнего времени было запрещено 
присутствие фотографа. В зале мог на-
ходиться только художник, делающий 
рисунки с натуры», которые позже могли 
использовать газеты или журналы. 

Несмотря на то что по закону видеоза-
пись может проводиться в большинстве 
штатов США в судах разных уровней, 
последнее слово в этом вопросе остается 
за судьей. Скажем, федеральные апелля-
ционные суды имеют право по своему 
усмотрению разрешать или запрещать 
видеозапись во время заседаний, однако 
только два апелляционных суда — вто-
рой и девятый — пользуются такой воз-

можностью. Верховный суд США вообще 
полностью запрещает ведение видеоза-
писи своих заседаний, несмотря на не-
одобрительные комментарии по этому 
поводу общественности. «Демократия — 
не значит вседозволенность, а суд — это 
не балаган. Американские суды — доста-
точно открыты, у большинства из них есть 
свои сайты, на которых граждане могут 
ознакомиться со многими документами 
и судебными решениями. Но если журна-
листы мешают вести процесс, судья имеет 
право не разрешить им присутствовать 
на процессе», — рассказали в свое время 
автору этих строк в пресс-службе Верхов-
ного суда США. 

Правда, новый эксперимент будет 
носить довольно ограниченный ха-
рактер. Согласно принятому проекту 
видеозапись в зала суда предполагает-
ся допускать с большими оговорками. 
Например, только в гражданских про-
цессах и при условии согласия на это 
обеих сторон. Для сравнения, в двух 
апелляционных судах, где разрешена 
видеозапись, стороны процесса не име-
ют подобного права.

По-прежнему запрещены прямые 
трансляции из зала суда. Видеоматериа-
лы будут выкладываться по усмотрению 
судей в записи на общем сайте феде-
ральных судов или на сайте конкрет-

ного суда. Также от судей полностью 
зависит, разрешать ли видеозапись на 
том или ином процессе. Судья также 
обязан будет предупреждать стороны 
о том, что слушания записываются, и 
может накладывать дополнительные 
ограничения. Например, он сможет в 
любой момент прекратить запись, чтобы 
защитить права сторон или свидетелей, 
а также «высокий авторитет суда», или 
же «по любой другой причине, которую 
суд сочтет необходимой и надлежащей». 
Видеокамеры должны полностью конт-
ролироваться судом.

Эксперты оценивают проведение 
эксперимента со сдержанным опти-
мизмом. Партнер компании Wright 
Tremaine Томас Берк, который не раз 
представлял интересы медиакомпаний 
в спорах о праве освещать судебные 
процессы, отмечает, что само по себе 
проведение эксперимента — это хоть 
и весьма небольшой, но все же важный 
шаг к открытости судебной системы. По 
крайней мере, СМИ смогут без каких-
либо ограничений использовать выло-
женные на сайтах судов видеозаписи в 
своих материалах.

Россия на пути к открытости?

Пытается стать более открытой и 

российская Фемида. На днях вступил 
в силу федеральный закон №262 об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в РФ. Отныне 
граждане смогут оперативно получать 
нужную им информацию о решениях 
судов и сроках рассмотрения дел. В 
Интернете появятся также данные о 
самих судьях. Будет создана и система, 
которая позволит людям получить до-
ступ к судебным актам. «Качество ра-
боты суда — это определяющий фактор 
демократического развития. Мы будем 
твердо и последовательно добиваться 
эффективной деятельности всей судеб-
ной системы», — подчеркнул Дмитрий 
Медведев на последнем Всероссийском 
съезде судей. 

Напомним, что эта часть судебной 
реформы стала дополнением другого 
новшества — сокращения сроков рас-
смотрения дел в суде. Официальный 
представитель ВС РФ Павел Одинцов 
считает, что все эти меры способствуют 
гласности в судебно-правовой сфере, и 
напоминает, что Верховный суд уже с 
середины июня живет по закону №262: 
«Наличие информации в свободном 
доступе упрощает нашу работу. Мы вы-
нуждены отвечать на информационные 
запросы, а тут информации больше, не-
жели было». �

судів Київського апеляційного округу 
від 28.07.2010  про внесення подання 
про звільнення Свитки Сергія Леоні-
довича з посади судді Корсунь-Шев-
ченківського районного суду Черкась-
кої області.

27. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 
судів Севастопольського апеляційного 
округу від 22.01.2010 про внесення по-
дання про звільнення Позняка Олек-
сандра Миколайовича з посади судді 
Бахчисарайського районного суду 
Автономної Республіки Крим.

(Постановою Верховної Ради від 
12.05.2011 №3337-VI Позняк Олек-
сандр Миколайович звільнений з 
посади судді Бахчисарайського ра-
йонного суду Автономної Республі-
ки Крим у зв’язку з поданням заяви 
про звільнення з посади за власним 
бажанням.)

28. Задоволено клопотання судді 
Знам’янського міськрайонного суду 
Кіровоградської області Петкова 
Володимира Петровича про понов-
лення строку на оскарження рішення 
Кваліфікаційної комісії суддів за-
гальних судів Дніпропетровського 
апеляційного округу від 21.12.2007.

29.  З а дов олено с к арг у  с у д д і 
Знам’янського міськрайонного суду 
Кіровоградської області Петкова 
Володимира Петровича на  рішення 
Кваліфікаційної комісії суддів за-
гальних судів Дніпропетровського 
апеляційного округу від 21.12.2007.

30. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом Вищої 
ра ди юстиці ї  За ва льнюком В.В. 
за  зверненнями генерального ди-
ректора ТОВ «Консент» Цукрен-
ка Я. Б. від 23.02.2009  та народно-
го депутата Солошенка М. П. від 
4.03.2009, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подан-
ня про звільнення Гуляк Галини 
Іванівни з посади судді Господар-
ського суду Одеської області за по-
рушення присяги.

31. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Колесниченком В. М. за  ко-
лективним зверненням жителів села 
Рогова Уманського району Черкаської 
області, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Іваненка Володимира Де-

мидовича з посади судді Апеляційного 
суду Черкаської області за порушення 
присяги.

32. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Колесниченком В. М. за  ко-
лективним зверненням жителів села 
Рогова Уманського району Черкаської 
області, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Захарової Алли Федорівни 
з посади судді Апеляційного суду Чер-
каської області за порушення присяги.

33. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Колесниченком В. М. за  ко-
лективним зверненням жителів села 
Рогова Уманського району Черкаської 
області, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Корнієнко Наталі Васи-
лівни з посади судді Апеляційного 
суду Черкаської області за порушення 
присяги.

34. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Колесниченком В. М. за  ко-
лективним зверненням жителів села 
Рогова Уманського району Черкаської 
області, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Вініченка Бориса Бори-
совича з посади судді Апеляційного 
суду Черкаської області за порушення 
присяги.

35. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Колесниченком В. М. за  ко-
лективним зверненням жителів села 
Рогова Уманського району Черкаської 
області, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Бурлаки Василя Олександ-
ровича з посади судді Апеляційного 
суду Черкаської області за порушення 
присяги.

(Постановою Верховної Ради від 
2.12.2010  Бурлаку В. О. звільнено з по-
сади судді у  зв’язку з поданням заяви 
про відставку.)

36. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Колесниченком В. М. за  ко-
лективним зверненням жителів села 
Рогова Уманського району Черкаської 
області, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Качана Олександра Воло-

димировича з посади судді Апеляцій-
ного суду Черкаської області за пору-
шення присяги.

37. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Колесниченком В. М. за  ко-
лективним зверненням жителів села 
Рогова Уманського району Черкась-
кої області, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Ювшина Василя Іва-
новича з посади судді Апеляційного 
суду Черкаської області за порушен-
ня присяги.

38. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Колесниченком В. М. за  ко-
лективним зверненням жителів села 
Рогова Уманського району Черкаської 
області, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Сіренка Юрія Володими-
ровича з посади судді Апеляційного 
суду Черкаської області за порушення 
присяги.

39. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Колесниченком В. М. за  ко-
лективним зверненням жителів села 
Рогова Уманського району Черкаської 
області, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Магди Людмили Федо-
рівни з посади судді Апеляційного 
суду Черкаської області за порушення 
присяги.

40. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Колесниченком В. М. за  ко-
лективним зверненням жителів села 
Рогова Уманського району Черкаської 
області, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Карпенко Оксани Володи-
мирівни з посади судді Апеляційного 
суду Черкаської області за порушення 
присяги.

41. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Колесниченком В. М. за  ко-
лективним зверненням жителів села 
Рогова Уманського району Черкаської 
області, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Демченка Василя Андрі-
йовича з посади судді Апеляційного 
суду Черкаської області за порушення 
присяги.

42. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Ізовітовою Л. П. за  скаргою 
Стефанчишина О. Ю. від 27.07.2010, з 
висновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Іва-
щенка Олександра Юрійовича з посади 
судді Тернопільського міськрайонного 
суду Тернопільської області за  пору-
шення присяги.

43. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Завальнюком В. В. за скаргою 
учасників ТОВ «Тепличний», з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Ре-
брова Сергія Олександровича з посади 
судді Будьонівського районного суду 
м.Донецька за порушення присяги.

44. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Завальнюком В. В. за скаргою 
представника ТОВ з іноземними ін-
вестиціями «Віннер імпортс Україна, 
Лтд.» Лукаша Т. В. від 29.12.2010, з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення 
Татарінова Віктора Ілліча з посади 
судді Жовтневого районного суду 
м.Запоріжжя за порушення присяги.

45. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Ківаловим С. В. за зверненням 
судді Апеляційного суду Черкаської 
області Захарової А. Ф., з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Подороги Вік-
тора Миколайовича, Бородійчука Во-
лодимира Георгійовича з посад суддів 
Апеляційного суду Черкаської області 
за порушення присяги.

46. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Ківаловим С. В. за зверненням 
народного депутата Царьова О. А. від 
14.07.2006, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Онушко Наталії Ми-
колаївни з посади судді Кіровського 
районного суду м.Дніпропетровська 
за порушення присяги.

47. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Ківаловим С. В. за  скаргою 
Новікової Н. О. від 27.02.2006, з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Бу-
рана Олексія Миколайовича з посади 

судді Малинівського районного суду 
м.Одеси за порушення присяги.

48. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Ківаловим С. В. за заявою го-
лови Центральної районної організації 
правового захисту громадян України 
«Партії правозахисту України» Дон-
цова О. С. від 10.08.2005, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Ступакової 
Інни Гаврилівни з посади судді Одесько-
го апеляційного адміністративного суду 
(за дії, вчинені на посаді судді Білгород-
Дністровського міськрайонного суду 
Одеської області) за порушення присяги.

49. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом Вищої ради юсти-
ції Портновим А. В. за його зверненням 
від 14.10.2010, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання про 
звільнення Калімбета Леоніда Івановича 
з посади судді Генічеського районного 
суду Херсонської області за порушення 
присяги.

50. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Портновим А. В. за його звер-
ненням від 20.07.2010, з висновком про 
відсутність підстав для внесення подан-
ня про звільнення Вірченко Олени Ми-
колаївни з посади судді Шахтарського 
міськрайонного суду Донецької області 
за порушення присяги.

51. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Кузьміним Р. Р. за зверненням 
адвокатів «Донецької міської колегії 
адвокатів» Осики С. В., Курчина С. А., 
Сініціної М. С., Мачуського О. М., Мір-
зояна Л. К. від 22.11.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Орєхова Олега 
Івановича з посади судді Ворошилов-
ського районного суду м.Донецька за по-
рушення присяги.

52. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом Вищої ради 
юстиції Ізовітовою Л. П. за зверненням 
Сафонова М. В., Артьомова І. Л., Сміянен -
ка І. М., надісланим до Вищої ради юс-
тиції Комітетом Верховної Ради з питань 
правосуддя, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про звіль-
нення Щеняєвої Ірини Борисівни з по-
сади судді Саксаганського районного 
суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської 
області за порушення присяги. �
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Андрей ОСТАШ, заместитель председателя Тернопольского 
окружного админсуда.

Алла ГУДАК, заместитель председателя Ровенского апелляционного 
хозяйственного суда.

Евгений МЕЗЕНЦЕВ, заместитель председателя Донецкого апелляционного 
хозяйственного суда. 

Валентина ЛАКИЗА, заместитель председателя Харьковского 
апелляционного хозяйственного суда. 

Виктория ПОТАПЕНКО будет председательствовать в Хозяйственном суде 
Черкасской области. 

Борис ПЛОТНИЦКИЙ возглавит Хозяйственный суд Донецкой области. 

Александр КОВАЛЕНКО возглавит Хозяйственный суд Сумской области.

Людмилу ПРИКИПЕЛОВУ назначили на должность председателя Глобинского райсуда Полтавской области.

Виктора АЛЕКСЕЕВА повторно назначили председателем Одесского апелляционного админсуда. 

Юрий КУЧМА возглавит Харьковский окружной админсуд.

Председатель ВС Василий ОНОПЕНКО уже не так критически относится к реформе, одним из 
идеологов которой является Андрей ПОРТНОВ.

Тамара БАДАХОВА продолжит председательство в Донецком апелляционном админсуде. 

Нина ТКАЧУК, заместитель председателя Ровенского 
окружного админсуда.

Оксана ВИНОГРАДОВА, заместитель председателя 
Киевского окружного админсуда.

Олег ГОЛОВЕНКО, заместитель председателя Киевского 
окружного админсуда.

Людмила ЕРЕСЬКО, заместитель председателя Полтавского 
окружного админсуда.

Олег БЕЗДРАБКО, заместитель председателя Херсонского 
окружного админсуда.

Алексей ШЕШЕНЯ, заместитель председателя 
Закарпатского окружного админсуда.

ЛИЦА ПРАВОСУДИЯ

«Руководящие пропуска»
Высший совет юстиции, рассмотрев рекомендации органов судейского 
самоуправления, дал «пропуска» на руководящие должности 
18 претендентам. Таким образом, все кандидаты получили возможность 
испытать свои организаторские способности или продолжить выполнение 
админфункций. С чем их и поздравляем! 

ФОТО: МАКСИМ ТРЕБУХОВ
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Секретарь пятой палаты Николай СОРОКА предложил кандидатов в рабочие органы 
пленума ВАС.

Председатель ВАС Александр ПАСЕНЮК вручил корреспонденту «ЗиБ» поздравительное письмо по случаю 
20-летия издания. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Собрание «административников»
На проведенном 17 июня собрании законники из Высшего административного суда опреде-
лились с кандидатами в делегаты на конференцию судей админсудов, рассмотрели внутрен-
ние проблемы обители Фемиды и увидели опасность в использовании автоматизированной 
системы документооборота.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Заместитель председателя ВАС Дмитрий ЛИПСКИЙ предложил вопрос «Разное», внесенный в повестку дня и 
касающийся внутренних проблем специализированного суда, рассматривать без прессы.

Собрание поддержало 7 кандидатов в делегаты на конференцию судей админсудов.

После «подарка» от ВСЮ — повторного назначения на должность руководителя Одесского апелляционного админсуда — 
Виктору АЛЕКСЕЕВУ вручили награду по случаю 5-летия админюстиции.

Руслана ДМИТРИШЕНА из Винницкого окружного админсуда 
получила благодарность ВАС за добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

Председателя Львовского окружного админсуда Виталия 
ТЕРТИЧНОГО поздравили с 60-летием.

Председатель Окружного админсуда АРК Михаил МАРГАРИТОВ не против, чтобы 
информационные письма ВАС направляли не только второй, но и первой инстанции.

Заместитель председателя ВАС Михаил ЦУРКАН 
заверил, что вскоре заработает база правовых 
позиций ВС и ВАС по админделам.

Представителю второй палаты ВАС Михаилу 
СМОКОВИЧУ хорошо знакомы проблемы, о которых 
рассказал его руководитель.

НАГРАЖДЕНИЕ

Пленум поздравлений
Кроме вопросов, связанных с обеспечением единства судебной практики, 
пленум ВАС принял несколько постановлений, а также поздравил об-
ладателей мантий с юбилеями, вручил благодарности за весомый вклад в 
развитие админсудопроизводства.

ФОТО: МАКСИМ ТРЕБУХОВ
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ГАРАНТИИ 

Помощь с компенсацией
В ближайшее время 
компенсацию расходов на 
правовую помощь могут закрепить 
на законодательном уровне. 
Комитет ВР по вопросам 
правосудия рекомендовал 
парламенту принять за основу проект 
о предельном размере компенсации 
расходов на такой вид помощи. 

Председатель вышеназванного пар-
ламентского подразделения Сергей Ки-
валов отметил, что законопроект №8393 
на законодательном уровне закрепляет 
гарантию компенсации в гражданских 
и административных делах расходов на 
правовую помощь, понесенных сторо-
ной, в интересах которой постановлено 
судебное решение и которая не является 
субъектом властных полномочий, за счет 
другой стороны или в соответствии с за-
коном за счет государства.

Так, пред усматривается устано-
вить, что размер компенсации расходов 
на правовую помощь в гражданских 
делах, в которых такая компенсация 
выплачивается стороне, в интересах ко-
торой принято судебное решение, другой 
стороной, а в административных делах — 

субъектом властных полномочий, не может 
превышать 40% размера минимальной за-

работной платы за час участия лица, кото-
рое оказывало такую помощь, в судебном 

заседании и при совершении отдельных 
процессуальных действий вне судебного 
заседания.

Подходы к оплате услуг по предо-
ставлению правовой помощи за счет 
госбюджета должны быть одинаковыми 
для всех судебных процессов, отметил 
С.Кивалов. Поэтому размер компенсации 
таких расходов в проекте установлен на 
уровне, предусмотренном постановлением 
Кабмина от 14.05.1999 №821 относительно 
оплаты труда адвокатов за счет государства 
в уголовных делах. 

Также предлагается установить, что, 
если сторона в гражданском или админи-
стративном деле освобождена от оплаты 
расходов на правовую помощь, размер 
компенсации стороне, в интересах которой 
принято судебное решение и которая не 
является субъектом властных полномочий, 
не может превышать 2,5% минимальной 
зарплаты за час участия лица, оказывавшего 
помощь. 

Планируется, что возмещение этих рас-
ходов будет осуществляться за счет госбюд-
жета в рамках расходов, предусмотренных 
Государственной судебной администрации 
на осуществление правосудия местными 
общими и местными админсудами. �

АМНИСТИЯ

Парламент дал 
заключенным 
свободу
Верховная Рада приняла закон 
«Об амнистии в 2011 году». Акт 
предусматривает освобождение 
от наказания в виде лишения 
свободы на определенный 
срок и от других наказаний, не 
связанных с лишением свободы.

Также амнистируют осужденных за 
преднамеренные преступления, которые 
не являются тяжкими или особо тяжки-
ми в соответствии со ст.12 Уголовного 
кодекса, и за преступления, совершенные 
по неосторожности, которые не являются 
особо тяжкими.

Выпустят на свободу и лиц, которые 
на момент совершения преступления 
были несовершеннолетними; женщин, 
беременных на день вступления в силу 
данного закона; лиц, не лишенных ро-
дительских прав, на день вступления в 
силу настоящего документа имеющих 
детей, которым не исполнилось 18 лет, или 
детей-инвалидов независимо от их воз-
раста; лиц, которые на день вступления 
в силу закона в установленном порядке 
были признаны инвалидами 1-й, 2-й или 
3-й группы, а также больных активной 
формой туберкулеза, онкологическими 
заболеваниями и т.п.

Также предусматривается освобо-
дить мужчин и женщин, которые на день 
вступления в силу данного акта достигли 
соответственно 60-летнего и 55-летнего 
возраста; ветеранов войны; участни-
ков ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Исполнение закона возложено на суды. 
Вопрос о применении амнистии суд решает 
по собственной инициативе, инициативе 
прокурора, органов дознания и досудебного 
следствия, по представлениям этих органов, 
согласованных с прокурором, или по за-
явлению самого лица, его защитника или 
законного представителя.

Закон подлежит исполнению в течение 
3 месяцев. �

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Под флагом 
«блиц-толкования».
КС защитил государственный символ от «красного» соседства

РОМАН ЧИМНЫЙ

Это было одно из самых быстро 
принятых решений, но не самое 
легкое. Единственный орган 
конституционной юрисдикции 
запретил вывешивать копии 
Знамени Победы рядом с 
Государственным Флагом. Не 
исключено, что временно.

Вывешивать нельзя запретить

Меньше месяца прошло с того момен-
та, как глава государства подписал закон 
«О внесении изменений в Закон Украины 
«Об увековечении Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 годов» от 
21.04.2011 №3298-VІ, до отмены отдельных 
положений. О чрезвычайной оператив-
ности этого конституционного произ-
водства свидетельствует и тот факт, что 
для объявления вердикта выбрали утро 
17 июня. Обычно по пятницам и поне-
дельникам судьи на пленарные заседания 
не собираются. Кроме того, в этот же день 
Суд принял еще одно решение — отно-
сительно конституционности отдельных 
положений Кодекса административного 
судопроизводства, законов «О Высшем 
совете юстиции», «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Украины относительно недопущения зло-
употреблений правом на обжалование», 
но с его объявлением так не спешили.

Из-за такого «блиц-толкования» сло-
жилось впечатление, что лишь Кон-
ституционный Суд мог поставить точку 
в споре вокруг Знамени Победы и предот-
вратить беспорядки. Однако пятничным 
утром перед зданием КС был только один 
защитник красного знамени в окружении 
многочисленных сторонников ВО «Свобо-
да». Большинство, как и предполагалось, 
легко одержало победу.

В стенах здания на ул. Жилянской 
«красные» тоже потерпели поражение. 
Юрию Костенко, направившему в КС 
обращение относительно официального 
статуса Знамени Победы, Суд объяснил, 
что перечень государственных сим-
волов, приведенный в Основном За-
коне, является исчерпывающим. Это 

Государственный Флаг, Государственный 
Герб и Государственный Гимн. То есть 
никакие другие символы использовать, 
защищать и уважать не обязательно. 

Более того, КС также признал некон-
ституционным положение абз.6 ст.2 за-
кона «Об увековечении Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» 
от 20.04.2000 №1684-III (в редакции све-
жеиспеченного закона №3298-VІ). Эта 
норма требовала «официального подъема 
в День Победы копий Знамени Победы 
на домах (мачтах, флагштоках) рядом с 
Государственным Флагом Украины». Сво-
его следующего применения она должна 
была бы ожидать почти 11 месяцев, что не 
объясняет оперативности опубликования 
решения от 16.06.2011 №6-рп/2011.

Возможно, судьи КС хотели успеть 
до 22 июня. На эту дату во Львове были 
запланированы акции, приуроченные к 
70-й годовщине начала Великой Отече-
ственной войны. Тогда, действительно, 
позиция Суда остудила горячие головы 
«свободовцев». И в этот день столкнове-
ний (по крайней мере вокруг красного 
флага), наподобие событий 9 мая этого 
года в том же Львове, удалось избежать. 

Однако на Суд «посыпались шиш-
ки» со стороны защитников советских 
символов. Так, последний генеральный 
секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев 
назвал решение КС «удивительным, 
неуважительным к огромному количеству 
людей», поскольку «мы все вместе боро-
лись с фашизмом под красным знаменем». 

Правда, экс-президент СССР не явля-
ется гражданином Украины, поэтому не 
обременен обязанностью придерживать-
ся нашей Конституции и уважать мне-
ние судей КС. Другое дело — его бывшие 
однопартийцы, которые продолжают 
политику Коммунистической партии на 
просторах нашего государства. Тем не менее 
18 июня, во время выступления на 44-м 
съезде КПУ, лидер коммунистов Петр Си-
моненко заявил, что решение №6-рп/2011 
вынесли «изменники украинского народа». 

«И пораженья от победы...»

Вряд ли именно к очередному съезду 
«красных» торопились на ул. Жилянской: 
и статус форума уже не тот, и коммунисты 

не те. Но «сюрприз», объявленный нака-
нуне, оказался из разряда неприятных. 
Поэтому раздражение П.Симоненко по-
нять можно. Но не объяснить: если внима-
тельно прочитать мотивировочную часть 
документа, то громкие заявления и обиды 
явно преждевременны. 

Что сказал КС? Он дал отрицательный 
ответ на вопрос Ю.Костенко «не прирав-
ниваются ли к Государственному Флагу 
Украины копии Знамени Победы». Из 
этого следует только то, что красный флаг 
не имеет такой же защиты, как симво-
лы государства. Да и в самом законе 
№1684-III он признан символом победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Причем это положение оста-
лось действующим.

Становится ли невозможным даль-
нейшее использование копий Знамени 
Победы во время празднований 9 Мая 
в связи с решением КС? Нет. Хотя пока 
не будет одобрен закон о порядке ис-
пользования Государственного Флага, 
их соседство нельзя вменить в обязан-
ность. Если же нардепы наконец соберут 
300 голосов для принятия такого за-

кона и в нем оговорят особенности 
официального подъема Государствен-
ного Флага во время празднования 
Дн я Побед ы,  в  час т нос т и ря дом с 
любым дру гим зна менем, решение 
№6-рп/2011 этому не помешает. Ведь 
с п о р н о е  п о л ож е н и е  С у д  п р и з н а л 
неконституционным исходя сугубо из 
процедурных оснований.

Жаль, что в последнее времця су-
дьи-докладчики не выражают желания 
объяснить политикам и журналистам 
суть и мотивы своих решений. Видимо, 
дает о себе знать опыт работы в судеб-
ной системе, где не сложилась традиция 
комментировать принятые решения, и 
служители Фемиды даже защищены от 
такой обязанности процессуальными 
нормами. 

В то же время конституционной юс-
тиции присуща публичность, которая, 
в частности, обязывает обнародовать 
акты КС. Это решение, как и опыт всей 
предыдущей деятельности КС доказывает: 
все, что ни скажут судьи КС, будет исполь-
зовано против них. Поэтому ни Суду, ни 
обществу молчание не на пользу. �

АДВОКАТУРА K

ИНИЦИАТИВА 

Хозяйственное 
ускорение 
Прошлогодние законодательные 
изменения заложили основы 
противодействия затягиванию 
рассмотрения дел, но все же 
не восполнили всех пробелов. 
Народные депутаты выступили 
с инициативой, призванной 
положить конец долгому 
хозяйственному процессу. 

За коноп р о ек т №870 6 ,  и н и ц и  и-
рованный представителями фракции 
ПР, предусматривает внесение изменений 
в Хозяйственный процессуальный кодекс, 
позволяющих устранить то, что препят-
ствует быстрому и своевременному расс-
мотрению дел хозяйственными судами. 

В частности, в пояснительной за-
писке отмечается, что в ХПК есть ряд 
процессуальных пробелов, используемых 
недобросовестными сторонами для затя-
гивания рассмотрения дела по существу.

Такими пробелами авторы проекта 
считают: подачу апелляционной жалобы 
на несуществующее решение или опреде-
ление; подачу апелляционного заявления 
на решение или определение, по резуль-
татам рассмотрения которого апелляци-
онной инстанцией уже было принято по-
становление; подачу жалобы на действия 
или бездействие органов государственной 
исполнительной службы вне срока тако-
го обжалования, без направления копии 
жалобы органу ГИС; повторное обжалова-
ние одних и тех же действий (бездействия) 
органов ГИС, неурегулирование в ХПК 
вопроса приостановления процессуальных 
сроков в случае, если хозяйственный суд 
направил дело в апелляционную или кас-
сационную инстанцию в связи с поступле-
нием апелляционной или кассационной 
жалобы и т.п. 

Для решения этих вопросов нардепы 
предлагают исчерпывающий перечень 
случаев, когда жалобы на действия испол-
нительной службы не принимаются к 
рас смотрению хозяйственным судом и 
возвращаются. В частности, когда они 
подаются после окончания срока для об-
жалования и без просьбы о его продлении. 
Кроме того, предусматривается возвра-
щение местным судом апелляционной 
жалобы на несуществующее решение или 
решение, относительно которого уже при-
нималось постановление апелляционной 
инстанции. Также предлагается закрепить 
возможность процессуального правопреем-
ства для всех участников судебного процес-
са, а не только для сторон в деле. �

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Литва отсрочила пенсию
Парламент Литвы одобрил 
законопроект, повышающий 
возраст выхода на пенсию до 65 лет 
для мужчин и женщин.

В соответствии с действующим пен-
с ионны м за конодател ьс т вом жен-
цщины в Литве выходят на пенсию в 
60 лет, мужчины — в 62,5 года. Увеличи-
вать пенсионный возраст планируется по-
степенно — на 4 месяца в год для женщин 
и на 2 месяца для мужчин. Повышение 
начнется с 1 января 2012 года и продлится 
до тех пор, пока возраст выхода на пенсию 
не достигнет 65 лет.

Повышение пенсионного возраста в 
Литве объясняют финансовыми проблема-
ми системы государственного страхования. 
Нововведение «заставит людей работать 
до гробовой доски», отмечали критики 
законопроекта, удивляясь тому, как «все 

тихо, без широкой дискуссии с обществен-
ностью протолкнули, хотя принимался 
важнейший документ». Несмотря на то 
что у пенсионной реформы в стране много 
противников, принятый парламентом закон 
скорее всего будет одобрен президентом. Ра-
нее Даля Грибаускайте заявляла, что стране 
необходимо привести пенсионный возраст 
в соответствие с европейскими нормами. 
В большинстве стран Западной Европы 
возраст выхода на пенсию составляет от 65 
до 67 лет.

Реформы с целью повышения возраста 
выхода на пенсию вынуждены проводить 
многие европейские страны. В сентябре 
прошлого года подобная инициатива 
спровоцировала многомиллионные де-
монстрации во Франции. Повышение 
пенсионного возраста обсуждается и в 
Украине и вызывает неоднозначную реак-
цию общественности и депутатов.�

Красный флаг и «знамевозца» защитил от «свободовцев» наряд милиции.

С.Кивалов увидел в инициативе гарантию компенсации расходов на правовую помощь.
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ПЕРЕГОВОРЫ

Встреча против виз
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Украина отчиталась о 
выполненной работе для 
достижения безвизового режима 
с ЕС. Европейские гости в свою 
очередь заявили о готовности 
оказать поддержку, но дату 
отмены виз не назвали.

В ноябре прошлого года Брюссель 
предложил нашему государству план дей-
ствий, направленный на введение безви-
зового режима с ЕС. С целью обсуждения 
выполнения инициатив в Киев прибыли 
гости из Европы.

16 июня состоялась встреча на уровне 
министров Украина — ЕС по вопросам 
юстиции, свободы и безопасности. 
Наше государство представляли гла-
ва Минюста Александр Лавринович и 
руководитель МВД Анатолий Могилев, 
а Брюссель — комиссар Европейской 
комиссии по внутренним делам Сеси-
лия Мальстрем, президент Евроюста 
Алед Вильямс, директор Европола Роб 
Вайнрайт.

Во время переговоров представители 
ЕС заявили о готовности оказать нашему 
государству экспертную и финансовую 
помощь в имплементации Плана дейст-
вий относительно либерализации визо-
вого режима. Также стороны отметили, 
что по получении Украиной такого плана 
визовый диалог вошел в операционную 
фазу.

В ходе встречи стороны обсудили 
отчет Украины о прогрессе в имплемен-
тации первой фазы плана, в частности 
принятие необходимых законодательных 
изменений для достижения соответству-
ющих стандартов. При этом предста-
вители Брюсселя отметили, что готовы 
оказать экспертную и финансовую по  -
мощь.

Если говорить о достижениях, кото-
рых удалось добиться нашей власти в 
канун переговоров с представителями 
ЕС, то прежде всего следует вспомнить о 
недавно подписанном Президентом акте 

«О принципах предотвращения и про-
тиводействия коррупции». Кроме того, 
Кабмин внес в парламент законопроекты 
«О правовом статусе иностранцев и лиц 
без гражданства» и «О документах, удо-
стоверяющих личность».

Не может не радовать европейцев и 
проект нового Уголовного процессуально-

го кодекса, который презентовали именно 
в день переговоров с Брюсселем.

Однако остаются и проблемы в исполне-
нии намеченного плана, главная из них — 
непоследовательность действий нашей 
власти, которая ускорила работу именно 
в канун встречи с гостями. 

Многое во взаимодействии с европей-
цами будет зависеть и от работы МВД, 
которое в настоящее время готовится к 
введению ID-карточек вместо внутрен-
них паспортов. А.Могилев надеется, что 
этот процесс начнется уже через год. «Что 
касается ID-карточек вместо внутренних 

паспортов, то для этого нужна более кро-
потливая работа, она займет, я думаю, 
где-то 9 месяцев — год. И мы будем гото-
вы», — оптимистично смотрит на ситуа-
цию министр. 

Он отметил, что в этой сфере пробле-
мой является обеспечение каждого рай-
отдела МВД и многих государственных 
учреждений устройствами для считы-
вания ID-карточек.

Официальный Киев не скрывает 
сво их надежд на установление безвизо-
вого режима уже в 2012 году. Так, Вик-
тор Янукович заявил, что Украина до 
конца І полугодия этого года полностью 
выполнит первую часть плана действий 
на пути подписания соглашения о безви-
зовом режиме. При этом он добавил, что 
значительная работа уже выполнена и это 
даст возможность во ІІ полугодии начать 
работу над второй частью плана действий.

«Я надеюсь, что эту работу мы за-
вершим задолго до Евро-2012», — сказал 
В.Янукович. По его словам, это позволит 
странам ЕС дать мандат Еврокомиссии 
на подписание с Украиной соглашения о 
безвизовом режиме.

В свою очередь европейские гости 
конкретных дат не назвали, а это дает 
экспертам основания говорить, что рань  -
ше 2013 года безвизового режима не бу-
дет. �

РОССИЯ 

Защита 
от Страсбурга
ТАТЬЯНА БЕРСЕНЕВА, ПРАВО.РУ

Противодействие России 
рекомендациям Европейского 
суда по правам человека перешло 
в законодательную плоскость. 
В Госдуму внесен законопроект, 
согласно которому решение 
страсбургского суда не является 
основанием для пересмотра 
вступившего в законную 
силу судебного акта, если 
примененный закон не признан 
КС РФ неконституционным.

Обосновывая необходимость приня-
тия таких поправок, сенатор Александр 
Торшин сослался на постановление Ев-
росуда по «делу Маркина». Военнослу-
жащему, отцу-одиночке Константину 
Маркину руководство отказало в отпуске 
по уходу за ребенком и выплате пособия. 
Впоследствии руководство изменило ре-
шение, но К.Маркин решил обжаловать 
нормы, на основании которых первона-
чально получил отказ. КС РФ отказал в при-

нятии жалобы, а в Страсбурге установили, 
что была нарушена Конвенция о защите 
прав человека и основополагающих свобод. 

В этой связи А.Торшин отмечает, что 
«не исключено также вынесение Евро-
пейским судом и других постановлений, 
в которых может быть дана критическая 
оценка решениям КС РФ с точки зрения 
порожденных ими последствий и их 
совместимости с конвенцией». В этом 
случае, отмечает он, «вероятно, может 
понадобиться возвращение КС РФ к 
рассмотренным им вопросам».

Поэтому сенатор предлагает защи-
титься от возможных «нападок» Страс-
бурга и прежде всего скорректировать 
уголовно-процессуальное и арбитражное 
процессуальное законодательство. Пред-

лагается внести в соответствующие статьи 
УПК и АПК РФ дополнения, предусматри-
вающие, что установленное Евросудом 
нарушение положений конвенции при 
рассмотрении конкретного дела судом, 
связанное с применением федерального 
закона, не соответствующего положениям 
конвенции, не является основанием для 
пересмотра вступившего в законную силу су-
дебного акта по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, если КС РФ не признал этот закон 
не соответствующим конституции страны.

Кроме того, предлагается закрепить в 
законодательстве, что означает исчерпаны 
национальные средства правовой защиты. 
Они будут считаться исчерпанными, если 
по заявлению заинтересованного лица 
имеется вступивший в законную силу 
судебный акт ВС либо ВАС РФ и производ-
ство по делу закончено.

Конфликт между Европейским судом 
и Россией, связанный с вопросом о прио-
ритете, обострился осенью прошлого 
года. Сначала председатель КС Валерий 
Зорькин поставил вопрос о допустимости 
блокирования Конституционным судом 
решений Страсбурга в случае различия 
их позиций. Чуть позже это обсуждалось 
и на традиционной ежегодной встрече 
президента России с судьями КС РФ. 
Тогда В.Зорькин заявил, что, когда речь 
идет о практике Евросуда, возникают 
проблемы с «рекомендациями общего 
характера», в частности «появляются 
выводы о том, что плохой закон нужно 
изменить», и возникает вопрос, кто ста-
вит точку над «i»: сама Российская Феде-
рация, которая определяет конкретные 
меры общего характера, или все же мы 
имеем дело с наднациональным правосу-
дием, которое заменяет конституционное 
правосудие?». Дмитрий Медведев момен-
тально отреагировал на эти слова: «Как 
мне представляется, мы все-таки никогда 
не передавали такую часть суверенитета 
России, которая позволяла бы любому 
международному суду или иностранно-
му суду выносить [такие] решения». �

От редакции

Согласно украинскому законодательству 
решения Евросуда являются основанием 
для пересмотра дела Верховным Судом по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 
В то же время решения КСУ признаны 
окончательными безоговорочно.

РЕКЛАМА

«Мы никогда 
не передавали такую 
часть суверенитета России, 
которая позволяла бы 
международному суду 
выносить [такие] решения».

МВД в настоящее время готовится 
к введению ID-карточек вместо 
внутренних паспортов.

А.Могилев (слева) порадовал европейцев перспективой введения ІD-карточек.
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Сергей САФУЛЬКО родился 

10 октября 1947 г. 

В 1973 г. окончил Львовский 

государственный университет 

им. Ивана Франко по 

специальности «Правоведение». 

С 1973 г. — адвокат Волынской 

коллегии адвокатов. На 

протяжении 1994–2004 гг. 

занимал должность 

заместителя председателя 

Высшей квалификационной 

комиссии адвокатуры при 

Кабинете Министров. 

С 1996 г. был заместителем 

председателя президиума 

Волынской коллегии адвокатов. 

С 1997 г. — председатель совета 

адвокатской частной компании 

«Конфидент», г.Луцк. 

В 1997–2004 гг. — вице-

президент Союза адвокатов 

Украины. В течение 2004–2007 гг. 

возглавлял ВККА. 

С 2004 г. — член Высшего совета 

юстиции. Заслуженный юрист 

Украины. 

«Суды стиснув зубы терпят адвокатов, 
им созданы неприемлемые и 
унизительные условия работы».

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

Адвокат, член Высшего совета юстиции Сергей САФУЛЬКО:

«Чем более тернистым будет путь 
в адвокатуру, тем более высокой, 
качественной, достойной она будет»

ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

В течение последних лет было немало 
попыток принять новый закон об 
адвокатуре, однако преобразования 
каждый раз откладывались. 
Очередная инициатива 
реформирования адвокатуры 
направлена на укрепление гарантий 
ее деятельности и повышение 
уровня защиты.  Увенчается ли этот 
процесс успехом — покажет время. 
О том, с какими проблемами 
придется сталкиваться тем, кто 
оказывает юридическую помощь, 
и что необходимо изменить, 
чтобы навести порядок в рядах 
защитников, корреспонденту «ЗиБ» 
рассказал адвокат, член Высшего 
совета юстиции Сергей САФУЛЬКО. 

«У большинства наших граждан 
сформирован стереотип — крайне 
негативное восприятие адвоката»

— Сергей Федорович, с какими труд-
ностями приходится сталкиваться оте-
чественным адвокатам? 

— Сначала хотел бы поблагодарить за 
приглашение принять участие в традици-
онных для «Закона и Бизнеса» интервью с 
украинскими юристами. 

Я работаю адвокатом уже более 30 лет 
и за это время, конечно, имел возмож-
ность, как говорится, на собственной шку-
ре почувствовать проблемы, деликатно 
названные вами «трудностями». Конечно 
же, у меня сложилось достаточно стойкое 
видение того, что представляют собой 
украинская адвокатура и те же «труд-
ности». Среди них есть такие, которые 
касаются фактора, формируемого за пре-
делами адвокатской среды правоохрани-
тельными органами, законодательством, 
обществом в целом, то есть внешние, а 
также внутренние, порожденные самой 
адвокатурой. 

Начнем с первых. Недавно ко мне, 
как члену Высшего совета юстиции, об-
ратился с запросом о предоставлении 
информации один адвокат. Я сам часто, 
оказывая помощь клиентам, обращаюсь с 
разными запросами и знаю, как неохотно 
дают ответ органы, в том числе и государ-
ственные, их чиновническая братия. Я дал 
на запрос полный, обоснованный ответ и 
получил через несколько дней письмо, в 
котором он благодарит за объективную 
информацию и справедливо пишет, что 
в нашем государстве должностные лица 
не хотят содействовать адвокатам в вы-
полнении ими своих функций и вспо-
минают о них только тогда, когда самим 
припечет. Вот вам и проблема — неже-
лание общества содействовать адвокату, 
когда тот оказывает правовую помощь. У 
большинства наших граждан сформиро-
ван стереотип — крайне негативное вос-
приятие адвоката. Что же касается право-
охранительных органов, то здесь вообще 
абсолютный скепсис и игнорирование. 
Ограничить, не допустить, растоптать — 
вот принципы, которыми руководству-
ются в своей деятельности в отношении 
адвокатов прокуратура, милиция, СБУ и 
другие правоохранители. Суды стиснув 
зубы терпят адвокатов, им созданы непри-
емлемые и унизительные условия работы: 
в коридорах, на коленях, на табуретках. 

Во многом эти проблемы предопреде-
лены слабостью самого адвокатского кор-
пуса, массовым вливанием у него людей 
случайных, не готовых и непригодных 
к этой деятельности. Простота, а порой 
и примитивизм так называемых квали-
фикационных экзаменов, отсутствие в 
требованиях к претендентам высоких 
моральных и этических качеств, размы-
тость «юридического стажа» сводят на нет 

попытки навести хоть какой-то порядок. 
По моему мнению, ситуация в адвокатуре 
на сегодня неутешительная. 

— Отразилась ли реформа судебной 
системы на работе адвокатов? Изме-
нилось ли отношение к защитникам со 
стороны судей?

— Я уже говорил, что судьи в результате 
соответствующих процессуальных пред-
писаний вынуждены нас терпеть. Боль-
шинство из них в разговорах отмечают, что 
вообще обошлись бы без адвокатуры и ад-
вокатов, которые часто им мешают, пишут 
жалобы, заявляют отводы. Это досадный 
феномен нашего правосудия, которое обе-
спечивает не рассмотрение по делу, а скорее 
расправу, когда не судят, а решают дела. 

При таком подходе адвокат и в самом 
деле становится лишним, и реформа ничего 
нового здесь не привнесла, разве что обога-
тила негативный опыт. В последнее время 
участились случаи вмешательства судей в 
адвокатскую тайну, попытки ограничить 
адвокатов в выборе ими способов защиты. 
Дача разрешений на обыски у адвокатов 
становится едва ли не будничным явлением. 
Это тенденция, цель которой — положить 
конец любым проявлениям инициативы со 
стороны адвокатов, поставить «в конюш-
ню» и указать им место. 

— Представители третьей ветви 
власти часто жалуются на значительный 
объем работы. Адвокаты тоже страда-
ют от большой нагрузки или, наоборот, 
хотели бы иметь больше клиентов?

— Объем работы у судей и в самом деле 
поражает. Частично он спровоцирован бес-
церемонными и незаконными действиями 
органов законодательной и исполнительной 
ветвей власти. Достаточно вспомнить груст-
ную историю — «социальные» дела, кото-
рые спровоцированы, я бы сказал, дикими 
действиями парламента, Правительства, 
министерств, разных ведомств. 

Чего стоит одно указание обжаловать 
любое решение, касающееся социальных 
выплат, если оно посягает на священную 
корову — бюджет? Миллионы судебных 
дел кочуют из местных в апелляционные и 
высшие суды только потому, что не хватает 
мужества остановить чиновника, который 
подает апелляционную жалобу на решение 
суда по пенсионному делу только для того, 
чтобы не исполнять решение. 

И если мы говорим о загруженности 
судей высосанными из пальца жалобами 
государственных органов на законные 
решения судов, то только потому, что эта 
вертикаль (от вершины до основания) 
имеет искаженное представление о роли и 
месте государства и его аппарата в судеб-
ных делах. А поскольку это поощряется и 
расценивается чуть ли не как достижение 
в работе органов власти, то суды и завале-
ны миллионами дел. Для адвокатов такой 
проблемы не существует, здесь действуют 
другие измерения, другие критерии. 

— В прошлом году в одной из своих ста-
тей вы утверждали, что Высший совет 
юстиции превратился в орган расправы 
над судьями. Не изменилось ли ваше мне-
ние? Как бы вы охарактеризовали сегод-
няшнюю деятельность этого органа?

— В истории Высшего совета юстиции 
были разные периоды, в том числе и такие, 
когда его использовали в качестве орудия 
для расправы над судьями. В недалеком 
прошлом это особенно проявлялось. Я и 
сейчас считаю, что мы расправились с це-
лым рядом судей за решения, которые они 
принимали по разного рода политическим 
делам, или за позицию, которая расходи-
лась с «руководящей». Именно поэтому я 
выступал тогда против такой тенденции, 
пытаюсь и в настоящее время противосто-
ять подобным проявлениям. Хотя и время 
от времени, но попытки давления на суды и 
судей именно через Высший совет юстиции 
еще предпринимаются. 

В целом подходы к рассмотрению таких 
ситуаций имеют тенденцию к принятию 
более взвешенных и спокойных решений. 
Думаю, что именно острая публичная 
критика способствовала тому, что таких 
моментов в деятельности Совета стало 
гораздо меньше. 

В работе ВСЮ есть ряд положительных 
изменений. Мы начинаем осознавать, что 
массовые увольнения судей недопустимы, 
что нарушение присяги — это не просто 
ошибка, допущенная человеком в мантии 
при решении дела. Я, чтобы не сглазить, 
сдержанно оцениваю эти тенденции. 

«И защита, и представительство — 
это не любительство, а жесткая 
профессиональная практика»

— Сегодня адвокаты живут по зако-
ну, который был принят еще в 1992 году. 
Инициаторы реформирования адвока-
туры убеждают, что он устарел. Как из-
вестно, рабочая группа при Президенте 
готовит новую редакцию закона. Какие 
из предложенных изменений «реформы 
защиты» вы считаете целесообразными 
и чего, по вашему мнению, недостает за-
конодательной инициативе? 

— Закон 1992 года — очень хороший и 
прогрессивный акт. Он не столько устарел, 
сколько изменились обстоятельства в стране 
и адвокатуре. Необходимо либо внести изме-
нения, либо принять новую редакцию. Ини-
циаторов и разработчиков таких документов 
было немало. Каждое мнение, каждая идея, 
особенно высказанные адвокатами, очень 
важны, и их нельзя не учитывать. Как по мне, 
то в первую очередь следует изменить саму 
формулу получения статуса адвоката. 

В последние годы вместо повышения 
требований к квалификации и другим прин-
ципам мы видим их профанацию. Среди 
критериев для получения этого статуса — 
украинское гражданство, определенный 
статус вуза, давшего образование, практи-
ческий опыт кандидата. В ряде стран этот 
статус приобретается большим трудом и 
стараниями, но это и является гарантией 
чистоты профессии, высокой планки. 

У нас наоборот: все до бесстыдства 
упрощено. С этим следует раз и навсегда 
покончить и вместо профанации ввести 
четкую, понятную систему отбора юристов 
в этот корпус. В первую очередь — образо-
вание. Как это ни досадно, следует признать, 
что не все аккредитованные вузы дают 
надлежащее юридическое образование. 
Адвокатура должна определиться с теми 
университетами, выпускники которых мо-
гут претендовать на такое право. 

Это далеко не единственные вопросы 
относительно адвокатуры, которые в на-
стоящее время должны волновать обще-
ство. Клубок противоречий должен был 
бы распутать новый закон об адвокатуре. 
Но чем больше создается разных рабочих 
групп, тем больше мы отдаляемся от сути 
самой идеи принятия нового закона. У 
меня не самые оптимистичные ощущения 
относительно его перспектив, потому что 
каждая из нынешних и прежних рабочих 
групп пыталась и пытается продавить тот 
вариант закона, который больше всего удов-
летворял бы ее корпоративным интересам, 
а не потребностям адвокатуры и общества.

— Ка к вы оц е н ивае те про ф ес-
сиональный уровень отечественной 
адвокатуры?

— Профессиональный уровень адво-
катуры меняется. Изменения в правопри-
менительной практике диктуют и адвока-
туре необходимость меняться. Последние 
10—15 лет мы видим как величие, так и 
обнищание адвокатуры, ее взлеты и паде-
ния. До сих пор отсутствовало системное 
обучение адвокатов, что в совокупности с 
другим является причиной невысокого про-
фессионального уровня. Сейчас делаются 
первые, пусть не всегда идеальные, но, сле-
дует признать, крайне необходимые шаги. 
Адвокатуре следует ежегодно садиться за 
парту. Тогда этот уровень будет «на уровне». 

Как показывает знакомство с делами, 
самым критическим является профессио-
нальный уровень адвокатов в райцентрах. 
Оторванность, отсутствие реальной воз-
можности участвовать в акциях, кото-
рые проводятся для обучения адвокатов, 
финансовые проблемы — все это предо-
пределяет то, что продукт многих адво-
катов является бедным. Так было всегда. 
Столичные адвокаты квалифицированнее 
тех, кто работает в регионах, у них больше 
возможностей для дискуссий, встреч, в 
конечном итоге, и клиент здесь более тре-
бователен. Нам нужно это осознавать. По-
этому при наличии талантливой молодой 
адвокатуры мы имеем профессиональный 
упадок в сельской местности, небольших 
райцентрах. 

К тому же 70% новых адвокатов — это 
бывшие прокурорско-милицейские кадры, 
профессиональный уровень которых я 
оцениваю невысоко. У большинства из них 
отсутствуют и стимулы для роста: они, как 
правило, имеют хорошие пенсии, а в адво-
катуру пришли «в отставку», учиться ново-
му не очень-то и стремятся. Это проблема. 

— Предусматривается, что путь к 
профессии адвоката будет не менее тер-
нистым, чем к должности судьи или проку-
рора. Позволят ли обновленные законода-
тельные барьеры пополнить адвокатские 
ряды квалифицированными кадрами?

— Я убежден, что чем более тернистым 
будет путь в адвокатуру, тем более высокой, 
качественной, достойной она будет. Я не со-
гласен с вами, что путь к должности судьи 
или прокурора является тернистым. Часто 
он легкий, а в прокуратуру тем более. Но не 
о них речь. 

Нынешний процесс становления адво-
ката не просто несовершенный, он никуда 
не годится. Я бы сказал, даже является уни-
зительным, потому что планку требований 
опустили до такого примитивизма, что 
дальше некуда. И имеем результат — тыся-
чи адвокатов, которые при других услови-
ях, несомненно, ими бы не были. Следует 
сделать значительно жестче процесс полу-
чения права на осуществление адвокатской 
деятельности. 

Первый и самый необходимый шаг 
(как сделали нотариусы) — обязательно 
отработать не менее 3—5 лет помощником 
адвоката. Именно работать, а не просто про-
быть. В процессе работы помощником — 
подготовка экзаменационных проектов, их 
защита, сдача экзаменов и... квотирование. 
Только при условии, что мы определимся с 
потребностями в количестве, можно будет 
говорить и о сдвиге в качестве отбора. 

Сегодня из тех, кто хочет получить ста-
тус адвоката, отсеиваются меньше 2%. На 
это влияет и то, что региональные комиссии 
«живут» за счет претендентов, а значит, ча-
сто не заинтересованы в том, чтобы повы-
шать требования к кандидатам. По моему 
мнению, именно региональные КДКА при 
нынешних условиях и стимулируют напол-
нение адвокатуры «отстоем» из всех других 
законодательных «конюшен». 

— Одна из основных новелл проекта 
предусматривает, что пропуском на 
судебный процесс будет только адво-
катское удостоверение. Как, по вашему 
мнению, ограничение доступа к судебно-
му процессу тех, кто не имеет такого 
документа, улучшит качество защиты 
и правовой помощи? 

— Хотелось бы, чтобы было так. Дис-
куссии по этому вопросу в Украине ведутся 
не один год. Это практика какая-то дикая, 
переходящая в традицию, когда «стряпчие» 
становятся защитниками или представите-
лями в суде. Недалекость этого все видят. 
И защита, и представительство — это не 
любительство, а сложная практика. На про-
фессиональной основе ее должны осущест-
влять те, кто принял этот нелегкий выбор и 
может защищать. 

Я сторонник того, чтобы в суде интересы 
субъектов судебных историй представляли 
только профессионалы — адвокаты. При 
условии очень жестких требований к полу-
чению этого статуса и к этическим нормам 
в адвокатуре. Уверен, что качество и эф-
фективность правовой помощи возрастет. 
Вместе с тем юристы-практики будут иметь 

стимул расти до адвоката, чтобы получить 
это право. 

«Обязательность членства в НПА 
в наших реалиях является шагом 
к диктатуре»

— Нужно ли кандидатам на получе-
ние адвокатского удостоверения про-
ходить дополнительную специальную 
подготовку, как это предусмотрено для 
претендентов на судейские должности? 

— Это было бы очень хорошо. Чем 
жестче будет отбор и чем больше отсев, тем 
достойнее будет адвокатура. Это, кстати, 
несложно обеспечить. Ведь претенденты 
вносят достаточно большие средства на 
информационное обеспечение КДКА. Эти 
средства тратятся бог знает как. Проведен-
ные проверки показывают, что их тратят 
на все что угодно, только не на адвокатуру. 
Часть этих средств можно было бы пере-
числять Академии адвокатуры на хоть бы 
полугодовую учебу претендентов, сдачу там 
экзаменов или защиту письменных проек-
тов, после этого — получение свидетельств. 
Глядишь, и претендентов стало бы меньше. 
Мы должны понять, что любой юрист не 
может быть адвокатом. При нынешних 
критериях отбора — к тому идет. 

— Согласно законопроекту планиру-
ется появление Национальной палаты 

адвокатов, членство в которой будет 
обязательным. Вы считаете оправданным 
такое принудительное объединение?

— Моя позиция давно известна. Я ка-
тегорически против такого членства, это не 
объединение, а принуждение с далекоиду-
щими целями и последствиями. Я по этому 
поводу не раз высказывался, в частности и в 
«Законе и Бизнесе». Мою точку зрения кри-
тикуют, не все ее разделяют, но, думаю, что 
нам следует просто спокойно все расставить 
на свои места. 

Говорят, обязательность членства адво-
катов в палате является условием, выполняя 
которое Украина платит за членство в Совете 
Европы. Это далеко не так. Во всех актах Ев-
ропейского Союза относительно адвокатов 
говорится о праве последних на объединение 
в профессиональные организации, союзы 
и т.п. О праве! В обязательствах Украины 
при вступлении в Совет Европы речь идет 
об обязанности создать профессиональную 
организацию адвокатуры, а это далеко не то 
же, что обязательная для всех НПА. Профес-
сиональная организация адвокатуры преду-
сматривает создание системы институтов до-
пуска к адвокатуре, ее поддержку и гарантии 
деятельности, а не обязательное членство в 
такой «пирамиде» ее органов. 

Обязательность членства в палате ад-
вокатов в наших реалиях является шагом к 
диктатуре, авторитаризму и культу в адво-
катуре, возвращением к худшим образцам 
адвокатуры прошлого. 

«Наказание гривной, возможно, 
было бы эффективнее, чем 
символическое предостережение» 

— Вы долгое время возглавляли Выс-
шую квалификационную комиссию адво-
катуры. Часто ли защитники нарушали 
правила адвокатской этики и много ли 
поступало жалоб на их деятельность?

— К сожалению, с этикой наш брат не 
очень в мире. Жалоб поступало много, и 
сейчас их не стало меньше, а учитывая по-
полнение наших рядов новыми кадрами, 
поток обращений возрастет. Об этом сви-
детельствует практика региональных КДКА, 
Высшей квалификационной комиссии ад-
вокатуры. Когда жалуются оппоненты адво-
ката, тут, понятно, могут быть проявления 
недовольства в случае, если дело проиграно. 

Часто, как это ни обидно, жалуются как 
раз не оппоненты, а клиенты адвокатов. На 
некачественную, в ряде случаев никудышную 
правовую помощь, которую и помощью-то 
назвать трудно. По моим наблюдениям, в 
адвокатуре, ее дисциплинарных органах в 
целом сформировался достаточно взвешен-
ный подход к рассмотрению жалоб на адво-
катов, и здесь редко рубят сплеча. 

Возможно, дает о себе знать цеховой, 
клановый подход, ведь мы понимаем, что у 
адвоката есть одна обязанность — исполь-
зовать все законные средства для защиты 
клиента. Если он это сделал, а результата не 
добился, наказывать его не за что. Именно 
таким был подход дисциплинарных палат 
к рассмотрению жалоб, когда я возглавлял 
ВККА, таков он по большей части и сейчас. 
Наработаны и реализованы определенные 
основы, принципы, и мне приятно, что мои 
коллеги, которые работают в КДКА и ВККА, 
продолжают их придерживаться. 

— В одном из законопроектов предла-
галось наказывать адвокатов гривной, то 
есть налагать на них штраф. Какие, по ва-
шему мнению, самые эффективные меры 
ответственности для адвокатов, со-
вершивших дисциплинарный проступок?

— Такие предложения действительно 
есть, и есть страны, где такие меры при-
нимаются. Поскольку у нас нет подобной 
практики, то говорить об эффективности, 
приемлемости этого наказания для наших 
адвокатов сложно. Но и нынешний набор 
дисциплинарных взысканий несовершенен 
и не дает возможности дисциплинарным 
палатам в адвокатуре действовать более 
гибко, разрешая эти конфликты. Полностью 
отвергать идею наложения штрафов я бы 
не спешил. Наказание гривной, возможно, 
было бы эффективнее, чем символическое 
предостережение. 

— Одна из наиболее болезненных 
проб лем нашего государства — корруп-
ция, которая проникла практически во 
все сферы жизни. В адвокатуре с ней тоже 
знакомы? По силам ли новеллам проекта 
нивелировать коррупционные схемы до-
ступа к адвокатской деятельности?

— Коррупция в адвокатуре? Разве что 
на уровне КДКА, и то в очень ограничен-
ных сферах, при принятии экзаменов, ведь 
хотя в адвокатуре и есть должностные лица, 
властных, управленческих функций она не 
осуществляет. Я не сторонник того, чтобы 
верить разным слухам о тысячах долларов 
за свидетельства адвокатов. Во всяком слу-
чае, мне такие факты не известны. 

Есть определенное лоббирование от-
дельных кандидатур при сдаче квалифи-
кационных экзаменов. Это правда, и это 
плохо, потому что часто такие кандидаты 
недостойны звания адвоката. Подобных 
случаев, или, как вы говорите, «схем доступа 
к адвокатской деятельности», быть не долж-
но. Для этого нужно изменить критерии 
доступа к адвокатуре и субъект, который 
это решает. �
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Расходов без цели не бывает.
Наличие заключенного договора само 
по себе не свидетельствует о реальности 
совершения хозяйственной операции

Згідно з п.44.1 ст.44 Податкового 
кодексу для цілей оподаткування плат-
ники податків зобов’язані вести облік 
доходів, витрат та інших показників, 
пов’язаних з визначенням об’єктів 
оподаткування та/або податкових 
зобов’язань, на підставі первинних 
документів, регістрів бухгалтерсько-
го обліку, фінансової звітності, інших 
документів, пов’язаних з обчисленням 
і сплатою податків і зборів, ведення 
яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороня-
ється формування показників подат-
кової звітності, митних декларацій 
на підставі даних, не підтверджених 
документами, що визначені абзацом 
першим цього пункту.

Водночас ст.1 закону від 16.07.99 
№996-XIV «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» ви-
значено, що первинний документ — це 
документ, який містить відомості про 
господарську операцію та підтверджує 
її здійснення.

Отже, будь-які документи (у тому 
числі договори, накладні, рахунки 
тощо) мають силу первинних докумен-
тів лише в разі фактичного здійснення 
господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення 
господарської операції не було, відпо-
відні документи не можуть вважатися 
первинними документами для цілей 
ведення податкового обліку навіть за 
наявності всіх формальних реквізитів 
таких документів, що передбачені чин-
ним законодавством.

З урахуванням викладеного для 
підтвердження даних податкового 
обліку можуть братися до уваги лише 
ті первинні документи, які складені в 
разі фактичного здійснення господар-
ської операції.

Згідно зі ст.1 закону від 16.07.99 
№996-XIV «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» гос-
подарською операцією є дія або подія, 
яка викликає зміни в структурі акти-
вів та зобов’язань, власному капіталі 
підприємства.

Таким чином, визначальною озна-
кою господарської операції є те, що 
вона повинна спричиняти реальні 
зміни майнового стану платника по-
датків.

Вимога щодо реальних змін май-
нового стану платника податків як 
обов’язкова ознака господарської 
операції кореспондує з нормами По-
даткового кодексу.

Так, згідно з п.138.2 ст.138 Подат-
кового кодексу витрати, які врахову-
ються для визначення об’єкта опо-
даткування, визнаються на підставі 
первинних документів, що підтвер-
джують здійснення платником по-
датку витрат, обов’язковість ведення і 
зберігання яких передбачено правила-
ми ведення бухгалтерського обліку, та 
інших документів, встановлених розд.
II цього кодексу.

При цьому відповідно до пп.139.1.9 
п.139.1 ст.139 Податкового кодексу не 
включаються до складу витрат ви-
трати, не підтверджені відповідни-
ми розрахунковими, платіжними та 
іншими первинними документами, 
обов’язковість ведення і зберігання 
яких передбачена правилами ведення 
бухгалтерського обліку та нарахуван-
ня податку.

Водночас відповідно до п.198.3 
ст.198 Податкового кодексу податковий 
кредит звітного періоду визначається 
виходячи з договірної (контрактної) 
вартості товарів/послуг, але не вище 
рівня звичайних цін, визначених 
відповідно до ст.39 цього кодексу, та 
складається з сум податків, нарахова-
них (сплачених) платником податку за 
ставкою, встановленою п.193.1 ст.193 
цього кодексу, протягом такого звіт-
ного періоду у зв’язку з:

придбанням або виготовленням 
товарів (у тому числі при їх імпорті) 
та послуг з метою їх подальшого ви-
користання в оподатковуваних опера-
ціях у межах господарської діяльності 
платника податку;

придбанням (будівництвом, спору-
дженням) основних фондів (основних 
засобів, у тому числі інших необорот-
них матеріальних активів та неза-
вершених капітальних інвестицій у 
необоротні капітальні активи), у тому 
числі при їх імпорті, з метою подаль-

шого використання в оподатковуваних 
операціях у межах господарської ді-
яльності платника податку.

Тобто необхідною умовою для від-
несення сплачених у ціні товарів (по-
слуг) сум податку на додану вартість 
є факт придбання товарів та послуг 
із метою їх використання в господар-
ській діяльності.

Таким чином, витрати для цілей 
визначення об’єкта оподаткування 
податком на прибуток, а також подат-
ковий кредит для цілей визначення 
об’єкта оподаткування податком на 
додану вартість мають бути фактично 
здійснені і підтверджені належним 
чином складеними первинними доку-
ментами, що відображають реальність 
господарської операції, яка є підста-
вою для формування податкового об-
ліку платника податків.

Водночас за відсутності факту 
придбання товарів чи послуг або в 
разі якщо придбані товари чи послу-
ги не призначені для використання у 
господарській діяльності платника 
податку відповідні суми не можуть 
включатися до складу витрат для 
цілей оподаткування податком на 
прибуток або податкового кредиту з 
податку на додану вартість навіть за 
наявності формально складених, але 
недостовірних документів або сплати 
грошових коштів.

Судам належить звертати осо-
бливу увагу на дослідження обставин 
реальності здійснення господарських 
операцій платника податку, на підставі 
яких таким платником були сфор-
мовані дані податкового обліку. При 
цьому приймати на підтвердження 
даних податкового обліку можна лише 
достовірні первинні документи, які 
складені в разі фактичного здійснення 
господарської операції.

З метою встановлення факту здій-
снення господарської операції, фор-
мування витрат для цілей визначення 
об’єкта оподаткування податком на 
прибуток або податкового кредиту 
з податку на додану вартість судам 
належить з’ясовувати, зокрема, такі 
обставини. 

1. Рух активів у процесі 
здійснення господарської 
операції

При цьому дослідженню підляга-
ють усі первинні документи, які на-
лежить складати залежно від певного 
виду господарської операції: договори, 
акти виконаних робіт, документи про 
перевезення, зберігання товарів тощо.

Необхідно перевірити фізичні, 
технічні та технологічні можливості 
певної особи до вчинення тих чи інших 
дій, що становлять зміст господарської 
операції, як-от: наявність кваліфіко-
ваного персоналу, основних фондів, у 
тому числі транспортних засобів для 
перевезення або виробництва, при-
міщень для зберігання товарів тощо, 
якщо такі умови необхідні для здій-
снення певної операції; можливість 
здійснення операцій з відповідною 
кількістю певного товару у відповідні 
строки з урахуванням терміну його 
придатності, доступності на ринку 
тощо; наявність відповідних ліцензій 
та інших дозвільних документів, що 
необхідні для ведення певного виду 
господарської діяльності.

Установленим обставинам нале-
жить давати оцінку з урахуванням усіх 
доказів у справі в їх сукупності. Зокре-
ма, відсутність ліцензії чи іншого до-
звільного документа не є безумовним 
доказом неправомірності вчиненої 
господарської операції. Однак ця об-
ставина може вказувати на те, що від-
повідна особа не мала можливості та 
належної кваліфікації на здійснення 
певних дій, а отже, і на їх можливу 
відсутність. 

2. Установлення спеціальної 
податкової правосуб’єктності 
учасників господарської операції

Зокрема, підлягає встановленню 
статус постачальника товарів (по-
слуг), придбання яких є підставою 
для формування податкового кредиту 
та/або сум бюджетного відшкодування 
з податку на додану вартість. Особа, 
що видає податкову накладну, повин-
на бути зареєстрованою як платник 
податку на додану вартість на момент 
вчинення відповідної господарської 
операції.

При цьому для висновків про на-
явність порушень податкового зако-
нодавства в діях платника податків 
в обов’язковому порядку необхідно 
з’ясувати можливу обізнаність такого 
платника щодо дефектів у правовому 
статусі його контрагентів (відсутність 
реєстрації їх як платників податку на 
додану вартість, відсутність у відпо-
відних посадових осіб чи інших пред-
ставників контрагента повноважень 
на складання первинних, розрахунко-
вих документів, податкових накладних 
тощо). Відповідні обставини можуть 
бути з’ясовані, зокрема, з викорис-
танням даних Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців, а також офіційно 
оприлюднених даних щодо анульо-
ваних свідоцтв платника податку на 
додану вартість. 

3. Установлення зв’язку між 
фактом придбання товарів 
(послуг), спорудженням основних 
фондів, імпортом товарів (послуг), 
понесенням інших витрат і 
господарською діяльністю 
платника податку

При цьому в обов’язковому по-
рядку необхідно досліджувати на-
явність господарської мети при 
вчиненні відповідних дій платника 
податку. Перевірці підлягають до-
води податкового органу, що свідчать 
про відсутність ділової мети у діях 
платника податку, зокрема у разі 
подальшого продажу придбаного 
товару нижче за ціну придбання; 
придбання товарів (послуг) у посе-
редників за наявності прямих кон-
тактів з їх виробниками; придбання 
послуг, використання яких не може 
мати позитивного впливу на результа-
ти господарської діяльності платника 
податку тощо. Судам слід ураховувати, 
що для підтвердження права платника 
податку на формування витрат та/або 
податкового кредиту з податку на дода-
ну вартість достатньо наявності мети 
використання товарів та послуг, що 
ним придбані, незалежно від фактич-
них результатів такого використання.

Про відсутність факту здійснення 
господарської операції можуть свідчи-
ти, зокрема, такі обставини:

— всупереч даним податкового 
обліку будь-кого з учасників операції 
відсутні зміни активів, зобов’язань 
чи власного капіталу принаймні в 
одного з таких учасників (наприклад, 
збільшення статутного капіталу осо-
би за рахунок активів, що не мають 
ринкової вартості, зокрема фіктивних 
цінних паперів, тобто цінних паперів, 
обіг яких на момент вчинення операції 
був припинений після оприлюднення 
даних щодо скасування свідоцтва про 
реєстрацію їх випуску);

— отримання майнової вигоди 
чи права на таку вигоду будь-кого з 
учасників операції виключно шляхом 
зменшення бази оподаткування з пев-
ного податку та/або отримання коштів 
із Державного бюджету за одночасної 
відсутності об’єктивної можливос-
ті отримати майнову вигоду від цієї 
операції в інший спосіб (наприклад, 
експорт товару на підставну особу, 
яка не має відповідної реєстрації чи 
не веде будь-якої господарської діяль-
ності, виключно з метою отримання 
документів, що підтверджують право 
на бюджетне відшкодування з подат-
ку на додану вартість; «тимчасова» 
поставка товару (тобто з подальшим 
поверненням того самого товару без 
обгрунтованої економічної причини 
в наступних податкових періодах по-
стачальнику від покупця безпосеред-
ньо або через ланцюг посередників) 
тим платником податку, в якого за 
результатами певного податкового 
періоду наявне від’ємне значення по-
даткових зобов’язань із податку на 
додану вартість тому учаснику, який 
має зобов’язання до сплати в бюджет 
тощо);

— результати, відображені у да-
них податкового обліку будь-кого з 
учасників господарської операції, 
фактично не настали внаслідок від-
сутності відповідних дій будь-кого з 
учасників такої операції (наприклад, 
відображення отримання послуг без 
їх фактичного надання або в разі їх 

надання іншою особою, ніж та, що 
вказана у даних податкового обліку 
чи первинних документах; імітація 
купівлі товару в особи, яка ніколи його 
не продавала тощо).

Для з’ясування зазначених об-
ставин судам належить ретельно 
перевіряти доводи податкових орга-
нів, викладені в актах перевірки або 
підтверджені іншими доказами. При 
цьому згідно з ч.5 ст.11 Кодексу адмі-
ністративного судочинства суд пови-
нен запропонувати особам, які беруть 
участь у справі, подати докази або з 
власної ініціативи витребувати докази, 
яких, на думку суду, не вистачає.

Судам слід ураховувати, що наяв-
ність укладеного між учасниками гос-
подарської операції цивільно-правового 
договору або відсутність визнання тако-
го договору недійсним або нікчемним 
сама собою не свідчить про реальність 
вчинення відповідної операції.

При цьому в податкових відноси-
нах не може застосовуватися ст.204 
Цивільного кодексу, відповідно до якої 
правочин є правомірним, якщо його 
недійсність прямо не встановлена за-
коном або якщо він не визнаний судом 
недійсним.

Натомість відповідні відносини 
у сфері оподаткування регулюються 
пп.4.1.4 п.4.1 ст.4 Податкового кодексу. 

Указана норма встановлює презумп-
цію правомірності рішень платника 
податку в тому, що в разі якщо норма 
закону чи іншого нормативно-право-
вого акта, виданого на підставі закону, 
або якщо норми різних законів чи різ-
них нормативно-правових актів при-
пускають неоднозначне (множинне) 
трактування прав та обов’язків плат-
ників податків.

Зазначена норма поширюється та-
кож і на кваліфікацію господарських 
операцій з метою формування плат-
ником податків витрат для визначення 
об’єкта оподаткування податком на 
прибуток та/або податкового кредиту з 
податку на додану вартість. За змістом 
указаної норми відповідні витрати і 
податковий кредит вважаються сфор-
мованими платником податків право-
мірно, однак контролюючий орган не 
позбавлений можливості довести в 
установленому порядку факт невід-
повідності задекларованих наслідків 
господарської операції платника по-
датків у податковому обліку фактич-
ним обставинам.

При цьому з урахуванням норм 
ст.61 та 44 Податкового кодексу саме 
на контролюючі органи покладається 
обов’язок контролювати правильність 
формування даних податкового обліку 
платників податків, у тому числі щодо 
правильності складення та достовір-
ності первинних документів.

Установлення факту недійсності, в 
тому числі нікчемності цивільно-пра-
вового правочину, який опосередковує 
відповідну господарську операцію, не 
є необхідною умовою для визначення 
контролюючим органом грошових 
зобов’язань платнику податків у разі 
якщо буде встановлено відсутність 
реального вчинення цієї господарської 
операції або відсутність зв’язку між 
такою операцією та господарською ді-
яльністю платника податків.

Оцінюватися при дослідженні факту 
здійснення господарської операції пови-
нні відносини безпосередньо між учас-
никами тієї операції, на підставі якої 
сформовані дані податкового обліку.

Не є обов’язковою передумовою 
для визначення контролюючими орга-
нами грошових зобов’язань визнання 
недійсними (у тому числі нікчемними) 
правочинів, які укладалися за ланцю-
гом між попередніми посередниками, 
через ланцюг яких декларувався рух 
товарів чи послуг, нібито придбаних 
останнім у такому ланцюгу платником 
податку. При цьому відносини між 
учасниками попередніх ланцюгів по-
стачань товарів та послуг не мають без-
посереднього впливу на дослідження 
факту реальності господарської опера-
ції, вчиненої між останнім у ланцюгу 
постачань платником податків та його 
безпосереднім контрагентом.

Водночас податкові органи не 
позбавлені права звернутися до ад-
міністративного суду з вимогою 
про визнан ня недійсним правочину, 
укладеного між останнім у ланцю-
гу постачань платником податку та 
його контрагентом, з метою, завідо-
мо суперечною інтересам держави та 
суспільства та стягнення в дохід дер-
жави коштів, одержаних сторонами 
оспорюваного правочину за такими 
угодами, як це установлено ч.3 ст.228 
Цивільного кодексу.

Право на звернення податкових ор-
ганів із відповідними позовами вста-
новлено п.11 ст.10 закону від 4.12.90 
№509-XII «Про державну податкову 
службу в Україні».

Судам потрібно враховувати, що 
умовою для визнання недійсним пра-
вочину, який суперечить інтересам 
держави та суспільства, є встанов-
лення умислу в діях осіб, що уклали 
такий правочин. При цьому носіями 
протиправного умислу юридичних 
осіб-сторін такого правочину є по-
садові особи цих юридичних осіб. 
Відповідні обставини повинні бути 
відображені в мотивувальній части-
ні судового рішення про визнання 
недійсним правочину як такого, що 
вчинений юридичними особами із 
завідомо суперечною інтере сам дер-
жави та суспільства метою. Зокрема, 
слід установити персоналії посадових 
осіб, у яких виник умисел на вчинен-
ня протиправного правочину, зміст 
їх умислу, обставини, за яких такий 
умисел виник, тощо.

Судам варто мати на увазі, що 
обов’язковість установлення умис-
лу поширюється лише на визнання 
недійсними правочинів, вчинених 
із метою, що суперечить інтересам 
держави та суспільства (ч.3 ст.228 
Цивільного кодексу). Проте встанов-
лення факту нереальності вчинення 
господарської операції не потребує 
з’ясування змісту умислу учасників 
такої операції. Відсутність реально 
вчиненої господарської операції та, 

як наслідок, юридична дефектність 
відповідних первинних документів за 
змістом п.44.1 Податкового кодексу не 
дозволяє формувати дані податкового 
обліку незалежно від спрямованості 
умислу платників податку — учасни-
ків відповідної операції.

При визначенні строку звернення 
до суду з відповідними позовами слід 
керуватися загальними правилами, 
передбаченими ст.99 Кодексу адміні-
стративного судочинства. Відповідно 
строк звернення податкового органу 
до адміністративного суду з вимогою 
про визнання недійсним правочину як 
такого, що вчинений з метою, завідо-
мо суперечною інтересам держави та 
суспільства, та стягнення відповідних 
санкцій становить шість місяців. За-
значений строк обчислюється з дня, 
коли податковий орган дізнався або 
повинен був дізнатися про порушення 
інтересів держави внаслідок вчинен-
ня відповідного правочину з проти-
правною метою. Таким днем може 
бути або день проведення відповідної 
перевірки, або день надходження до 
органів державної податкової служби 
інших документів, які свідчать про 
вчинення відповідного правочину з 
протиправною метою, наприклад да-
них зустрічних перевірок контрагентів 
платника тощо.

Цей лист пропонуємо довести до 
відома суддів місцевих та апеляційних 
адміністративних судів для врахуван-
ня при здійсненні правосуддя. �

 � ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД УКРАЇНИ
ЛИСТ

2 червня 2011 року                м.Київ   №742/11/13-11

Головам апеляційних 
адміністративних судів 

1 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс України (п.1 розд.XIX 
«Прикінцеві положення» зазначеного Кодексу).

З метою однакового застосування адміністративними судами окремих приписів 
Податкового кодексу та Кодексу адміністративного судочинства Вищий 
адміністративний суд звертає увагу на таке.

Голова суду 
О.ПАСЕНЮК

Умовою для визнання недійсним 
правочину, який суперечить 
інтересам держави та суспільства, 
є встановлення умислу 
в діях осіб, що його уклали.

Договори, накладні, рахунки 
тощо мають силу первинних 
документів лише в разі фактичного 
здійснення господарської операції.

РОЗНИЦА

«ЗиБ» — 
в продаже!
Спрашивайте 
наш еженедельник 
в киосках «Союзпечати»

Если из-за чересчур расторопных коллег вы не 
успеваете ознакомиться со свежим номером 
«ЗиБ» или пропустили важный материал в 
предыдущих номерах издания — обращайтесь 
в ближайший киоск «Союзпечати». Согласно 
графику наша газета должна поступать 
в продажу уже в субботу. 

 Адреса киосков, 
где реализуется 
«Закон и Бизнес»:

Киоск Адрес киоска 
 3 майдан Независимости.
 8 майдан Независимости.
19 ул. Б.Хмельницкого, 44.
21 ул. Крещатик, 5.
24 ул. Заньковецкой, 2.
25 ул. Красноармейская, 49.
26 ул. Красноармейская, 48.
29 ст. метро «Крещатик».
60 ул. Институтская, 10 — 12.
74 ул. Крещатик, 10.
42 ул. Красноармейская, 57.
45 ул. Красноармейская, 73.
156 ул. Красноармейская, 74/5.
404 ул. Б.Житомирская, 6.
405 ул. Владимирская, 18.
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РЕШЕНИЕ

Для недопущения злоупотреблений.
Право на обеспечение админиска может 
быть ограничено с учетом особенностей 
публично-правовых отношений

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним поданням 
Верховного Суду України щодо відпо-
відності Конституції України (консти-
туційності) окремих положень Кодексу 
адміністративного судочинства Укра-
їни (далі — Кодекс), законів України 
«Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 
1998 року №22/98-ВР зі змінами (далі — 
Закон №22), «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо 
недопущення зловживань правом на 
оскарження» від 13 травня 2010 року 
№2181-VI (далі — Закон №2181).

Приводом для розгляду справи від-
повідно до статей 39, 40 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» ста-
ло конституційне подання Верховного 
Суду України.

Підставою для розгляду справи 
згідно зі статтею 71 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
твердження суб’єкта права на конститу-
ційне подання про неконституційність 
окремих положень Кодексу, Закону №22 
та Закону №2181.

Заслухавши суддю-доповідача Ви-
нокурова С.М. та дослідивши матеріали 
справи, Конституційний Суд України

УСТАНОВИВ: 
1. Суб’єкт права на конституційне 

подання — Верховний Суд України — 
звернувся до Конституційного Суду 
України з клопотанням визнати такими, 
що не відповідають Конституції України 
(є неконституційними), положення:

— пункту 1 частини п’ятої статті 117 
Кодексу, за якими не допускається за-
безпечення позову шляхом зупинення 
актів Верховної Ради України, Прези-
дента України, Вищої ради юстиції та 
встановлення для них заборони вчиня-
ти певні дії; 

— Закону №22, а саме: частини пер-
шої статті 24, відповідно до яких засі-
дання Вищої ради юстиції вважається 
правомочним, якщо на ньому присутні 
більшість членів Вищої ради юстиції 
від її конституційного складу; частини 
третьої статті 25, згідно з якими Вища 
рада юстиції для здійснення своїх 
пов новажень може витребувати копії 
судових справ, розгляд яких не закін-
чено; частин другої, третьої статті 32, в 
яких визначається, що є порушенням 
суддею присяги; частини шостої стат -
ті 46, згідно з якими повторне нез’явлення 
на засідання Вищої ради юстиції судді, 
який оскаржує рішення Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів України про 
притягнення його до дисциплінарної 
відповідальності, є підставою для роз-
гляду справи за його відсутності;

— підпункту 4 пункту 3 розділу І За-
кону №2181 стосовно виключення части-
ни другої статті 30 Закону №22 в редакції, 
що діяла до внесення змін, відповідно 
до якої член Вищої ради юстиції, який 
порушив питання перед Вищою радою 
юстиції про звільнення з посади судді, 
не бере участі в голосуванні при при -
й нятті рішення.

Неконституційність зазначених по-
ложень Кодексу, Закону №22 та Закону 
№2181 Верховний Суд України обгрун-
товує тим, що ними, на його думку, не-
правомірно розширено конституційні 
повноваження Вищої ради юстиції, 
зокрема надано можливість чинити 
вплив на суддів при здійсненні ними 
правосуддя, що звужує гарантії само-
стійності та незалежності суддів, а також 
обмежено конституційне право осіб на 
судовий захист.

Суб’єкт права на конституційне по-
дання вважає, що оспорювані положен-
ня суперечать статті 1, частині першій 
статті 6, частинам першій, другій стат -
ті 8, частині другій статті 19, частині 
третій статті 22, частинам першій, дру-
гій статті 55, статтям 59, 64, пунктам 14, 
22 частини першої статті 92, частинам 
другій, п’ятій статті 125, частинам пер-
шій, другій статті 126, частинам другій, 
третій статті 131 Конституції України.

2. Свої позиції стосовно предмета 
конституційного подання висловили 
Президент України, Голова Верховної 
Ради України, Прем’єр-міністр України, 
Вища рада юстиції, Вища кваліфіка-
ційна комісія суддів України, Вищий 
адміністративний суд України, Вищий 

господарський суд України, Рада суддів 
України, Генеральна прокуратура Укра-
їни, науковці Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України, На-
ціональної академії прокуратури Укра-
їни, Національного університету «Юри-
дична академія України імені Ярослава 
Мудрого», Національного університету 
«Одеська юридична академія».

3. Вирішуючи порушене в консти-
туційному поданні питання, Конститу-
ційний Суд України виходить з такого.

3.1. Україна є правовою державою, 
в якій визнається і діє принцип верхо-
венства права, Конституція України має 
найвищу юридичну силу, закони при-
ймаються на її основі і повинні відпові-
дати їй (стаття 1, частини перша, друга 
статті 8 Основного Закону України).

Органи державної влади здійсню-
ють свої повноваження у встановлених 
Конституцією України межах і відпо-
відно до законів України, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами 
України (частина друга статті 6, части-
на друга статті 19 Основного Закону 
України).

Права і свободи людини і грома-
дянина захищаються судом, кожному 
гарантується право на оскарження в 
суді рішень, дій чи бездіяльності орга-
нів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових 
осіб (частини перша, друга статті 55 Кон-
ституції України).

Згідно з пунктом 14 частини першої 
статті 92 Основного Закону України 
виключно законами України визнача-
ються, зокрема, судоустрій, судочинство, 
статус суддів.

3.2. Відповідно до пункту 1 частини 
п’ятої статті 117 Кодексу не допускається 
забезпечення позову шляхом зупинення 
актів Верховної Ради України, Прези-
дента України, Вищої ради юстиції та 
встановлення для них заборони вчиня-
ти певні дії.

На думку суб’єкта права на конститу-
ційне подання, таке правове регулюван-
ня суттєво звузило й обмежило зміст та 
обсяг права на судовий захист.

Згідно з Основним Законом України 
судочинство визначається виключно за-
конами України (пункт 14 частини пер-
шої статті 92), які приймає єдиний орган 
законодавчої влади в Україні — Верховна 
Рада України (стаття 75, пункт 3 части-
ни першої статті 85, стаття 91).

Верховна Рада України, врегульову-
ючи питання судочинства, має виходити 
з конституційних засад утвердження й 
забезпечення прав та свобод людини і 
громадянина, діяти на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України.

Судочинство охоплює, зокрема, 
інститут забезпечення позову, який 
сприяє виконанню рішень суду і гаран-
тує можливість реалізації кожним кон-
ституційного права на судовий захист, 
встановленого статтею 55 Конституції 
України. У статті 117 Кодексу визначено 
порядок застосування судом заходів 
забезпечення адміністративного по-
зову (підстави, суб’єкти ініціювання, 
стадії, на яких може бути застосоване 
забезпечення позову, способи його за-
безпечення), а також передбачено, що 
не допускається забезпечення позову 
шляхом зупинення актів Верховної Ради 
України, Президента України, Вищої 
ради юстиції та встановлення для них 
заборони вчиняти певні дії.

Конституційний Суд України вихо-
дить з того, що право на забезпечення 
адміністративного позову може бути об-
межене з урахуванням особливостей пу-
блічно-правових відносин, на які поши-
рюється юрисдикція адміністративних 
судів. Регулювання підстав та порядку 
забезпечення позову здійснюється в 
інтересах не лише позивача, а й інших 
осіб — учасників провадження, суспіль-
ства, держави в цілому з дотриманням 
критеріїв домірності (пропорційності).

Учасниками судового провадження 
у сфері публічно-правових відносин, 
врегульованого оспорюваними поло-
женнями Кодексу, є, зокрема, парламент 
та глава держави. Прийняття ними актів 
та вчинення дій обумовлюються їхнім 

конституційним статусом та визначе-
ними в Основному Законі України по-
вноваженнями. Недопущення забезпе-
чення судом адміністративного позову 
шляхом зупинення актів Верховної Ради 
України і Президента України та вста-
новлення для них заборони вчиняти 
певні дії пов’язане зі значущістю їх діяль-
ності, презумпцією конституційності 
прийнятих ними актів та вчинених дій 
і зумовлене тим, що використання таких 
засобів забезпечення в інтересах позива-
ча може призвести до порушення прав 
невизначеного кола осіб. Неможливість 
застосування судом заходів забезпе-
чення позову у виключних випадках не 
є обмеженням конституційного права 
громадян на судовий захист. 

Отже, Конституційний Суд Украї-
ни вважає, що Верховна Рада України, 
визначаючи в Кодексі інститут забез-
печення позову як елемент судочинства 
та випадки, в яких не допускається 
забезпечення позову, встановлює пра-
вову визначеність та передбачуваність 
діяльності парламенту та глави держави, 
а відтак і стабільність регулювання сус-
пільних відносин у державі, у тому числі 
шляхом видання цими органами актів 
у межах їхніх повноважень на основі та 
на виконання Конституції України (стат -
ті 6, 19, 85, 106 Основного Закону України). 

Враховуючи викладене, положення 
пункту 1 частини п’ятої статті 117 Кодек-
су щодо недопущення забезпечення по-
зову шляхом зупинення актів Верховної 
Ради України та Президента України або 
встановлення для них заборони вчиня-
ти певні дії не суперечать Конституції 
України.

3.3. Суб’єкт права на конституцій-
не подання порушує перед Конститу-
ційним Судом України питання щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) положень частини 
першої статті 24 Закону №22. За змістом 
цих положень, «засідання Вищої ради 
юстиції вважається правомочним, якщо 
на ньому присутні більшість членів Ви-
щої ради юстиції від її конституційного 
складу».

У Конституції України визначено 
питання відання та загальні засади фор-
мування Вищої ради юстиції (частини 
друга, третя статті 131), а організація і 
порядок її діяльності, зокрема вимоги 
щодо правомочності її засідань, порядку 
прийняття рішень тощо, регулюються 
Законом №22 та регламентом Вищої 
ради юстиції (стаття 2 Закону №22).

Вимоги щодо правомочності засі-
дань Вищої ради юстиції спрямовані 
на здійснення цим органом своїх по-
вноважень шляхом прийняття рішень 
відповідно до частини четвертої стат-
ті 24 Закону №22. Законодавець, визна-
чаючи правомочність її засідань, вста-
новив необхідну кількість учасників 
засідання для прийняття рішення. Для 
цього на засіданні Вищої ради юстиції 
повинна бути присутня більшість від її 
конституційного складу.

Отже, положення частини першої 
статті 24 Закону №22 не суперечать Кон-
ституції України.

3.4. Суб’єкт права на конституційне 
подання ставить перед Конституційним 
Судом України питання щодо відпо-
відності Конституції України (консти-
туційності) положень частини третьої 
статті 32 Закону №22, якими визначено, 
що порушенням суддею присяги є не-
виконання суддею, що обіймає адмі-
ністративну посаду в суді, посадових 
обов’язків, встановлених для відповідної 
адміністративної посади, пов’язаних з 
процесуальними діями. 

Порушення суддею присяги є однією 
з підстав для його звільнення з посади 
відповідно до пункту 5 частини п’ятої 
статті 126 Основного Закону України. 
Верховна Рада України повноважна ви-
значати критерії відповідальності за дії, 
які є порушенням суддею присяги. Таку 
ж позицію висловив Конституційний 
Суд України і в Рішенні від 11 березня 
2011 року №2-рп/2011 (абзаци дев’ятий, 
одинадцятий, тринадцятий підпунк-
ту 3.4 пункту 3 мотивувальної частини), 
розглядаючи питання відповідності 
Конституції України (конституційно-
сті) положень частини другої статті 32 
Закону №22.

Порядок призначення, обрання на 
посаду судді та підстави звільнення з 
цієї посади регулюються Основним 
Законом України. Зміст вказаних поло-
жень стосовно статусу суддів розкрито 
в законах України відповідно до пунк-
ту 14 частини першої статті 92 Консти-
туції України.

Згідно з Основним Законом України 
суддя звільняється з посади органом, 
що його обрав або призначив, внесення 
подання про звільнення судді з посади 
належить до повноважень Вищої ради 
юстиції (пункт 5 частини п’ятої стат-
ті 126, пункт 1 частини першої стат-
ті 131), а порядок та підстави внесення 
подання про звільнення судді з посади 
за порушення ним присяги визначено 
Верховною Радою України у статті 105 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» та статті 32 Закону №22.

Обов’язки судді, який обіймає адмі-
ністративну посаду в суді, що пов’язані 
з процесуальними діями, встановлені 
законом. Виконання таких обов’язків 
безпосередньо пов’язане зі здійсненням 
судочинства та є його невід’ємною скла-
довою. Адміністративними посадами в 
суді є посади голови суду та заступника 
(заступників) голови суду, на які при-
значаються судді з числа суддів цього 
суду, що склали присягу судді при їх 

призначенні на посаду судді вперше 
(частини перша, друга статті 20, частина 
перша статті 55 Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів»). Невиконання 
суддею, що обіймає таку адміністра-
тивну посаду в суді, своїх обов’язків, 
пов’язаних з процесуальними діями, є 
порушенням присяги судді.

Отже, Верховна Рада України, визна-
чивши в частині третій статті 32 Закону 
№22 критерії відповідальності за вчинки, 
які є порушенням суддею присяги, діяла 
в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами 
України, а тому вказані положення не 
суперечать Основному Закону України.

3.5. Суб’єкт права на конституційне 
подання порушує перед Конституцій-
ним Судом України питання щодо від-
повідності Конституції України (консти-
туційності) положень частини шостої 
статті 46 Закону №22, згідно з якими 
повторне нез’явлення на засідання Ви-
щої ради юстиції судді, який оскаржує 
рішення Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України про притягнення його 
до дисциплінарної відповідальності, є 
підставою для розгляду справи за його 
відсутності. 

Конституційний Суд України вва-
жає, що оспорюваними положеннями 
не звужено рівень гарантій недоторкан-
ності та незалежності судді при розгляді 
такої справи.

Згідно з частиною шостою статті 46 
Закону №22 у разі неможливості взяти 
участь у засіданні Вищої ради юстиції з 
поважних причин суддя може надати 
по суті порушених питань письмові по-
яснення, які долучаються до матеріалів 
справи і виголошуються на її засіданні 
в обов’язковому порядку.

Такий порядок розгляду скарги узго-
джується з закріпленими в Основних 
принципах Організації Об’єднаних 
Націй щодо незалежності правосуддя, 
схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 
Генеральної Асамблеї ООН від 29 лис-
топада та 13 грудня 1985 року, прави-
лами розгляду питань, пов’язаних із 
відповідальністю суддів. Відповідно до 
цих правил звинувачення або скарга 
щодо виконання суддею своїх судових 
і професійних обов’язків повинна бути 
невідкладно і безсторонньо розглянута 
згідно з відповідною процедурою. Суддя 
має право на відповідь і справедливий 
розгляд.

Крім того, встановлений частиною 
шостою статті 46 Закону №22 порядок 
розгляду скарг суддів узгоджується з 
положеннями пункту 5.1 Європейської 
хартії про закон про статус суддів від 
10 липня 1998 року. Цією хартією перед-
бачено, що у разі невиконання суддею 
одного зі своїх обов’язків, визначених 
законом, він може підлягати санкції 
лише на підставі рішення за пропозиці-
єю, рекомендацією або згодою комітету 
чи органу, до складу якого входить не 
менше ніж половина обраних суддів. 
Справу такого судді повинен розглянути 
цей орган, заслухавши сторони, а суддя, 
справа якого розглядається, повинен 
мати право на представництво.

Отже, положення частини шостої 
статті 46 Закону №22 не суперечать 
Основному Закону України.

3.6. Суб’єкт права на конституційне 
подання ставить перед Конституційним 
Судом України питання щодо відповід-
ності Конституції України (конститу-
ційності) підпункту 4 пункту 3 розділу І 
Закону №2181, в якому викладено в новій 
редакції статтю 30 Закону №22, що не 
містить частини другої, у якій раніше 
визначалося, що член Вищої ради юсти-
ції, який порушив перед Вищою радою 
юстиції питання про звільнення з по-
сади судді, не бере участі в голосуванні 
при прийнятті рішення.

Конституційний Суд України вихо-
дить з того, що Вища рада юстиції є ко-
легіальним, незалежним органом. Закон 
наділяє всіх членів Вищої ради юстиції 
рівними правами та обов’язками (неза-
лежно від порядку їх призначення чи 
входження до складу за посадою), у тому 
числі й правом брати участь у засіданні 
та особисто голосувати виходячи з ма-
теріалів справи, що розглядається на 
цьому засіданні, та власних переконань.

Член Вищої ради юстиції, який по-
рушив питання про звільнення з по-
сади судді, під час прийняття рішення 
повинен виконувати свої повноважен-
ня сумлінно, чесно і неупереджено, що 
передбачено присягою, яку він складає 
перед вступом на посаду (частина перша 
статті 17 Закону №22).

Однією з гарантій, яка забезпечує 
розгляд Вищою радою юстиції питання 
про звільнення судді з посади на засадах 
об’єктивності, неупередженості, безсто-
ронності, є, зокрема, відвід (самовідвід) 
члена Вищої ради юстиції (частина пер-
ша статті 26 Закону №22).

Усунення члена Вищої ради юстиції 
від участі в голосуванні під час здійснен-
ня конституційних повноважень, крім 
визначених Законом №22 випадків його 
обгрунтованого відводу, призводить до 
обмеження прав такого члена Вищої 
ради юстиції і порушення балансу квот-
ного формування Вищої ради юстиції та 
принципів її діяльності.

Отже, положення підпункту 4 пунк-
ту 3 розділу І Закону №2181 є такими, що 
не суперечать Конституції України.

4. Вирішуючи інші порушені в кон-
ституційному поданні питання, Консти-
туційний Суд України вбачає підстави 
для припинення конституційного про-
вадження стосовно таких положень.

4.1. Відповідно до Закону України 

«Про Конституційний Суд України» 
у конституційному поданні повинно 
зазначатися правове обгрунтування 
тверджень щодо неконституційності 
правового акта або окремих його поло-
жень (пункт 4 частини другої статті 39); 
предметом розгляду в Конституційному 
Суді України може бути конституційне 
подання, в якому викладаються аргу-
менти і стверджується про неконститу-
ційність законів, інших правових актів 
Верховної Ради України, актів Прези-
дента України, актів Кабінету Міністрів 
України, правових актів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим (частина 
перша статті 71).

Однак у конституційному поданні 
не наведено правового обгрунтуван-
ня тверджень щодо невідповідності 
Конституції України положень пунк-
ту 1 частини п’ятої статті 117 Кодексу 
стосовно недопущення забезпечення 
позову шляхом зупинення актів Вищої 
ради юстиції або встановлення для неї 
заборони вчиняти певні дії, що згідно 
з пунктом 2 статті 45 Закону України 
«Про Конституційний Суд України», 
§51 Регламенту Конституційного Суду 
України є підставою для припинення 
конституційного провадження у справі 
в цій частині.

4.2. Верховний Суд України також 
порушує перед Конституційним Судом 
України питання щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) 
положень частини третьої статті 25, час-
тини другої статті 32 Закону №22. 

Конституційний Суд України у Рі-
шенні від 11 березня 2011 року №2-рп/2011 
визнав конституційними положення час-
тини другої статті 32 Закону №22, в яких 
встановлено дії, які є порушенням суд-
дею присяги. Цим же рішенням визнано 
такими, що не відповідають Конституції 
України (є неконституційними), поло-
ження частини третьої статті 25 Закону 
№22, згідно з якими Вища рада юстиції 
для здійснення своїх повноважень може 
витребувати копії судових справ, розгляд 
яких не закінчено.

Таким чином, є підстави для припи-
нення конституційного провадження 
у справі в цій частині відповідно до 
статті 45 Закону України «Про Консти-
туційний Суд України», §51 Регламенту 
Конституційного Суду України.

Враховуючи викладене та керуючись 
статтями 147, 150, частинами першою, 
другою статті 152, статтею 153 Консти-
туції України, статтями 45, 51, 61, 63, 65, 
67, 69, 73 Закону України «Про Консти-
туційний Суд України», §51 Регламенту 
Конституційного Суду України, Консти-
туційний Суд України

ВИРІШИВ:
1. Визнати такими, що відповідають 

Конституції України (є конституційни-
ми), положення:

— пункту 1 частини п’ятої статті 117 
Кодексу адміністративного судочинства 
України щодо недопущення забезпе-
чення позову шляхом зупинення актів 
Верховної Ради України та Президента 
України або встановлення для них за-
борони вчиняти певні дії;

— Закону України «Про Вищу раду юс-
тиції» від 15 січня 1998 року №22/98-ВР зі 
змінами, а саме: частини першої статті 24 
стосовно правомочності засідання Вищої 
ради юстиції, частини третьої статті 32, в 
яких визначено вчинки, які є порушенням 
суддею присяги, частини шостої статті 46, 
згідно з якими повторне нез’явлення на 
засідання Вищої ради юстиції судді, який 
оскаржує рішення Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України про притягнення 
його до дисциплінарної відповідальності, 
є підставою для розгляду справи за його 
відсутності;

— підпункту 4 пункту 3 розділу І За-
кону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо недопущення зловживань правом 
на оскарження» від 13 травня 2010 ро  ку 
№2181-VI, в якому викладено в новій 
редакції статтю 30 Закону України 
«Про Вищу раду юстиції», що не міс-
тить частини другої, відповідно до 
якої член Вищої ради юстиції, який 
порушив питання перед Вищою радою 
юстиції про звільнення з посади судді, 
не бере участі в голосуванні при при-
йнятті рішення.

2. Припинити конституційне про-
вадження у справі щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) 
положень:

— пункту 1 частини п’ятої статті 117 
Кодексу адміністративного судочинства 
України щодо недопущення забезпечен-
ня позову шляхом зупинення актів Ви-
щої ради юстиції або встановлення для 
неї заборони вчиняти певні дії на підставі 
пункту 2 статті 45 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» — невід-
повідність конституційного подання 
вимогам, передбаченим Конституцією 
України, Законом України «Про Консти-
туційний Суд України»;

— частини третьої статті 25, час-
тини другої статті 32 Закону України 
«Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 
1998 року №22/98-ВР зі змінами на під-
ставі статті 45 Закону 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 «Ві-
снику Конституційного Суду України» 
та в інших офіційних виданнях Укра-
їни. �

 � КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу 
адміністративного судочинства України, законів України «Про Вищу раду юстиції», 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення 
зловживань правом на оскарження» 

м.Київ   16 червня 2011 року  №5-рп/2011  Справа №1-6/2011

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

14 документ



КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Флагу гарантировано уважение.
Основной Закон определяет исчерпывающий 
перечень государственных символов Украины 

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним зверненням 
громадянина Костенка Юрія Іванови-
ча щодо офіційного тлумачення окре-
мих положень підпунктів 1, 2 пункту 1 
Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про увічнення 
Перемоги у Великій Вітчизняній вій-
ні 1941—1945 років» щодо порядку 
офіційного використання копій Пра-
пора Перемоги» від 21 квітня 2011 року 
№3298-VІ у взаємозв’язку з положення-
ми статей 1, 3, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 29, 34, 
37, 41, 65 Конституції України.

Приводом для розгляду справи 
згідно зі статтями 42, 43 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд України» 
стало конституційне звернення грома-
дянина Костенка Юрія Івановича.

Підставою для розгляду справи 
відповідно до статті 94 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
наявність неоднозначного застосуван-
ня органами публічної влади окремих 
положень підпунктів 1, 2 пункту 1 
Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про увічнення 
Перемоги у Великій Вітчизняній ві-
йні 1941—1945 років» щодо порядку 
офіційного використання копій Пра-
пора Перемоги» від 21 квітня 2011 року 
№3298-VІ.

Заслухавши суддю-доповідача Шап-
талу Н.К. та дослідивши матеріали 
справи, Конституційний Суд України

УСТАНОВИВ:
1. Громадянин Костенко Юрій Іва-

нович звернувся до Конституційного 
Суду України з клопотанням дати 
офіційне тлумачення окремих поло-
жень підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону 
України «Про внесення змін до Закону 
України «Про увічнення Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941—1945 
років» щодо порядку офіційного вико-
ристання копій Прапора Перемоги» від 
21 квітня 2011 року №3298-VI (далі — За-
кон №3298) у взаємозв’язку з положен-
нями статей 1, 3, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 29, 
34, 37, 41, 65 Конституції України.

Законом №3298 внесено зміни до 
Закону України «Про увічнення Пе-
ремоги у Великій Вітчизняній війні 
1941—1945 років» від 20 квітня 2000 
року №1684-ІІІ (далі — Закон №1684), 
а саме: підпунктом 1 пункту 1 Закону 
№3298 доповнено статтю 1 Закону №1684 
частиною п’ятою; підпунктом 2 пунк-
ту 1 Закону №3298 доповнено стат- 
тю 2 Закону №1684 абзацами четвер-
тим, п’ятим, шостим.

Згідно з частиною п’ятою статті 1 
Закону №1684 в редакції Закону №3298 
Прапор Перемоги є символом перемо-
ги радянського народу та його армії і 
флоту над фашистською Німеччиною 
в роки Великої Вітчизняної війни.

Підпунктом 2 пункту 1 Закону 
№3298 доповнено перелік форм увіч-
нення Перемоги та подвигу народу-
переможця, визначений статтею 2 
Закону №1684. До таких форм відне-
сено використання копій Прапора 
Перемоги біля Вічного вогню, могил 
Невідомого солдата і Невідомого мат-
роса; суспільне використання копій 
Прапора Перемоги під час урочистих 
заходів, присвячених Дню Перемоги, 
які здійснюються органами державної 
влади, органами місцевого самовряду-
вання, організаціями, громадськими 
об’єднаннями, покладання вінків до 
могили Невідомого солдата у місті 
Києві та інших пам’ятників Великої 
Вітчизняної війни 1941—1945 років у 
День Перемоги й інші дні, пов’язані 
з подіями Великої Вітчизняної війни 
1941—1945 років, — дні визволення 

та дні оборони населених пунктів від 
німецько-фашистських загарбників; 
офіційний підйом у День Перемоги 
копій Прапора Перемоги на будинках 
(щоглах, флагштоках) поряд з Держав-
ним Прапором України.

Суб’єкт права на конституційне 
звернення просить дати офіційне 
тлумачення, роз’яснивши, чи не при-
рівнюються до Державного Прапора 
України копії Прапора Перемоги згід-
но з положеннями Закону №3298, яким 
передбачено порядок їх використання 
та підйому.

Необхідність в офіційному тлу-
маченні вказаних положень Закону 
№3298 автор клопотання обгрунтовує 
наявністю неоднозначної практики у 
питанні офіційного підйому у День 
Перемоги копій Прапора Перемоги на 
будинках (щоглах, флагштоках) поряд 
з Державним Прапором України в різ-
них регіонах України.

2. Свої позиції стосовно предмета 
конституційного звернення висловили 
Президент України, Голова Верховної 
Ради України, Міністерство юстиції 
України, науковці Національного 
університету «Одеська юридична 
академія».

3. Конституційний Суд України, 
вирішуючи порушені в конституцій-
ному зверненні питання, виходить з 
такого.

3.1. Україна є суверенною, демокра-
тичною, правовою державою (стаття 1 
Основного Закону України).

Суверенітет України поширюється 
на всю її територію. Носієм сувереніте-
ту і єдиним джерелом влади в Україні є 
народ (частина перша статті 2, частина 
друга статті 5 Конституції України).

Згідно з Основним Законом Украї-
ни права і свободи людини та їх гаран-

тії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави; утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави (частина 
друга статті 3); держава сприяє консо-
лідації та розвиткові української нації, 
її історичної свідомості, традицій і 
культури; суспільне життя в Україні 
грунтується на засадах політичної, 
економічної та ідеологічної багато-
манітності; жодна ідеологія не може 
визнаватися державою як обов’язкова 
(стаття 11, частини перша, друга стат-
ті 15).

В Україні визнається і діє прин-
цип верховенства права; Конституція 
України має найвищу юридичну силу; 
закони та інші нормативно-правові 
акти приймаються на основі Консти-
туції України і повинні відповідати 
їй; органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх поса-
дові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України (частини перша, 
друга статті 8, частина друга статті 19 
Основного Закону України).

3.2. Державні символи України не-
розривно пов’язані за своїм змістом 
з її державним суверенітетом (абзац 
перший підпункту 3.1 пункту 3 моти-
вувальної частини Рішення Конститу-
ційного Суду України від 16 січня 2003 
року №1-рп/2003). Державні символи є 
підтвердженням факту існування дер-
жави, її суверенітету та спрямовані на 
зміцнення її авторитету, зокрема під 
час проведення урочистих заходів та 
офіційних церемоній. Держава вста-
новлює порядок використання дер-
жавних символів та належну систему 
їх правового захисту, за яких забезпе-
чується повага та гідне ставлення до 
державних символів.

У частині першій статті 20 Кон-
ституції України визначено перелік 
державних символів України. Ними 
є Державний Прапор України, Дер-
жавний Герб України і Державний 
Гімн України. Державний Прапор 
України — стяг із двох рівновеликих 
горизонтальних смуг синього і жов-
того кольорів. Великий Державний 
Герб України встановлюється з ура-
хуванням малого Державного Герба 
України та герба Війська Запорізького 
законом, що приймається не менш як 
двома третинами від конституційного 
складу Верховної Ради України. Голов-
ним елементом великого Державного 
Герба України є Знак Княжої Держави 
Володимира Великого (малий Дер-
жавний Герб України). Державний 

Гімн України — національний гімн 
на музику М.Вербицького із словами, 
затвердженими законом, що прийма-
ється не менш як двома третинами 
від конституційного складу Верховної 
Ради України (частини друга, третя, 
четверта, п’ята статті 20 Конституції 
України).

Відповідно до пункту 4 частини 
другої статті 92 Конституції України 
виключно законами України вста-
новлюється порядок використання і 
захисту державних символів. Шану-
вання державних символів України є 
обов’язком усіх її громадян (частина 
перша статті 65 Основного Закону 
України).

Згідно з частиною четвертою статті 1 
Закону №1684 на честь Дня Перемоги 
в столиці України місті-герої Києві, 
інших містах та населених пунктах 
України проводяться святкові заходи 
з використанням символіки Великої 
Вітчизняної війни 1941—1945 років.

У частині п’ятій статті 1 Закону 
№1684 Прапор Перемоги визначено як 
символ перемоги радянського народу 
та його армії і флоту над фашистською 

Німеччиною в роки Великої Вітчиз-
няної війни 1941—1945 років і не 
віднесено до державних символів 
України.

Таким чином, Конституційний 
Суд України вважає, що Основним 
Законом України встановлено ви-
черпний перелік державних символів 
України.

3.3. Конституційний Суд України, 
розглядаючи питання щодо офіцій-
ного тлумачення окремих положень 
Закону №3298, встановив наявність 
ознак невідповідності Конституції 
України положення про офіційний 
підйом у День Перемоги копій Пра-
пора Перемоги на будинках (щоглах, 
флагштоках) поряд з Державним Пра-
пором України. За таких обставин на 
підставі частини другої статті 95 Зако-
ну України «Про Конституційний Суд 
України» виникла необхідність роз-
глянути питання щодо відповідності 
Конституції України абзацу шостого 
статті 2 Закону №1684 в редакції За-
кону №3298.

Згідно з частиною шостою статті 20 
Конституції України опис державних 
символів України та порядок їх ви-
користання встановлюються законом, 
що приймається не менш як двома 
третинами від конституційного скла-
ду Верховної Ради України. В абзаці 
четвертому підпункту 2 пункту 1 За-
кону №3298, яким внесено зміни до 
статті 2 Закону №1684, передбачено, що 
основними формами увічнення Пере-
моги та подвигу народу-переможця 
є, зокрема, «офіційний підйом у День 
Перемоги копій Прапора Перемоги на 
будинках (щоглах, флагштоках) по-
ряд з Державним Прапором України». 
Цими положеннями Закону №3298 
встановлено порядок використання 
у День Перемоги державного симво-
лу України — Державного Прапора 
України поряд з копією Прапора Пере-
моги, який не є державним символом 
України. Закон №3298 прийнято на 
пленарному засіданні Верховної Ради 
України 21 квітня 2011 року кількістю 
голосів народних депутатів України, 
яка є меншою, ніж дві третини від 
конституційного складу Верховної 
Ради України.

Згідно з частиною першою стат-
ті 152 Конституції України закони та 
інші правові акти за рішенням Кон-
ституційного Суду України визна-
ються неконституційними повністю 
чи в окремій частині, якщо вони не 
відповідають Конституції України 
або якщо була порушена встановле-
на Конституцією України процедура 
їх розгляду, ухвалення або набрання 
ними чинності.

Під час прийняття Закону №3298 
була порушена визначена Основним 
Законом України процедура його 
ухвалення в частині встановлення 
порядку використання державного 
символу України, а саме — Державного 
Прапора України. Отже, положення 
абзацу шостого статті 2 Закону №3298 
є такими, що суперечать Конституції 
України.

4. Відповідно до пункту 4 частини 
другої статті 92 Конституції України 
виключно законами України вста-
новлюється порядок використання та 
захисту державних символів.

В Україні немає спеціального за-
кону, який би врегульовував порядок 
використання Державного Прапора 
України та був прийнятий з дотри-
манням відповідної конституційної 
процедури, що породжує невизначе-
ність у використанні цього державного 
символу та його захисті як конститу-
ційної цінності.

З огляду на викладене Конститу-
ційний Суд України пропонує Верхо-
вній Раді України встановити порядок 
використання державних символів 
України, зокрема Державного Прапора 
України, згідно з вимогами частини 
шостої статті 20 Конституції України.

Враховуючи викладене та керу-
ючись статтями 147, 150, частинами 
першою, другою статті 152, статтею 
153 Конституції України, статтею 51, 
частинами першою, другою статті 61, 
статтями 63, 65, 67, 69, 70, 73, 94, 95 За-
кону України «Про Конституційний 
Суд України», Конституційний Суд 
України

ВИРІШИВ:
1. В аспекті конституційного звер-

нення положення Закону України 
«Про увічнення Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941—1945 років» 
від 20 квітня 2000 року №1684-ІІІ в ре-
дакції Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про увічнен-
ня Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941—1945 років» щодо поряд-
ку офіційного використання копій 
Прапора Перемоги» від 21 квітня 2011 
року №3298-VІ треба розуміти так, що 
Конституцією України визначено ви-
черпний перелік державних символів 
України, якими є Державний Прапор 
України, Державний Герб України та 
Державний Гімн України.

2. Визнати такими, що не відпо-
відають Конституції України (є не-
конституційними), положення абзацу 
шостого статті 2 Закону України «Про 
увічнення Перемоги у Великій Ві-
тчизняній війні 1941—1945 років» від 
20 квітня 2000 року №1684-III у ре-
дакції Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про увічнен-
ня Перемоги у Великій Вітчизняній 
вій ні 1941—1945 років» щодо порядку 
офіційного використання копій Пра-
пора Перемоги» від 21 квітня 2011 року 
№3298-VI.

3. Положення абзацу шостого стат-
ті 2 Закону України «Про увічнення 
Перемоги у Великій Вітчизняній ві-
йні 1941—1945 років» у редакції За-
кону України від 21 квітня 2011 року 
№3298-VI, визнані неконституційними, 
втрачають чинність з дня ухвалення 
Конституційним Судом України цього 
Рішення.

4. Запропонувати Верховній Раді 
України законодавчо встановити по-
рядок використання державних сим-
волів України, зокрема Державного 
Прапора України.

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

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

 � КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним зверненням громадянина КОСТЕНКА Юрія Івановича 
щодо офіційного тлумачення окремих положень підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941—1945 років» щодо порядку офіційного використання копій 
Прапора Перемоги»

м.Київ   16 червня 2011 року  №6-рп/2011  Справа №1-23/2011

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

Опис державних символів України 
та порядок їх використання 
встановлюються законом, 
що приймається не менш як двома 
третинами від конституційного 
складу Верховної Ради України. 
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Туристам в Иране придется 
отказаться от шорт.

Квадроциклы слишком шумны для Брюсселя?

Возможно, скоро людям придется придумать дорожные знаки для животных. 

УЛЫБНИСЬ!

Машина для внимания

Фитнес-центр. Немолодой бизнес-
мен пытается согнать вес под руковод-
ством персонального тренера.

В зал впархивает блондинка.
Бизнесмен, оглядывая длинный 

ряд тренажеров, спрашивает тренера:
— Том, какой из этих машин мне 

лучше воспользоваться, чтобы при-
влечь ее внимание?

— Я бы рекомендовал банкомат в 
холле, сэр.

Народная традиция

Очередной неизвестно какой го су-
дарственный праздник народ все равно
отпразднует известно как.

Уточнение

На гонках «Формула-1» корре-
спондент спрашивает директора со-
ревнований:

— На старт вышло 22 машины, к 
финишу пришло только 7. Что слу-
чилось?

— Понимаете, остальным поста-
вили экспериментальные тормозные 
блоки от Windows, и при каждом 
на жатии на тормоз выскакивает 
табличка: «Вы точно хотите затор-
мозить?»

АФОРИЗМ

Жизнь 
возмутительна, 
когда о ней 
думаешь, 
и прекрасна, когда 
ее живешь.

Кароль КОРД

ИРОНИЯ ФЕМИДЫ

Суд одобрил 
фальшивые 
права
Баварский суд разрешил женщине 
пользоваться водительскими 
правами… после того, как она 
призналась, что получила их 
незаконно и на самом деле никогда 
не сдавала экзамен по вождению. 
А все из-за лазейки в местном 
законодательстве.

По версии следствия, немка пользо-
валась правами, выданными ей властями 
Венгрии в обмен на полученный ею ранее 
филиппинский документ. Между тем в 
ходе расследования выяснилось, что фи-
липпинские права жительница Германии 
купила, не сдавая экзамен по вождению 
автомобиля. Кроме того, оказалось, что 
оснований для выдачи ей венгерского 
документа было недостаточно, так как 
женщина проживает в Германии.

Несмотря на доказательства незаконно-
го получения прав, суд счел невозможным 
лишить нарушительницу документа и от-
менил принятое ранее решение о лишении 
ее прав. Причиной такого вердикта стало 
то, что юрисдикция суда не распространя-
ется на права, выданные в других странах. 
Также суд отметил, что претензий со сто-
роны венгерских органов, на основании 
которых можно было бы отозвать права, 
не поступало.

Как выяснилось, этой лазейкой в за-
конодательстве успешно пользуются 
многие жители Германии, за те или иные 
проступки лишенные права на вождение 
автомобиля. Чаще всего они получают 
соответствующее разрешение в соседней 
Польше. �

МОРАЛЬ

Полиция против 
стрижек, 
шорт и собак
Иранским мужчинам отныне 
запрещено носить украшения 
на шее. Эта новая мера в борьбе 
против «неисламской» моды на 
одежду и прически.

«Усиление плана моральной безопас-
ности вводится по требованию народа и 
будет продолжаться до тех пор, пока не 
будут удовлетворены интересы людей», — 
заявил представитель полиции.

За исполнением нового предписания 
обязаны следить тысячи сотрудников так 
называемой полиции нравов, патрулиру-
ющей улицы городов. 

Женщинам в Иране нельзя носить 
слишком свободно повязанные платки, 
а также узкую верхнюю одежду и уко-
роченные брюки, открывающие ноги. 
Мужчинам «план моральной безопасно-
сти» запрещает носить шорты и делать 
«модные стрижки», однако рубашки с 
укороченными рукавами разрешены.

Ранее парламент Ирана предложил за-
претить заводить собак. По мнению депу-
татов, собака — это «нечистое» животное, 
и содержать ее — значит «слепо следовать 
вульгарной культуре Запада».

С наступлением лета молодежь ри-
скует быть не только оштрафована, но 
и арестована за несоблюдение правил.�

КУРЬЕЗЫ

Правоохранители на страже гусей.
Как животные становятся участниками дорожного движения
В Украине вряд ли кому-то придет в 
голову задуматься над безопасностью 
на дорогах… животных. Между 
тем братья наши меньшие часто 
становятся виновниками ДТП, и в 
некоторых странах присматривать за 
зверюшками приходится… полиции.

Свиньи-диверсанты

Скажем, не так давно в Сиэтле (штат 
Вашингтон) полицейским пришлось 
реорганизовать движение на одной из 
оживленных трасс города из-за того, что 
семейству канадских гусей понадобилось 
перейти дорогу. Птиц на шоссе заметили 
бдительные американские автомобили-
сты и позвонили в дорожную полицию. 
К месту пешей прогулки канадских гусей 
были высланы целых три патрульных 
автомобиля, которые сначала закрыли 
движение по двум полосам трассы, а затем 
стали сопровождать птиц. 

Машины с полицейскими следовали 
за гусями (к слову, иногда американским 
стражам порядка приходится сопрово-
ждать на трассе и более крупных жи-
вотных), пока птицы наконец не нашли 
выход на обочину. Необычная дорожная 
операция заняла около 20 минут. Все это 
время никто из водителей не выражал 
возмущения по поводу вынужденного 
блокирования части дороги.

Но так безболезненно для всех участ-
ников движения появление животных 
на дороге проходит не всегда. Пока 
американские полицейские провожали 
гусей на обочину, их российские колле-
ги в Новокузнецке пытались поймать в 
буквальном смысле высыпавшихся на 
дорогу свиней. 

Этот инцидент, в отличие от гусино-
го, оказался куда более масштабным. Как 
предполагают свидетели произошедшего, 
свиньи, которых перевозили в прицепе 
«газели» по мосту, испугались непривыч-
ной обстановки, раскачали транспортное 
средство и опрокинули его. 

Когда свиньи в количестве восьми 
штук оказались на свободе, они разбежа-
лись по всему мосту, парализовав таким 
образом движение по нему в обе стороны. 

Как только на место прибыли сотрудники 
автоинспекции, они присоединились к 
водителю «газели», который безуспешно 
пытался поймать поросят. 

Чтобы устранить последствия свиной 
диверсии, сотрудникам дорожной служ-
бы потребовалось около полутора часов... 

Еж, медведь и утки

Однако не только такие крупные жи-
вотные, как свиньи, способны нарушить 
движение на дороге. Как показывает прак-
тика, для превращения нормальной езды 
в аварийную достаточно появления на 
дороге нескольких маленьких утят. 

В конце 2010 года это смогли почув-
ствовать на себе жители Новой Зеландии, 
ста вшие участниками небольшого ДТП, 
которое устроили утка и ее выводок. Птицы 
вышли на дорогу, и водители, пытавшиеся 
не задавить пернатых пешеходов, резко 
тормозили, в результате чего произошло 
столкновение трех машин. 

Никто из автолюбителей не пострадал. 
Выводок также не получил повреждений, но 
их мать, к несчастью, погибла, так как ее сбила 
машина, и спасти птицу не сумели. 

А вот польской ежихе, можно ска-
зать, чрезвычайно повезло: она попала 

примерно в такую же ситуацию, что и 
новозеландская утка, но ее все-таки 
спасли. 

Инцидент произошел на дороге в го-
роде Пшемысль, на юго-востоке страны. 
Животное с детенышами пыталось перейти 
дорогу, однако не сумело сориентироваться 
и попало в аварию. Ежиху сбила машина, 
так как вместо того, чтобы прибавить ходу 
и поскорее перебраться на другую сторону 
трассы, она свернулась в клубок и осталась 
лежать на асфальте. Водитель пытался за-
тормозить, но все-таки не смог справиться 
с этой задачей, и животное получило серьез-
ные травмы. 

Тем не менее ежиху успели доставить 
в ветеринарную клинику. Польские ме-
дики прооперировали и спасли жертву 
ДТП. 

Но иной раз не все заканчивается так 
хорошо. Недавно, например, большой чер-
ный медведь в Канаде не только сам стал 
жертвой аварии на шоссе, но и оказался 
причиной гибели водителей. Животное 
сбили на дороге, от удара его тело под-
скочило и влетело в другой автомобиль. 
В настоящее время канадские полицей-
ские пытаются установить, кто именно 
стал виновником аварии — медведь или 
водители. �
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Брюссель без 
квадроциклов? 
В Брюсселе в ближайшее 
время могут появиться 
знаки, запрещающие езду на 
квадроциклах. Такой странное 
ограничение решили ввести 
местные власти. 

Государственный секретарь г.Брюс-
селя по вопросам передвижения Брюно 
Де Лиль заявил: если все жители региона 
подтвердят желание ввести это ограни-
чение, то власти сделают все необходи-
мое, чтобы оно вступило в силу на всей 
территории столицы. Федеральный го-
сударственный секретарь по вопросам 
передвижения Этьен Шупп подготовил 
текст указа, который разрешает созда-
ние специального знака, запрещающего 
езду на квадроциклах.

Для того чтобы документ вступил в 
силу, его должен подписать король Аль-
берт II. Ожидается, что он поставит свою 
подпись к концу июня. В этом случае но-
вые правила начнут действовать уже с сен-
тября текущего года, сообщил Б.Де Лиль.

Также он выразил опасение, что 

запрет будет распространяться на не 
адаптированные к городским условиям 
квадроциклы и обойдет стороной близ-
кие к ним трехколесные транспортные 
средства. По мнению госсекретаря, 
квадроциклы не предназначены для 
городских дорог. Они производят мно-
го шума и созданы для спортивного 
и агрессивного стиля вождения, а это 
является неблагоприятным фактором 
для городской жизни. �

ИНИЦИАТИВА

Мобильные 
под запретом 
Благодаря рвению российские 
чиновников скоро школьники во 
время сдачи госэкзаменов 
не смогут пользоваться 
мобильными телефонами — 
их будут глушить. А все для того, 
чтобы побороть популярное 
среди молодежи списывание через 
Интернет. 

С инициативой глушить мобиль-
н и к и во врем я ЕГЭ (ед и н ы й гос у-
д а р с т в е н н ы й  э к з а м е н)  в ы с т у п и л 
Рособрнадзор. Это одна из мер, пред-
лагаемых для того, чтобы остановить 
списыва ние чере з Интерне т. В ве-
домстве пояснили, что планируется 
наладить взаимодействие Минобрна-
уки РФ, ФСБ и МВД для «выявления 
работающих мобильных устройств и 
глушения сотового сигнала» в местах 
проведения ЕГЭ.

Кроме того, надзорное ведомство 
предполагает сотрудничать с адми-
нистрацией популярных социальных 
сетей, сайтов, форумов, чтобы не до-

пустить размещения там в дни ЕГЭ эк-
заменационных заданий и их решений 
(путем модерации, временного блоки-
рования).

В этом году в ряде регионов были 
выявлены факты использования участ-
никами ЕГЭ мобильных телефонов на 
всех предметах, включая математику, 
после чего выпускников удаляли с эк-
замена, а региональные госкомиссии 
решали вопросы отмены результатов и 
возможности допуска учеников к пере-
сдаче в резервные дни.

«В частности, подобные факты на-
рушений выявлены в Москве, Челябин-
ской, Иркутской области, Алтайском и 
Красноярском краях», — уточнили в 
Рособрнадзоре.

Наиболее запоминающийся слу-
чай произошел 6 июня во время ЕГЭ 
по математике, когда в популярной 
социальной сети «ВКонтакте» были 
выложены более 300 частей вариантов 
контрольных измерительных матери-
алов (КИМ), сфотографированных на 
мобильный телефон. �

ПО ПРОТОКОЛУ

«Дрын березовый обыденный…»
Как известно, язык юристов 
достаточно специфичен, обычному 
человеку порой трудно его понять. 
Особенно много нареканий на 
милицейские протоколы. Если же 
составлявшие их не отличались 
особой грамотностью, можно собрать 
настоящую коллекцию перлов. 

Из официальных протоколов и до-
кументов (орфография и пунктуация 
сохранены):

Практически любое уголовное дело — 
неисчерпаемый источник черного юмо-
ра. А читая подшитые к нему документы, 
составленные милиционерами, порой 
можно получить много неожиданной 
информации. Например, узнать о су-
ществовании оригинальных и доселе 
невиданных орудий преступления. 

Вот выдержки из протоколов осмотра 
места происшествия:

«...в качестве оружия Г. использовал 
дрын березовый обыденный…»;

«...алюминевые прутья из металла 
белого цвета»; 

«...взрывное устройство пластилино-
вой конструкции». 

Особая тема так называемые отказ-
ные, то есть отказы в возбуждении уголов-
ного дела. В этих документах милиционе-
ры еще меньше, чем обычно, заботятся о 
стилистике и иногда создают настоящие 
«шедевры»: 

«...В ходе проведения проверки по 
данному заявлению установлено, что 
факты изложенные в заявлении не 
соответствует действительности, 
полнейша я надумонность,  вранье , 
без официальных подтверждений, без 
свидетелей по случившемуся, основы-
ваются лишь на личной неприязни к 
друг другу аж с 1997 года». Заметно, 
что оперативный работник до глубины 
души возмущен неподобающим пове-
дением заявителя.

«...Учитывая вышеизложенное и 
то, что каких либо телесных повреж-
дений у гр-на Т. нет, за исключением 
состояния похмелья, руководствуясь 
ст.УК... в возбуждении уголовного дела 
отказать».

«...примерно в 05 часов И. решил по-
мыться и полез в вонную. Полежав в 
ванне, И. уснул и нечаянно ногой включил 
горячую воду… шум из ванной услышал 

брат... вызвал скорую, которая по при-
езду законстатировала смерть И.» Тут, 
конечно, возбуждение уголовного дела ни 
к чему, ведь гр-н сам решил отдохнуть в 
«вонной», сам и виноват. 

Иногда, правда, попадаются и очень 
грамотные сотрудники внутренних дел, 
которые пытаются мотивировать отказ в 
возбуждении уголовного дела, опираясь 
на законы химии и физики:

«...Г. поясняет, что увидел, что 
разбито стекло... ничего не пропало... 
очевидцев не выявлено. На основании 
выше сказанного следует, что стекло 
разбилось в результате перепадов дав-
ления, в следствии чего возникло высокое 
напряжение в молекулярных связях кри-
сталлической решетки стекла, которое 
оказалось выше предельно допустимой 
величины».

А вот еще один перл: «…Без уважи-
тельных причин заливал соседей ниже 
этажом... покончил жизнь самоубийством 
через повешивание».

Без комментариев:
«…После попойки пpоизошла дpака 

между стеной и забоpом». 
«...Гpажданка В. кpичала, pугалась и 

мешала гpажданам спокойно отдыхать 
в медвытpезвителе».

«...являлся инвалидом по факту боль-
ной ноги», — сочувственно сообщается в 
одном из протоколов. 

«...При осмотре зафиксирован перелом 
костей мозга». 

«...упал в ледяной сугроб и получил 
телесные повреждения».

А вот, например, очень лаконичный 
протокол медицинского освидетель-
ствования трупа гр-на М., судя по опи-
санию, человека весьма скромного и 
неприхотливого: «…Внешний вид: одет 
в свитере и в наручниках, повреждений 
нет».

Потерпевшие порой тоже оставляют 
в материалах дел весьма красноречивые 
«автографы»: 

«...Я написал расписку о материаль-
ной помощи на лечение данного проис-
шествия».

«...Объяснение написано собствен-
норучно, без какого-либо воздействия со 
стороны сотрудников прокуратуры». 

«...Жестами глаз я дал понять маме, 
что из меня выбивали показания и чуть 
не изувечили». �
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ

На принципах неотвратимой 
ответственности
С 1 июля лица, уполномоченные
на выполнение функций государства, 
не могут принимать подарки 
дороже 480 грн.

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вжива-
ються в такому значенні: 

безпосереднє підпорядкування — 
відносини прямої організаційної або 
правової залежності підлеглої особи 
від її керівника, в тому числі через 
вирішення (участь у вирішенні) пи-
тань прийняття на роботу, звільнен-
ня з роботи, застосування заохочень, 
дисциплінарних стягнень, надання 
вказівок, доручень, контролю за їх 
виконанням; близькі особи — по-
дружжя, діти, батьки, рідні брати і 
сестри, дід, баба, онуки, усиновлю-
вачі, усиновлені, а також інші особи, 
які спільно проживають, пов’язані 
спільним побутом і мають взаємні 
права та обов’язки із суб’єктом, за-
значеним у частині першій статті 4 
цього Закону; 

конфлікт інтересів — супереч-
ність між особистими інтересами 
особи та її службовими повноважен-
нями, наявність якої може вплинути 
на об’єктивність або неупередже-
ність прийняття рішень, а також на 
вчинення чи невчинення дій під час 
виконання наданих їй службових 
повноважень; 

корупційне правопорушення — 
умисне діяння, що містить ознаки 
корупції, вчинене особою, зазначе-
ною у частині першій статті 4 цього 
Закону, за яке законом установлено 
кримінальну, адміністративну, ци-
вільно-правову та дисциплінарну 
відповідальність; 

корупція — використання осо-
бою, зазначеною в частині першій 
с тат т і  4 цього За кон у,  на да ни х 
ї й  с л у ж б ов и х  п о в н о в а же н ь  т а 
пов’язаних із цим можливостей з 
метою одержання неправомірної 
вигоди або прийняття обіцянки/
пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб або відповідно обіцян-
ка/пропозиція чи надання непра-
вомірної вигоди особі, зазначеній 
в частині першій статті 4 цього За-
кону, або на ї ї вимогу іншим фізич-
ним чи юридичним особам з метою 
схилити цю особу до протиправно-
го використання наданих їй служ-
бових повноважень та пов’язаних із 
цим можливостей; 

неправомірна вигода — грошові 
кошти або інше майно, переваги, 
пільги, послуги, нематеріальні акти-
ви, що їх без законних на те підстав 
обіцяють, пропонують, надають або 
одержують безоплатно чи за ціною, 
нижчою за мінімальну ринкову; 

члени сім’ї — особи, які перебува-
ють у шлюбі, їхні діти, особи, які пе-
ребувають під опікою і піклуванням, 
інші особи, які спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом, мають 
взаємні права та обов’язки, у тому 
числі особи, які спільно проживають, 
але не перебувають у шлюбі. 

Стаття 2. Законодавство у сфері 
запобігання і протидії корупції 

1. Відносини, що виникають у сфері 
запобігання і протидії корупції, ре-
гулюються цим Законом, іншими за-
конами і міжнародними договорами 
України, згоду на обов’язковість яких 
надано Верховною Радою України, а 
також прийнятими на їх виконання ін-
шими нормативно-правовими актами. 

2. Дія цього Закону та передба-
чені ним обмеження поширюються 
на всіх осіб, визначених суб’єктами 
відповідальності за корупційні пра-
вопорушення, у межах, установлених 
цим Законом. 

Стаття 3. Основні принципи 
запобігання і протидії корупції 

1. Діяльність із запобігання і 
протидії корупції грунтується на 
принципах: 

верховенства права; 
законності; 
комплексного здійснення пра-

вових, політичних, соціально-еко-

номічних, інформаційних та інших 
заходів; 

пріоритетності запобіжних за-
ходів; 

невідворотності відповідальності 
за вчинення корупційних правопо-
рушень; 

відкритості та прозорості діяль-
ності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування; 

участі громадськості у заходах 
щодо запобігання і протидії коруп-
ції, державного захисту осіб, які на-
дають допомогу у здійсненні таких 
заходів; 

забезпечення відновлення пору-
шених прав і законних інтересів, від-
шкодування збитків, шкоди, завданої 
корупційним правопорушенням. 

Стаття 4. Суб’єкти 
відповідальності 
за корупційні правопорушення 

1. Суб’єктами відповідальності за 
корупційні правопорушення є: 

1) особи, уповноважені на вико-
нання функцій держави або місце-
вого самоврядування: 

а)  Президент Укра ї ни,  Голо-
ва Верховної Ради України, його 
Перший заступник та заступник, 
Прем’єр-міністр України, Перший 
віце-прем’єр-міністр України, віце-
прем’єр-міністри України, міністри, 
інші керівники центральних органів 
виконавчої влади, які не входять до 
складу Кабінету Міністрів України, 
та їх заступники, Голова Служби без-
пеки України, Генеральний проку-
рор України, Голова Національного 
банку України, Голова Рахункової 
палати, Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини, Голова 
Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим, Голова Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим; 

б) народні депутати України, де-
путати Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, депутати місце-
вих рад; 

в) державні службовці, посадові 
особи місцевого самоврядування; 

г) військові посадові особи Зброй-
них Сил України та інших утворених 
відповідно до законів військових 
формувань; 

ґ) судді Конституційного Суду 
України, інші професійні судді, Голо-
ва, члени, дисциплінарні інспектори 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, службові особи секретаріату 
цієї Комісії, Голова, заступник Голови, 
секретарі секцій Вищої ради юстиції, а 
також інші члени Вищої ради юстиції, 
народні засідателі і присяжні (під час 
виконання ними цих функцій); 

д) особи рядового і начальницько-
го складу органів внутрішніх справ, 
державної кримінально-виконавчої 
служби, органів та підрозділів ци-
вільного захисту, Державної служ-
би спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, особи началь-
ницького складу податкової міліції; 

е) посадові та службові особи органів 
прокуратури, Служби безпеки України, 
дипломатичної служби, митної служби, 
державної податкової служби; 

є) члени Центральної виборчої 
комісії; 

ж) посадові та службові особи ін-
ших органів державної влади; 

2) особи, які для цілей цього За-
кону прирівнюються до осіб, уповно-
важених на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування: 

а) посадові особи юридичних осіб 
публічного права, які не зазначені в 
пункті 1 частини першої цієї статті, але 
одержують заробітну плату за рахунок 
державного чи місцевого бюджету; 

б) особи, які не є державними 
службовцями, посадовими особами 
місцевого самоврядування, але на-
дають публічні послуги (аудитори, 
нотаріуси, оцінювачі, а також екс-
перти, арбітражні керуючі, незалежні 
посередники, члени трудового арбі-
тражу, третейські судді під час вико-
нання ними цих функцій, інші особи 
в установлених законом випадках); 

в) посадові особи іноземних держав 
(особи, які обіймають посади в законо-

давчому, виконавчому або судовому 
органі іноземної держави, в тому числі 
присяжні засідателі, інші особи, які 
здійснюють функції держави для іно-
земної держави, зокрема для держав-
ного органу або державного підпри-
ємства), а також іноземні третейські 
судді, особи, які уповноважені вирішу-
вати цивільні, комерційні або трудові 
спори в іноземних державах у порядку, 
альтернативному до судового; 

г) посадові особи міжнародних 
організацій (працівники міжнарод-
ної організації чи будь-які інші осо-
би, уповноважені такою організацією 
діяти від її імені), а також члени між-
народних парламентських асамблей, 
учасником яких є Україна, та судді і 
посадові особи міжнародних судів; 

3) особи, які постійно або тим-
часово обіймають посади, пов’язані 
з виконанням організаційно-роз-
порядчих чи адміністративно-гос-
подарських обов’язків, або особи, 
спеціально уповноважені на вико-
нання таких обов’язків у юридичних 
особах приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми, 
відповідно до закону; 

4) посадові особи юридичних осіб, 
фізичні особи — у разі одержання від 
них особами, зазначеними у пунктах 
1, 2 частини першої цієї статті, або за 
участю цих осіб іншими особами не-
правомірної вигоди. 

Стаття 5. Суб’єкти, які 
здійснюють заходи щодо 
запобігання 
і протидії корупції 

1. Президент України, Верховна 
Рада України, органи прокуратури 
України здійснюють заходи щодо 
запобігання і протидії корупції в 
межах повноважень, визначених 
Конституцією України. 

2. Органи державної влади здій-
снюють заходи щодо запобігання і 
протидії корупції або беруть участь 
у їх здійсненні у межах повноважень, 
визначених законами та іншими ви-
даними на їх основі нормативно-пра-
вовими актами. 

3. Кабінет Міністрів України 

спрямовує і координує роботу орга-
нів виконавчої влади щодо запобі-
гання і протидії корупції відповідно 
до Конституції і законів України, 
актів Президента України. 

4. Координацію реалізації орга-
нами виконавчої влади визначеної 
Президентом України антикоруп-
ційної стратегії здійснює спеціаль-
но уповноважений орган з питань 
антикорупційної політики, який 
утворюється Президентом України 
і діє відповідно до вимог, встановле-
них законом. 

5 .  Спец іа л ьно у повнова жен і 
суб’єкти безпосередньо здійснюють 
у межах своєї компетенції заходи 
щодо виявлення, припинення та 
розслідування корупційних право-
порушень (далі — спеціально упо-
вноважені суб’єкти у сфері протидії 
корупції). 

Спеціа льно у повнова женими 
суб’єктами у сфері протидії корупції 
є органи прокуратури, спеціальні 
підрозділи по боротьбі з організова-
ною злочинністю Міністерства вну-
трішніх справ України, податкової 
міліції, по боротьбі з корупцією та 
організованою злочинністю Служби 
безпеки України, Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах 
України, якщо інше не передбачено 
законом. 

Координацію діяльності право-
охоронних органів з питань про-
тидії корупції здійснюють у межах 
наданих повноважень, визначених 
законами, Генеральний прокурор 
України та підпорядковані йому 
прокурори. 

6. Суб’єктами, які беруть участь у 
запобіганні, виявленні, а в установле-
них законом випадках — у здійсненні 
заходів щодо припинення корупцій-
них правопорушень, відновленні 
порушених прав чи інтересів фізич-
них та юридичних осіб, інтересів 
держави, а також в інформаційному 
і науково-дослідному забезпеченні 
здійснення заходів щодо запобігання 
і протидії корупції, у міжнародному 
співробітництві в цій сфері, є: 

1) уповноважені підрозділи орга-
нів державної влади; 

2) місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого самовря-
дування; 

3) підприємства, установи, орга-
нізації незалежно від підпорядкова-
ності та форми власності, їх посадові 
та службові особи, а також громадя-
ни, об’єднання громадян за їх згодою. 

7. Посадові і службові особи орга-
нів державної влади, посадові особи 
місцевого самоврядування, юридич-
них осіб, їх структурних підрозділів у 
разі виявлення корупційного право-
порушення чи одержання інформації 
про вчинення такого правопорушення 
працівниками відповідних органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, юридичних осіб, їх 
структурних підрозділів зобов’язані 
у межах своїх повноважень ужити за-
ходів щодо припинення такого пра-
вопорушення та негайно письмово 
повідомити про його вчинення спеці-
ально упов новажений суб’єкт у сфері 
протидії корупції. 

Розділ II 
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ 

НА ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЮ 
КОРУПЦІЇ 

Стаття 6. Обмеження 
щодо використання службового 
становища 

1. Особам, зазначеним у пунктах 
1—3 частини першої статті 4 цього 
Закону, забороняється використову-
вати свої службові повноваження та 
пов’язані з цим можливості з метою 
одержання неправомірної вигоди 
або у зв’язку з прийняттям обіцянки/
пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб, у тому числі: 

1) неправомірно сприяти фізич-
ним або юридичним особам у здій-
сненні ними господарської діяльнос-
ті, одержанні субсидій, субвенцій, 
дотацій, кредитів, пільг, укладанні 
контрактів (у тому числі на закупів-
лю товарів, робіт і послуг за державні 
кошти); 

2) неправомірно сприяти призна-
ченню на посаду особи; 

3) неправомірно втручатися в ді-

яльність органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування 
або посадових осіб; 

4) неправомірно надавати перева-
гу фізичним або юридичним особам 
у зв’язку з підготовкою проектів, ви-
данням нормативно-правових актів 
та прийняттям рішень, затверджен-
ням (погодженням) висновків. 

Стаття 7. Обмеження 
щодо сумісництва та суміщення 
з іншими видами діяльності 

1. Особам, зазначеним у пункті 1 
частини першої статті 4 цього Закону, 
забороняється: 

1) займатися іншою оплачуваною 
або підприємницькою діяльністю 
(крім викладацької, наукової і твор-
чої діяльності, медичної практики, 
інструкторської та суддівської прак-
тики із спорту), якщо інше не перед-
бачено Конституцією або законами 
України; 

2) входити до ск ла д у орга н у 
управління чи наглядової ради під-
приємства або організації, що має 
на меті одержання прибутку (крім 
випадків, коли особи здійснюють 
функції з управління акціями (част-
ками, паями), що належать державі 
чи територіальній громаді, та пред-
ставляють інтереси держави чи тери-
торіальної громади в раді товариства 
(спостережній раді), ревізійній комі-
сії господарського товариства), якщо 
інше не передбачено Конституцією 
або законами України. 

2. У разі якщо Конституцією і за-
конами України для окремих посад 
встановлено спеціальні обмеження 
щодо сумісництва та суміщення з 
іншими видами діяльності, то їх до-
держання забезпечується за спеці-
альними процедурами. 

3. Обмеження, передбачені час-
тиною першою цієї статті, не по-
ширюються на депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, 
депутатів місцевих рад (крім тих, 
які здійснюють свої повноваження у 
відповідній раді на постійній основі), 
членів Вищої ради юстиції (крім тих, 
які працюють у Вищій раді юстиції 

на постійній основі), народних засі-
дателів і присяжних. 

Стаття 8. Обмеження 
щодо одержання дарунків 
(пожертв) 

1. Особам, зазначеним у пункті 1 
та підпунктах «а», «б» пункту 2 час-
тини першої статті 4 цього Закону, 
забороняється безпосередньо або 
через інших осіб одержувати дарун-
ки (пожертви) від юридичних або 
фізичних осіб: 

1) за рішення, дії чи бездіяль-
ність в інтересах дарувальника, що 
приймаються, вчиняються як без-
посередньо такою особою, так і за її 
сприяння іншими посадовими осо-
бами та органами; 

2) якщо особа, яка дарує (здій-
снює) дарунок (пожертву), перебуває 
в підпорядкуванні такої особи. 

2. Особи, зазначені у пункті 1 та 
підпунктах «а», «б» пункту 2 частини 
першої статті 4 цього Закону, можуть 
приймати дарунки, які відповідають 
загальновизнаним уявленням про 
гостинність, та пожертви, крім ви-
падків, передбачених частиною пер-
шою цієї статті, якщо вартість таких 
дарунків (пожертв) не перевищує 50 
відсотків мінімальної заробітної пла-
ти, встановленої на день прийняття 
дарунка (пожертви), одноразово, а 
сукупна вартість таких дарунків (по-
жертв), отриманих з одного джерела 
протягом року, — однієї мінімальної 
заробітної плати, встановленої на 
1 січня поточного року. 

Передбачене цією частиною об-
меження щодо вартості дарунків (по-
жертв) не поширюється на дарунки 
(пожертви), які: 

1) дару ються (зд ійснюються) 
близькими особами; 

2) одержуються як загальнодос-
тупні знижки на товари, послуги, 
загальнодоступні виграші, призи, 
премії, бонуси. 

3. Дарунки, одержані особами, 
зазначеними у пункті 1 та підпунк-
тах «а», «б» пункту 2 частини першої 
статті 4 цього Закону, як подарунки 
державі, Автономній Республіці 
Крим, територіальній громаді, дер-
жавним або комунальним установам 
чи організаціям, є відповідно дер-
жавною або комунальною власністю 
і передаються органу, установі чи 
організації у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 9. Обмеження щодо 
роботи близьких осіб 

1. Особи, зазначені у підпунктах 
«а», «в»—«ж» пункту 1 та підпункті 
«а» пункту 2 частини першої статті 
4 цього Закону, не можуть мати у 
безпосередньому підпорядкуванні 
близьких їм осіб або бути безпосе-
редньо підпорядкованими у зв’язку з 
виконанням повноважень близьким 
їм особам. 

Особи, зазначені у підпунктах 
«а», «в»—«ж» пункту 1 та підпункті 
«а» пункту 2 частини першої статті 
4 цього Закону, зобов’язані повідо-
мити керівництво органу, на поса-
ду в якому вони претендують, про 
працюючих у цьому органі близь-
ких їм осіб. 

Положення абзаців першого та 
другого цієї частини не поширю-
ються на: 

1) народних засідателів і при-
сяжних; 

2) близьких осіб, які безпосеред-
ньо підпорядковані один одному у 
зв’язку з перебуванням кожного з них 
на виборній посаді; 

3) осіб, які працюють у сільській 
місцевості, гірських населених пунк-
тах; 

4) осіб, які працюють в галузі осві-
ти, науки, культури, охорони здоров’я, 
фізичної культури та спорту; 

5) інших осіб, визначених зако-
ном. 

2. У разі виникнення обставин, 
що пору ш у ють вимоги частини 
першої цієї статті, відповідні особи, 
близькі їм особи вживають заходів 
щодо усунення таких обставин у 
п’ятнадцятиденний строк. 

Якщо в зазначений строк ці об-
ставини добровільно не усунуто, від-
повідні особи або близькі їм особи в 
місячний строк з моменту виникнен-
ня обставин підлягають переведенню 
в установленому порядку на іншу 
посаду, що виключає безпосереднє 
підпорядкування. 

У разі неможливості такого пере-
ведення особа, яка перебуває у під-
порядкуванні, підлягає звільненню 
із займаної посади. 

3. Особам, зазначеним у підпунктах 
«а», «в»—«ж» пункту 1 та підпункті «а» 
пункту 2 частини першої статті 4 цьо-
го Закону (крім народних засідателів 
і присяжних), забороняється брати 
участь у роботі колегіальних органів 
під час розгляду питань щодо призна-
чення на посаду близьких їм осіб та у 
будь-який інший спосіб впливати на 
прийняття такого рішення. 

 � Верховна Рада України
Закон України

Про засади запобігання і протидії корупції 

Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній 
і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок 
вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених 
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави. 

Координацію діяльності 
правоохоронних органів з питань 
протидії корупції здійснюють 
у межах наданих повноважень, 
визначених законами, Генеральний 
прокурор України 
та підпорядковані йому прокурори. 
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Стаття 10. Обмеження щодо осіб, 
які звільнилися з посад 
або припинили діяльність, 
пов’язану з виконанням функцій 
держави, місцевого 
самоврядування 

1. Особам, уповноваженим на ви-
конання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, зазначеним 
у пункті 1 частини першої статті 4 
цього Закону, які звільнилися з по-
сади або іншим чином припинили 
діяльність, пов’язану з виконанням 
функцій держави або місцевого са-
моврядування, протягом року з дня 
її припинення забороняється: 

1) у кладати трудові договори 
(контракти) або вчиняти правочини 
у сфері підприємницької діяльності 
з підприємствами, установами чи 
організаціями незалежно від форми 
власності, якщо особи, зазначені в 
абзаці першому цієї частини, про-
тягом року до дня припинення ви-
конання функцій держави або міс-
цевого самоврядування здійснювали 
повноваження з контролю, нагляду 
або підготовки чи прийняття відпо-
відних рішень щодо діяльності цих 
підприємств, установ чи організацій; 

2) розголошувати або викорис-
товувати в інший спосіб у своїх 
інте ресах інформацію, яка стала їм 
відома у зв’язку з виконанням служ-
бових повноважень, крім випадків, 
установлених законом; 

3) представляти інтереси будь-
якої особи у справах (у тому числі 
в тих, що розглядаються в судах), в 
яких іншою стороною є орган (орга-
ни), в якому (яких) вони працювали. 

Стаття 11. Спеціальна перевірка 
щодо осіб, які претендують 
на зайняття посад, пов’язаних 
із виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування

(Стаття 11 набирає чинності 
з 1 січня 2012 року — див. п.1 розділу 
VIII «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» цього Закону) 

1. Стосовно осіб, які претенду-
ють на зайняття посад, зазначених у 
пункті 1 частини першої статті 4 цьо-
го Закону (крім кандидатів на пост 
Президента України, кандидатів у на-
родні депутати України, кандидатів у 
депутати Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та на 
посади сільських, селищних, міських 
голів), проводиться спеціальна пере-
вірка, у тому числі щодо відомостей, 
поданих особисто. 

Організація проведення спеці-
альної перевірки покладається на 
керівника (заступника керівника) 
органу державної влади, органу міс-
цевого самоврядування, на зайняття 
посади в якому претендує особа, крім 
випадків, установлених законом. 

До проведення спеціальної пере-
вірки залучаються спеціально упов-
новажені суб’єкти у сфері протидії 
корупції, а в разі потреби — інші 
центральні органи виконавчої влади. 

2. Спеціальній перевірці підляга-
ють відомості про особу, яка претен-
дує на зайняття посади, зазначеної в 
пункті 1 частини першої статті 4 цьо-
го Закону (крім кандидатів на пост 
Президента України, кандидатів у на-
родні депутати України, кандидатів у 
депутати Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та на 
посади сільських, селищних, міських 
голів), зокрема щодо: 

1) притягнення особи до кри-
мінальної відповідальності, в тому 
числі за корупційні правопорушен-
ня, наявності судимості, ї ї зняття, 
погашення; 

2) факту, що особа піддана, під-
давалася раніше адміністративним 
стягненням за корупційні правопо-
рушення; 

3) достовірності відомостей, за-
значених у декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру; 

4) наявності в особи корпоратив-
них прав; 

5) стану здоров’я, освіти, наявнос-
ті наукового ступеня, вченого звання, 
підвищення кваліфікації. 

3. Спеціальна перевірка прово-
диться у п’ятнадцятиденний строк 
за письмовою згодою особи, яка пре-
тендує на зайняття посади. 

У разі ненадання особою такої 
згоди питання щодо призначення її 
на посаду не розглядається. 

У разі встановлення за результа-
тами спеціальної перевірки факту 
подання претендентом на посаду 
неправдивих відомостей про себе 
посадова особа (орган), яка (який) 
здійснює призначення (обрання) на 
цю посаду, відмовляє претенденту 
у призначенні (обранні) на посаду, 
а також протягом трьох робочих 
днів повідомляє про виявлений 
факт правоохоронні органи для ре-
агування в установленому законом 
порядку, крім випадків, визначених 
законом. 

Рішення про відмову у призна-
ченні (обранні) на посаду з підстави, 
зазначеної в абзаці третьому цієї час-
тини, може бути оскаржено до суду. 

Порядок організації проведення 
спеціальної перевірки затверджуєть-
ся Президентом України. 

4. Для проведення спеціальної 
перевірки особа, яка претендує на 
зайняття посади, подає до відповід-
ного органу: 

1) письмову згоду на проведення 
спеціальної перевірки; 

2) автобіографію; 
3) копію документа, який посвід-

чує особу; 

4) декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік за формою, 
що додається до цього Закону; 

5) копії документів про освіту, 
вчені звання та наукові ступені; 

6) медичн у довідк у про ста н 
здоров’я за формою, затвердженою 
Міністерством охорони здоров’я 
України; 

7) копі ю ві йськового к витка 
( д л я  в і йс ьков о с л у жб овц і в  аб о 
військовозобов’язаних); 

8) довідку про допуск до держав-
ної таємниці (у разі його наявності). 

5. Після одержання письмової зго-
ди особи, яка претендує на зайняття 
посади, на проведення спеціальної 
перевірки орган, на посаду в якому 
претендує особа, не пізніше наступ-
ного дня надсилає до відповідних 
органів державної влади, до компе-
тенції яких належить проведення 
спеціальної перевірки відомостей, 
передбачених у частині другій цієї 
статті, запит про перевірку відомос-
тей щодо особи, яка претендує на 
зайняття відповідної посади. 

Запит підписує керівник органу, 
на посаду в якому претендує особа, 
а в разі його відсутності — особа, 
яка виконує обов’язки керівника, 
або один з його заступників відпо-
відно до розподілу функціональних 
обов’язків. 

До запиту додаються копії доку-
ментів, зазначених у частині четвер-
тій цієї статті. 

6. Інформація про результати 
спеціальної перевірки, підписана 
керівником органу, що здійснював 
перевірку, а в разі його відсутності — 
особою, яка виконує його обов’язки, 
або заступником керівника органу 
відповідно до розподілу функціо-
нальних обов’язків, подається до 
органу, який надіслав відповідний 
запит, у семиденний строк з дати 
надходження запиту. 

Орган, на посаду в якому пре-
тендує особа, на підставі одержаної 
інформації готує довідку про резуль-
тати спеціальної перевірки. 

Особи, щодо яких проведена спе-
ціальна перевірка, мають право на 
ознайомлення з довідкою про резуль-
тати спеціальної перевірки та в разі 
незгоди з результатами перевірки мо-
жуть подавати зазначеним органам 
свої зауваження у письмовій формі. 

7. Інформація про результати 
спеціальної перевірки та документи 
щодо її проведення є конфіденційни-
ми, якщо вони не містять відомостей, 
що становлять державну таємницю. 
Такі документи зберігаються в по-
рядку, встановленому відповідно до 
закону. 

Стаття 12. Фінансовий контроль

(Стаття 12 набирає чинності з 
1 січня 2012 року — див. п.1 розділу 
VIII «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» цього Закону) 

1. Особи, зазначені у пункті 1, під-
пункті «а» пункту 2 частини першої 
статті 4 цього Закону, зобов’язані 
щорічно до 1 квітня подавати за 
місцем роботи (служби) деклара-
цію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за минулий рік за формою, що дода-
ється до цього Закону. 

Особи, які не мали можливості 
подати до 1 квітня за місцем робо-
ти (служби) декларацію про май-
но, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за минулий 
рік через перебування у відпустці 
у зв’язку з вагітністю та пологами 
або для догляду за дитиною, через 
тимчасову непрацездатність, пере-
бування за межами України, під 
вартою, подають таку декларацію 
за звітний рік до 31 грудня. Особи, 
які не подали декларацію про май-
но, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за минулий 
рік із зазначених причин і звіль-
н яються з  цього м ісц я роботи, 
зобов’язані подати таку декларацію 
до розірвання трудового договору. 

2. Відомості, зазначені у декла-
рації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за минулий рік Президента України, 
Голови Верховної Ради України, на-
родних депутатів України, Прем’єр-
міністра України, членів Кабінету 
Міністрів України, Голови та суддів 
Конституційного Суду України, Го-
лови та суддів Верховного Суду Укра-
їни, голів та суддів вищих спеціалі-
зованих судів України, Генерального 
прокурора України та його заступ-
ників, Голови Національного банку 
України, Голови Рахункової палати, 
Голови та членів Вищої ради юсти-
ції, членів Центральної виборчої 

комісії, Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, Голо-
ви та членів Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, керівників 
інших органів державної влади та 
їх заступників, членів колегіальних 
органів державної влади (комісій, 
рад), керівників органів місцевого 
самоврядування та їх заступників, 
підлягають оприлюдненню протя-
гом 30 днів з дня їх подання шляхом 
опублікування в офіційних друко-
ваних виданнях відповідних органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування. 

3. У разі відкриття особою, за-
значеною в пункті 1 та підпункті 
«а» пункту 2 частини першої статті 
4 цього Закону, валютного рахунка 
в установі банку-нерезидента вона 
зобов’язана в десятиденний строк 
письмово повідомити про це орган 
державної податкової служби за 
місцем проживання із зазначенням 
номера рахунка і місцезнаходження 
банку-нерезидента. 

4. Порядок зберігання документів 
і використання відомостей, зазначе-
них у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру, та відомостей, передба-
чених частиною третьою цієї статті, 
затверджується Кабінетом Міністрів 
України відповідно до вимог, вста-
новлених законом. 

5. Особа, яка претендує на за-
йняття посади, зазначеної в пункті 
1 та підпункті «а» пункту 2 частини 
першої статті 4 цього Закону, до при-
значення або обрання на відповідну 
посаду подає в установленому зако-
ном порядку декларацію про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру за минулий рік 
за формою, що додається до цього 
Закону. 

Стаття 13. Кодекси поведінки 

1. Загальні вимоги до поведінки 
осіб, зазначених у пункті 1 частини 
першої статті 4 цього Закону, якими 
вони зобов’язані керуватися під час 
виконання своїх службових повно-
важень, підстави та порядок при-
тягнення до відповідальності за по-
рушення цих вимог установлюються 
законом. 

2. Законами та іншими норматив-
но-правовими актами, що визнача-
ють організацію і порядок діяльності 
органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, надан-
ня окремих видів державних послуг 
або порядок діяльності категорій 
осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, місцевого само-
врядування, можуть установлювати-
ся спеціальні вимоги щодо поведінки 
таких осіб. 

3. Держава сприяє закріпленню 
норм професійної етики та інших 
вимог щодо здійснення окремих ви-
дів діяльності в кодексах поведінки 
підприємців, представників відпо-
відних професій. 

Стаття 14. Урегулювання 
конфлікту інтересів 

1. Особи, зазначені у пункті 1 та 
підпунктах «а», «б» пункту 2 час-
тини першої статті 4 цього Закону, 
зобов’язані: 

1) уживати заходів щодо недопу-
щення будь-якої можливості виник-
нення конфлікту інтересів; 

2) повідомляти невідкладно без-
посереднього керівника про наяв-
ність конфлікту інтересів. 

2 .  За кони та і нші норматив-
но-правові акти, що визначають 
повноваження органів державної 
влади, органів місцевого самовря-
дування, порядок надання окре-
ми х видів держа вни х посл у г та 
провадження інших видів діяль-
ності, пов’язаних із виконанням 
функцій держави, місцевого само-
вряд у вання, мають передбачати 
порядок та шляхи врегулювання 
конфлікту інтересів. 

Стаття 15. Антикорупційна 
експертиза проектів 
нормативно-правових актів 

1. З метою виявлення у проектах 
нормативно-правових актів норм, що 
можуть сприяти вчиненню коруп-
ційних правопорушень, розроблення 
рекомендацій стосовно їх усунення 
Міністерство юстиції України про-
водить антикорупційну експерти-
зу проектів нормативно-правових 
актів. 

Порядок і методологія проведен-
ня антикорупційної експертизи про-

ектів нормативно-правових актів та 
порядок оприлюднення її результатів 
визначаються Міністерством юстиції 
України. 

Результати антикорупційної екс-
пертизи підлягають обов’язковому 
розгляду під час прийняття рішення 
щодо видання (прийняття) відповід-
ного нормативно-правового акта. 

2. Обов’язковій антикорупційній 
експертизі підлягають проекти зако-
нів України, актів Президента Укра-
їни, інших нормативно-правових 
актів, що розробляються Кабінетом 
Міністрів України, міністерствами, 
іншими центральними органами ви-
конавчої влади. 

3. За ініціативою фізичних осіб, 
об’єднань громадян, юридичних 
осіб може проводитися громадська 
антикорупційна експертиза проектів 
нормативно-правових актів. 

Проведення громадської антико-
рупційної експертизи проектів нор-
мативно-правових актів та оприлюд-
нення її результатів здійснюються за 
рахунок відповідних фізичних осіб, 
об’єднань громадян, юридичних осіб 
або інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

Стаття 16. Вимоги 
щодо прозорості інформації 

1. Особам, зазначеним у пунктах 
1—3 частини першої статті 4 цього 
Закону, забороняється: 

1) відмовляти фізичним або юри-
дичним особам в інформації, надан-
ня якої цим фізичним або юридич-
ним особам передбачено законом; 

2) надавати несвоєчасно, недо-
стовірну чи не в повному обсязі 
інформацію, яка підлягає наданню 
відповідно до закону. 

2 . Не може бу ти віднесена до 
інформації з обмеженим доступом 
інформація про: 

1) розміри, види благодійної та 
іншої допомоги, що надається фі-
зичним та юридичним особам чи 
одержується від них особами, зазна-
ченими в пункті 1 частини першої 
статті 4 цього Закону; 

2) розміри, види оплати праці 
осіб, зазначених у пункті 1 частини 
першої статті 4 цього Закону, а також 
одержані цими особами за правочи-
нами, які підлягають обов’язковій 
державній реєстрації, дарунки (по-
жертви). 

Стаття 17. Заборона на одержання 
послуг і майна органами 
державної влади та органами 
місцевого самоврядування 

1. Органам державної влади, ор-
ганам місцевого самоврядування 
забороняється одержувати від фі-
зичних, юридичних осіб безоплатно 
послуги та майно, крім випадків, 
передбачених законами або чинними 
міжнародними договорами України. 

Розділ III 
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ 

В ЗАХОДАХ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ 
І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Стаття 18. Участь громадськості 
в заходах щодо запобігання 
і протидії корупції 

1. Об’єднання громадян, їх члени 
або уповноважені представники, а 
також окремі громадяни в діяль-

ності щодо запобігання, виявлення 
і протидії корупційним правопо-
рушенням (крім випадків, коли це 
віднесено законом до виключної ком-
петенції спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції) 
мають право: 

1) повідомляти про виявлені фак-
ти вчинення корупційних правопо-
рушень спеціально уповноваженим 
суб’єктам у сфері протидії корупції, 
іншим органам, зазначеним у статті 5 
цього Закону, керівництву та ко-
лективу підприємства, установи чи 
організації, в яких були вчинені ці 
правопорушення, а також громад-
ськості; 

2) запитувати та одержувати від 
органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в обсягах 
та порядку, не заборонених законом, 
інформацію про діяльність щодо за-
побігання і протидії корупції; 

3) проводити, замовляти прове-
дення громадської антикорупційної 
експертизи проектів нормативно-
правових актів, подавати за резуль-
татами експертизи пропозиції до від-
повідних органів державної влади; 

4) брати участь у парламентських 
слуханнях та інших заходах з питань 
запобігання і протидії корупції; 

5) вносити пропозиції суб’єктам 
права законодавчої ініціативи щодо 
вдосконалення законодавчого регу-
лювання відносин, що виникають 
у сфері запобігання і протидії ко-
рупції; 

6) проводити, замовляти прове-
дення досліджень, у тому числі на-
укових, соціологічних тощо, з питань 
запобігання і протидії корупції; 

7) проводити заходи щодо інфор-
мування населення з питань запобі-
гання і протидії корупції; 

8)  зд і йснюват и г рома дськ ий 
контроль за виконанням законів 
у сфері запобігання і протидії ко-
рупції, з використанням при цьому 
таких форм контролю, які не супе-
речать законодавству. 

2. Об’єднанню громадян, фізич-
ній, юридичній особі не може бути 
відмовлено в наданні доступу до 
інформації стосовно компетенції 
суб’єктів, які здійснюють заходи 
щодо запобігання і протидії ко-
рупції, а також стосовно основних 
напрямів їх діяльності. Така інфор-
мація надається в порядку, встанов-
леному законом. 

3. Законопроекти та проекти ін-
ших нормативно-правових актів, що 
передбачають надання пільг, переваг 
окремим суб’єктам господарювання, 
а також делегування повноважень 
органів виконавчої влади або органів 
місцевого самоврядування, з метою 
їх громадського обговорення роз-
міщуються на офіційних веб-сайтах 
органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування невід-
кладно, але не пізніше дня, наступ-
ного за днем їх внесення належним 
суб’єктом до відповідного органу 
державної влади чи органу місцевого 
самоврядування. 

4. Органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування уза-
гальнюють результати громадського 
обговорення законопроектів та про-
ектів інших нормативно-правових 
актів, передбачених частиною тре-
тьою цієї статті, та оприлюднюють їх 
у засобах масової інформації. 

Стаття 19. Інформування 
громадськості про заходи 
щодо запобігання і протидії 
корупції 

1.  Спец іа л ьно у повнова жен і 
суб’єкти у сфері протидії коруп-
ції зобов’язані щороку не пізніше 
10 лютого оприлюднювати інформа-
цію про вжиті заходи щодо протидії 
корупції та про осіб, притягнутих до 
відповідальності за вчинення коруп-
ційних правопорушень. 

2. Спеціально уповноважений 
орган з питань антикорупційної по-
літики щороку не пізніше 15 квітня 
готує та оприлюднює у визначеному 
Кабінетом Міністрів України поряд-
ку звіт про результати проведення 
заходів щодо запобігання і протидії 
корупції. 

У звіті мають відображатися такі 
відомості: 

1) статистичні дані про резуль-
тати діяльності спеціально уповно-
важених суб’єктів у сфері протидії 
корупції з обов’язковим зазначенням 
таких даних: 

а) кількість осіб, щодо яких вине-
сено постанови про притягнення як 
обвинуваченого та складено прото-
коли про вчинення адміністративних 
корупційних правопорушень; 

б) кількість осіб, щодо яких на-
брав законної сили обвинувальний 
вирок суду та на яких накладено 
адміністративне стягнення за коруп-
ційне правопорушення; 

в) відомості окремо за категорія-
ми осіб, зазначених у частині першій 
статті 4 цього Закону, і за видами 
відповідальності за корупційні пра-
вопорушення; 

г) відомості про розмір завданих 
корупційними правопорушеннями 
збитків, стан та обсяги їх відшко-
дування; 

2) узагальнені результати анти-
корупційної експертизи проектів 
нормативно-правових актів; 

3) інформація про результати ви-
конання органами державної влади 
заходів щодо запобігання та протидії 
корупції, у тому числі в рамках між-
народного співробітництва; 

4) результати соціологічних до-
сліджень, що проводяться держав-

Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах «а», «б» 
пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, 
можуть приймати дарунки, 
які відповідають загальновизнаним уявленням 
про гостинність, та пожертви, крім випадків, 
передбачених частиною першою цієї статті, 
якщо вартість таких дарунків (пожертв) 
не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної 
плати, встановленої на день прийняття дарунка.

Спеціальна перевірка проводиться 
у п’ятнадцятиденний строк за 
письмовою згодою особи, яка 
претендує на зайняття посади. 
У разі ненадання особою такої 
згоди питання щодо призначення 
її на посаду не розглядається. 



СНИМОК НА ПАМЯТЬ

Закажите
свое фото
Если вы хотите приобрести 
фотографии, опубликованные 
в рубрике «Момент истины», 
«Лица правосудия» либо на 
других страницах газеты, а также 
заказать подборку фотографий 
из редакционного архива, вам 
достаточно позвонить по телефону 
(044) 537-34-33  (многоканальный) и 
передать свой заказ, указав номера 
«ЗиБ», в которых были опубликованы 
снимки.

Цена одного фотоснимка 
(13 х 18 см):

для физических лиц — 44,90 грн.,
для юридических лиц — 59,90 грн.,
для судей — 29,90 грн.

Для клиентов, которые 
покупают 3 и более 
фотоснимков, — скидка 20%.

Каждое 10-е фото в электронном
виде — 1 грн.

РОЗНИЦА

«ЗиБ» — 
в продаже!
Спрашивайте 
наш еженедельник 
в киосках «Союзпечати»

Если из-за чересчур расторопных коллег вы не 
успеваете ознакомиться со свежим номером 
«ЗиБ» или пропустили важный материал в 
предыдущих номерах издания — обращайтесь 
в ближайший киоск «Союзпечати». Согласно 
графику наша газета должна поступать 
в продажу уже в субботу. 

 Адреса киосков, 
где реализуется 
«Закон и Бизнес»:

Киоск Адрес киоска 
 3 майдан Независимости.
 8 майдан Независимости.
19 ул. Б.Хмельницкого, 44.
21 ул. Крещатик, 5.
24 ул. Заньковецкой, 2.
25 ул. Красноармейская, 49.
26 ул. Красноармейская, 48.
29 ст. метро «Крещатик».
60 ул. Институтская, 10 — 12.
74 ул. Крещатик, 10.
42 ул. Красноармейская, 57.
45 ул. Красноармейская, 73.
156 ул. Красноармейская, 74/5.
404 ул. Б.Житомирская, 6.
405 ул. Владимирская, 18.

61018
ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть информированными, 
оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ НА 5 МЕСЯЦЕВ ПРОДОЛЖИТСЯ ДО 6 ИЮЛЯ!!!

Оформить подписку на газету 
«Закон & Бизнес» можно в любом 
отделении связи Украины

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 

ТОЛЬКО В «ЗиБ»:
— судебная практика Конституционного, 

Верховного и высших специализированных 
судов, разъяснения, обобщения, прецедентные 
решения; 

— отчеты о заседаниях Высшей 
квалификационной комиссии судей и Высшего 
совета юстиции;

— информация о ходе заседаний парламентских 
комитетов по вопросам судебной реформы, 
избрания судей бессрочно;

— мнения судей о проблемах судопроизводства, 
законодательных новеллах и т.п.;

— новости международного права, решения 
Европейского суда по правам человека, 
изменения в законодательстве европейских 
стран.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ  
МИНИМУМ ЦЕНЫ
Стоимость подписки на газету 
«Закон и Бизнес» через редакцию 
на 5 месяцев 2011 года:
для судей, работников органов 
юстиции, 
народных депутатов — 195,00 грн.*;
для физических лиц — 325,00 грн.*;
для юридических лиц — 445,00 грн.*.
* Без стоимости услуг банка

При оформлении подписки через 
редакцию и оплате через отделения 
банков для удобства предоставьте 
кассиру расчетный счет ООО «Редакция 
газеты «Закон и Бизнес» — 2600400002637.

ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ 
ЧИТАЮТ ЗИБ!
 
По вопросам, связанным 
с приемом подписки, 
неполучением или 
несвоевременным 
получением изданий, звоните 
по телефону: (044) 537-34-33.

19№26 (1013), 25 ИЮНЯ — 1 ИЮЛЯ 2011 Г. документ
ними та недержавними науково-
дослідними установами, з питань 
поширення корупції; 

5) інформація про стан реалізації 
визначеної Президентом України ан-
тикорупційної стратегії. 

Стаття 20. Державний захист 
осіб, які надають допомогу 
в запобіганні і протидії корупції 

1. Особи, які надають допомогу 
в запобіганні і протидії корупції, 
перебувають під захистом держави. 
Держава забезпечує здійснення пра-
воохоронними органами правових, 
організаційно-технічних та інших 
заходів, спрямованих на захист від 
протиправних посягань на життя, 
здоров’я, житло та інше майно осіб, 
які надають допомогу в запобіганні і 
протидії корупції, а також близьких 
їм осіб. 

2. Державний захист осіб, які 
надають допомогу в запобіганні і 
протидії корупції, здійснюється 
відповідно до Закону України «Про 
забезпечення безпеки осіб, які бе-
руть участь у кримінальному судо-
чинстві». 

Розділ IV 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА КОРУПЦІЙНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 21. Види відповідальності 
за корупційні правопорушення 

1.  За вч и ненн я кору п ц і й н и х 
правопорушень особи, зазначені 
в частині першій статті 4 цього 

Закону, притягаються до кримі-
нальної, адміністративної, цивіль-
но-п ра вової  та д исцип л і нарної 
відповідальності в установленому 
законом порядку. 

2. Відомості про осіб, яких при-
тягнуто до відповідальності за вчи-
нення корупційних правопорушень, 
у триденний строк з дня набрання 
відповідним рішенням суду закон-
ної сили, притягнення до цивільно-
правової відповідальності, накла-
дення дисциплінарного стягнення 
заносяться до Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупцій-
ні правопорушення, що формується 
та ведеться Міністерством юстиції 
України. Положення про Єдиний 
державний реєстр осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення, поря-
док формування та ведення цього ре-
єстру затверджується Міністерством 
юстиції України. 

Стаття 22. Особливості звільнення 
з роботи осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення 

1. Особа, щодо якої винесено 
постанову про притягнення як об-
винуваченої у вчиненні злочину у 
сфері службової діяльності, підля-
гає відстороненню від виконання 
повноважень на посаді в порядку, 
визначеному законом, до розгляду 

справи судом, якщо інше не перед-
бачено Конституцією і законами 
України. 

Особа, щодо якої складено прото-
кол про адміністративне корупційне 
правопорушення, якщо інше не пе-
редбачено Конституцією і законами 
України, може бути відсторонена від 
виконання службових повноважень 
за рішенням керівника органу (уста-
нови, підприємства, організації), в 
якому вона працює, до закінчення 
розгляду справи судом. 

У разі закриття провадження у 
справі про адміністративне коруп-
ційне правопорушення у зв’язку з 
відсутністю події або складу адмі-
ністративного правопорушення від-
стороненій від виконання службових 
повноважень особі відшкодовується 
середній заробіток за час вимушено-
го прогулу, пов’язаного з таким від-
стороненням. 

2. Дострокове припинення повно-
важень особи на виборній посаді, 
припинення повноважень посадової 
особи на посаді, звільнення, що здій-
снюється за рішенням Президента 
України, Верховної Ради України, Ка-
бінету Міністрів України, звільнення 
військової посадової особи з військо-
вої служби у зв’язку з притягненням 
до відповідальності за корупційне 
правопорушення, а також відсто-
ронення такої особи від виконання 
службових повноважень у випадках, 
передбачених частиною першою цієї 
статті, здійснюється з урахуванням 
особливостей, визначених Конститу-
цією і законами України. 

Інші особи, яких притягнуто до 
кримінальної або адміністративної 

відповідальності за корупційні пра-
вопорушення, пов’язані з порушен-
ням обмежень, передбачених цим 
Законом, підлягають звільненню з 
відповідних посад у триденний строк 
з дня отримання органом державної 
влади, органом місцевого самовря-
дування, підприємством, установою, 
організацією копії відповідного су-
дового рішення, яке набрало закон-
ної сили, якщо інше не передбачено 
законом. 

3. Про звільнення особи з посади 
у зв’язку з притягненням до відпові-
дальності за корупційне правопору-
шення, пов’язане з порушенням об-
межень, передбачених цим Законом, 
керівник органу державної влади, 
органу місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, органі-
зації у триденний строк письмово 
повідомляє суд, який постановив 
обвинувальний вирок або прийняв 
постанову про накладення адміні-
стративного стягнення за корупцій-
не правопорушення, та спеціально 
уповноважений центральний орган 
виконавчої влади з питань держав-
ної служби. Порядок інформування 
спеціально уповноваженого цен-
трального органу виконавчої вла-
ди з питань державної служби про 
осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого са-
моврядування, які звільнені у зв’язку 

з притягненням до відповідальності 
за кору пційне правопору шення, 
встановлюється Кабінетом Міністрів 
України. 

4. З метою виявлення причин та 
умов, що сприяли вчиненню коруп-
ційного правопорушення або неви-
конанню вимог цього Закону, за по-
данням спеціально уповноваженого 
суб’єкта у сфері протидії корупції 
за рішенням керівника органу, в 
якому працює особа, яка вчинила 
таке правопорушення, проводиться 
службове розслідування в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів 
України. 

5. Обмеження щодо заборони 
особі, звільненій з посади у зв’язку 
з притягненням до відповідальнос-
ті за корупційне правопорушення, 
займатися діяльністю, пов’язаною з 
виконанням функцій держави, міс-
цевого самоврядування, або такою, 
що прирівнюється до цієї діяльності, 
встановлюється виключно за вмоти-
вованим рішенням суду, якщо інше 
не передбачено законом. 

Розділ V 
УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ 

КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Стаття 23. Відшкодування збитків, 
шкоди, завданих державі 
внаслідок вчинення 
корупційного правопорушення 

1. Збитки, шкода, завдані державі 
внаслідок вчинення корупційного 
правопорушення, підлягають від-
шкодуванню в установленому зако-
ном порядку. 

Стаття 24. Незаконні 
нормативно-правові акти 
та правочини 

1. Нормативно-пра вові а кти, 
рішення, видані (прийняті) вна-
сл і док вч и нен н я кору п ц і й ног о 
п ра вопору шен н я,  мож у т ь бу т и 
скасовані органом або посадовою 
особою, уповноваженою на при-
йняття чи скасування відповідних 
актів, рішень, або визнані неза-
конними в судовому порядку за 
заявою заінтересованої фізичної 
особи, об’єднання громадян, юри-
дичної особи, прокурора, органу 
державної влади, органу місцевого 
самоврядування. 

2. Правочин, укладений внаслі-
док корупційного правопорушення, 
є нікчемним. 

Стаття 25. Відновлення прав 
і законних інтересів 
та відшкодування збитків, 
шкоди, завданих фізичним 
та юридичним особам внаслідок 
вчинення корупційного 
правопорушення 

1. Фізичні та юридичні особи, 
права яких порушено внаслідок вчи-
нення корупційного правопорушен-
ня і яким завдано моральної або май-
нової шкоди, збитків, мають право 

на відновлення прав, відшкодування 
збитків, шкоди в установленому за-
коном порядку. 

2. Збитки, шкода, завдані фізич-
ній або юридичній особі внаслідок 
незаконних рішень, дій або безді-
яльності суб’єкта, який здійснює 
заходи щодо запобігання і протидії 
корупції, відшкодовуються з Дер-
жавного бюджету України в уста-
новленому законом порядку. Дер-
жава, Автономна Республіка Крим, 
орган місцевого самоврядування, 
які відшкодували збитки, шкоду, 
завдану незаконним рішенням, ді-
ями або бездіяльністю суб’єкта, що 
здійснює заходи щодо запобігання 
та протидії корупції, мають право 
зворотної вимоги (регресу) до осо-
би, яка завдала збитків, шкоди, у 
розмірі виплаченого відшкодуван-
ня (крім відшкодування виплат, 
пов’язаних із трудовими відноси-
нами, відшкодуванням моральної 
шкоди). 

Стаття 26. Вилучення незаконно 
одержаного майна 

1. Кошти та інше майно, одержані 
внаслідок вчинення корупційного 
правопорушення, підлягають кон-
фіскації за рішенням суду в установ-
леному законом порядку, а кошти у 
встановленому судом розмірі вар-
тості незаконно одержаних послуг 
чи пільг — стягненню на користь 
держави. 

Розділ VI 
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД 

ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ 
У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ 
І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Стаття 27. Контроль 
у сфері запобігання і протидії 
корупції

1. Верховна Рада України здій-
снює парламентський контроль у 
сфері запобігання і протидії корупції 
в межах, визначених Конституці-
єю України. Інші органи державної 
влади здійснюють контроль у сфері 
запобігання та протидії корупції у 
межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією і закона-
ми України. 

Стаття 28. Громадський контроль 
за виконанням законів у сфері 
запобігання і протидії корупції 

1. Громадський контроль за вико-
нанням законів у сфері запобігання 
і протидії корупції здійснюється на 
підставі та в порядку, визначеному 
законом. 

Стаття 29. Прокурорський нагляд

 1. Нагляд за додержанням законів 
у сфері запобігання і протидії коруп-
ції здійснюється Генеральним проку-
рором України та підпорядкованими 
йому прокурорами. 

Розділ VII 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Стаття 30. Міжнародне 
співробітництво у сфері 
запобігання і протидії корупції 

1. Україна відповідно до укла-
дених нею міжнародних договорів 
здійснює співробітництво у сфері 
запобігання і протидії корупції з 
іноземними державами, міжнарод-
ними організаціями, які здійснюють 
заходи щодо запобігання і протидії 
корупції. 

2 . Міжнародна правова допо-
мога та інші види міжнародного 
співробітництва у справах про ко-
рупційні правопорушення здійсню-
ються компетентними органами 
відповідно до законодавства та між-
народних договорів України, згоду 

на обов'язковість яких надано Верхо-
вною Радою України. 

Стаття 31. Міжнародні договори 
України у сфері запобігання 
і  протидії корупції 

1. У разі якщо міжнародними 
договорами України, згоду на 
обов'язковість яких надано 
Верховною Радою України, 
встановлено інші правила, ніж ті, 
що передбачені законодавством 
про запобігання і протидію 
корупції, застосовуються правила 
міжнародних договорів. 

Стаття 32. Міжнародний обмін 
інформацією у сфері запобігання 
і протидії корупції 

1. Компетентні органи України 
можуть надавати відповідним орга-
нам іноземних держав та одержувати 
від них інформацію, у тому числі з 
обмеженим доступом, з питань за-
побігання і протидії корупції з до-
держанням вимог законодавства та 
міжнародних договорів України, 
згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України. 

2 .  На да нн я орг а на м і нозем-
них держав інформації з питань, 
пов’язаних з запобіганням і проти-
дією корупції, можливе лише в разі, 
якщо ці органи та відповідний ком-
петентний орган України можуть 
установити такий режим доступу 
до інформації, який унеможливлює 
розкриття інформації для інших ці-
лей чи її розголошення у будь-який 
спосіб, у тому числі шляхом несанк-
ціонованого доступу. 

Стаття 33. Заходи 
щодо повернення в Україну 
коштів та іншого майна, 
одержаних внаслідок корупційних 
правопорушень, і розпоряджання 
вилученими коштами та іншим 
майном, одержаними внаслідок 
корупційних правопорушень 

1.  Ук р а ї н а  з д і йс н ю є  з а х од и 
щодо повернення в Укра їн у ко-
штів та іншого майна, одержаних 
внаслідок корупційних правопо-
рушень, і розпоряджається цими 
коштами та іншим майном відпо-
відно до законодавства та міжна-
родних договорів України, згоду 
на  о б ов’я зковіс т ь  я к и х на д а но 
Верховною Радою України. 

Розділ VIII 
ПРИКІНЦЕВІ 

ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з 
1 липня 2011 року, крім статей 11 і 12, 
які набирають чинності з 1 с ічня 
2012 року. 

2. У декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2011 рік відомості про 
витрати надаються з дня набрання 
чинності цим Законом. 

3. Кабінету Міністрів України у 
тримісячний строк з дня набрання 
чинності цим Законом: 

внести на розгляд Верховної Ради 
України пропозиції щодо приведен-
ня законодавчих актів у відповід-
ність із цим Законом; 

забезпечити прийняття норма-
тивно-правових актів, передбачених 
цим Законом; 

привести свої нормативно-правові 
акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення у відповід-
ність із цим Законом нормативно-пра-
вових актів міністерств та інших цен-
тральних органів виконавчої влади. �

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
7 квітня 2011 року 
№3206-VI

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії 
корупції, перебувають під захистом держави. 
Держава забезпечує здійснення правоохоронними 
органами правових, організаційно-технічних 
та інших заходів, спрямованих на захист 
від протиправних посягань на життя, здоров’я, 
житло та інше майно осіб, 
які надають допомогу в запобіганні і протидії 
корупції, а також близьких їм осіб. 
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Примітка. 1. Декларація заповнюється і по-
дається особами, зазначеними в п.1 і пп.«а» п.2 
ч.1 ст.4, та особами, зазначеними в абз.1 ч.1 ст.11 
Закону України «Про засади запобігання і проти-
дії корупції». При цьому особами, зазначеними в 
абз.1 ч.1 ст.11 цього закону, відомості щодо витрат 
(вкладів/внесків) у декларації не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власно-
ручно чорнильною або кульковою ручкою си-
нього або чорного кольору таким чином, що за-
безпечує вільне читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звіт-
ному році змінено прізвище, ім’я, по батькові, 
спочатку зазначається нове прізвище, ім’я, по 
батькові, а в дужках — попереднє прізвище, ім’я, 
по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переко-
нання відмовився від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та по-
відомив про це відповідний орган державної по-
даткової інспекції і має про це відмітку в паспорті 
громадянина України, — у декларації зазначаються 
серія та номер паспорта громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо 
місця проживання із зазначенням адреси житла 
на кінець звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіаль-
ної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році 
зміни, що не відображено в паспорті громадянина 
України — декларанта, зазначається також назва 
станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декла-
рантом посада або посада, на яку претендує 
декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відпо-
відно до абз.9 ч.1 ст.1 Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції». 

7. Відомості щодо реєстраційного номера 
облікової картки платника податків або серії 
та номера паспорта громадянина України, що 
зазначаються в позиціях 1 і 4, та щодо місцезна-
ходження об’єкта, що зазначаються в позиціях 2 
та 23—34, є інформацією з обмеженим доступом 
і не підлягають оприлюдненню. 

8. У разі відсутності окремих відомостей у 
відповідному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглю-
ються до гривні.

10. У полі «перерахованого у гривні» у по-
зиціях 21—22 і полі «у тому числі за кордоном» 
у позиціях 45—64 зазначаються відомості за 
офіційним курсом гривні до відповідної іно-
земної валюти, установленим Національним 
банком України на день проведення фінансової 
операції.

11. Поле «сума витрат (грн.) на придбання у 
власність/оренду чи на інше право користуван-
ня» у позиціях 23—28, 35—39 і поле «усього» у 
позиціях 46, 48, 50, 56 та 59 заповнюється, якщо 
разова витрата (вклад/внесок) по кожній із за-
значених позицій у звітному році дорівнює або 
перевищує 150 тис. грн.

12. Достовірність внесених до декларації ві-
домостей засвідчується підписом декларанта та 
зазначенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у 
визначеному Кабінетом Міністрів України по-
рядку. 

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

Додаток до Закону України 
«Про засади запобігання

і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року
№3206-VІ

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за 20 ……… рік

Розділ І. Загальні відомості 
1.   

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України — 
декларанта) 

2. Місце 
проживання:   

   
   
   
 (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта) 
3. Посада:    
   
   
   
4. Члени сім’ї декларанта:   

 Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали 
Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків/ серія та номер паспорта громадянина 

України 
 

     
     
     
     
Розділ ІІ. Відомості про доходи 
 А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні  
    
 Сума одержаного (нарахованого) доходу  
 

Перелік доходів 
декларанта членів сім’ї  

5. 
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у 
т.ч.:     

6. 

заробітна плата, інші виплати та 
винагороди, нараховані (виплачені) 
декларанту відповідно до умов трудового 
або цивільно-правового договору (крім 
виплат, зазначених у позиціях 7, 8) 

   
 

7. 

дохід від викладацької, наукової і творчої 
діяльності, медичної практики, 
інструкторської та суддівської практики із 
спорту  

   

   
   
   
 (назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи) 

8. 
авторська винагорода, інші доходи від 
реалізації майнових прав інтелектуальної 
власності 

   

9. дивіденди, проценти     
10. матеріальна допомога     
11. дарунки, призи, виграші    
12. допомога по безробіттю     
13. аліменти     
14. спадщина     

15. 

страхові виплати, страхові відшкодування, 
викупні суми та пенсійні виплати, що 
сплачені декларанту за договором 
страхування, недержавного пенсійного 
забезпечення та пенсійного вкладу  

   

16. дохід від відчуження рухомого та 
нерухомого майна     

17. дохід від провадження підприємницької та 
незалежної професійної діяльності     

18. дохід від відчуження цінних паперів та 
корпоративних прав     

19. дохід від передачі в оренду (строкове 
володіння та/або користування) майна     

20. 
інші види доходів (не зазначені у позиціях 
6—19)     

 
 Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом  
 Розмір доходу  
 

Назва країни 
в іноземній валюті перерахованого у гривні  

21.     
     
     
     
     
 В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта  
 Розмір доходу  
 

Назва країни 
в іноземній валюті перерахованого у гривні  

22.     
     
     
     
     

 
Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно 

 А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,  
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним  

Сума витрат (грн.) на 

 Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта 
(країна, адреса) 

Загальна 
площа (кв. м) придбання у 

власність 

оренду чи на інше 
право 
користування 

 

     23. Земельні ділянки  
     

       
     24. Житлові будинки  
     

       
     

25. Квартири  
     

       
     26. Садовий (дачний) 

будинок       
       

     27. Гаражі  
     

       
     
     28. Інше нерухоме 

майно  
     

 

 Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 
 Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м)  

   29. Земельні ділянки  
   
   30. Житлові будинки  
   
   31. Квартири  
   
   32. Садовий (дачний) 

будинок     
   33. Гаражі  
   
   34. Інше нерухоме 

майно     

 Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби  

 А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування 
декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)  

Сума витрат (грн.) на 

 Перелік транспортних 
засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів 
двигуна, куб. см, потужність 
двигуна, кВт, довжина, см) 

Рік випуску придбання  
у власність 

оренду чи на інше 
право 
користування 

 

      35. Автомобілі легкові  
     
     36. Автомобілі вантажні 

(спеціальні)       
37. Водні засоби      
38. Повітряні судна       
39. Інші засоби       

 
 Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування 

членів сім’ї декларанта   

 Перелік транспортних 
засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, 
потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску  

   40. Автомобілі легкові  
   
   41. Автомобілі вантажні 

(спеціальні)     
42. Водні засоби    
43. Повітряні судна     
44. Інші засоби     

 Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи  

 А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та 
витрати декларанта на придбання таких активів (грн.)  

 Перелік  Усього у тому числі за 
кордоном  

45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових 
установах, у т.ч.:     

46. вкладених у звітному році     
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.:    
48. придбаних у звітному році     

49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу 
товариства, підприємства, організації, у т.ч.:  

   

50. внесених у звітному році     

 Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї 
декларанта (грн.)  

 Перелік  Усього 
у тому числі за 
кордоном  

51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових 
установах     

52. Номінальна вартість цінних паперів    

53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу 
товариства, підприємства, організації    

     

 
Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання  
 А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн.)  

 Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за 
кордоном  

54. Добровільне страхування    
55. Недержавне пенсійне забезпечення    
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ—V майна    
57. Погашення основної суми позики (кредиту)    
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)    
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ—V витрати    
 Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн.)   

 Перелік фінансових зобов’язань Усього 
у тому числі за 
кордоном  

60. Добровільне страхування    
61. Недержавне пенсійне забезпечення    
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ—V майна    
63. Погашення основної суми позики (кредиту)    
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)    
    

 
      «  «  20  р. 

(підпис)  

 




