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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

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

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Бывший председатель 
Высшего арбитражного 
суда России, судья 
в отставке Вениамин 
ЯКОВЛЕВ рассказал, почему 
профессионалом может быть 
только тот юрист, у которого 
есть «нравственная основа».
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АНОНС

CАМОУПРАВЛЕНИЕ 
Благосостояние 
собственными силами
ССУ призвал судей брать финан-
совые дела в свои руки. � СТР. 5 

ДОЛЖНОСТИ

Имидж работает 
на результат
Жалобы, поступающие на судей 
в квалифкомиссию, могут повли-
ять на продвижение по карьерной 
лестнице. Члены ВККС учитывают 
их при даче рекомендаций. � СТР. 6

ПЕРСПЕКТИВЫ

Падчерица 
государства
Чем больше будет желание сэко-
номить на справедливости, тем 
меньше этой справедливости будет 
в стране. � СТР. 7

РЕШЕНИЕ

Кабмин получил 
все гарантии
Если в законе указан определенный 
размер социальной помощи, это 
еще не значит, что Кабмин не имеет 
права корректировать его в соответ-
ствии со своими возможностями. 
К такому заключению пришли в 
Конституционном Суде. � СТР. 10 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Процессуальная 
защита «детей войны»
Повышение к пенсии неразрывно 
связано с выплатой самой пенсии и 
имеет не определенный во времени 
предельный срок выплаты. � СТР. 12

ИССЛЕДОВАНИЕ

Бизнес против 
коррупции
Для преодоления коррупции в 
Украине необходимы системные 
изменения, например привлечение 
к решению данной проблемы пред-
ставителей бизнеса, поиск новой 
элиты, которая сможет реализовать 
новую политику на практике. � СТР. 14

ТОЛКОВАНИЕ

Независимость 
налогом не облагается!
Ежемесячное денежное содержание 
как судьи, который, имея право 
на отставку, продолжает работать, 
так и судьи в отставке не включается 
в их общий доход. � СТР. 17

ПРАВИЛА

Эталон ежедневной работы
Виктор ТАТЬКОВ: «Постановления 
пленума принимаются для 
того, чтобы все работали так, 
как в них записано» � СТР.4

РЕЙТИНГ 

Десять дел
одного года 
Самые громкие уголовные процессы, за которыми 
наблюдали как в Украине, так и за рубежом
ЮЛИЯ ГАЙДАЙ

В этом году прокуратура 
проявила невиданную доселе 
активность: мало того, 
что борьба с коррупцией достигла 
воистину вселенских масштабов, 
так еще и в сети правоохранителей 
регулярно попадалась 
действительно крупная рыба. 
Помимо знаковых фигур в 
политике — Юлии Тимошенко, 
Юрия Луценко, за решеткой 
оказались бывший и.о. министра 
обороны Валерий Иващенко, экс-
глава Госфинуслуг Василий Волга, 
депутат Луганского горсовета 
Роман Ландик и многие другие. 
К тому же по некоторым громким 
делам уже вынесены приговоры. 
Пожалуй, впервые власть 
не просто провозглашает лозунги, 
а демонстрирует волю и 
решимость в борьбе с коррупцией.
«ЗиБ» составил рейтинг 
самых громких уголовных дел 
прошедшего года. 

1. Судья и подсудимая года

Безусловно, первое место в рейтинге 
занимает Ю.Тимошенко. По многим при-
чинам. Уже потому, что за слушанием 
уголовного дела против нее в Печерском 
райсуде г.Киева следила не только вся 
Украина, но и добрая часть цивилизо-
ванного мира. И это первый приговор, 
вынесенный экс-премьеру в Украине. 
Хотя Ю.Тимошенко признали виновной 
в превышении служебных полномочий 
при подписании газовых контрактов с 
Россией в 2009 году, точка в этой исто-

рии, скорее всего, еще не поставлена. 
Защитники Юлии Владимировны уже 
подали жалобу в Европейский суд по 
правам человека. По словам Сергея Вла-
сенко, в заявлении делается акцент на 
процессуальных нарушениях. Решение 
Евросуда защита ожидает не раньше 
апреля. Хотя сторонники экс-премьера 
все еще надеются, что ст.365 УК, по ко-
торой обвиняли Юлию Владимировну, 
декриминализируют. Во всяком случае 
Президент Виктор Янукович не исклю-
чил возможность такого хода событий. 

Правда, помимо «газового дела», в 
арсенале правоохранителей есть еще 
как минимум 20 уголовных дел против 
Ю.Тимошенко — об этом не так давно за-

явил первый заместитель Генпрокурора 
Ренат Кузьмин. 

Специальную номинацию в рейтинге 
«ЗиБ» заслужил и судья, рассматрива-
вший «дело Тимошенко». Для миллионов 
украинцев Родион Киреев несколько 
месяцев олицетворял правосудие. Его 
популярность затмила популярность 
звезд шоу-бизнеса, его изображения ти-
ражировали газеты и Интернет. Пожалуй, 
до этого момента отечественная Фемида 
для обывателя была безликой, и вот на 
какое-то время она обрела лицо. Впрочем, 
возможно, следующий громкий процесс 
создаст нового героя. 

 � Окончание на стр.3

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В связи с новогодними  
праздниками следующий 
спаренный номер газеты 
(№2—3) выйдет  согласно 
графику —  14 января 2012 года.

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
УКРАИНЫ

Уважаемые коллеги!

Подошел к концу 2011 год. 
Каждому из нас он запомнится 
различными общественными 
событиями, напряженным трудом, про-
фессиональными и личными трудностя-
ми и достижениями. 

Непростым этот год оказался и для 
судей и работников аппаратов судов. 

Убежден, что совместными усили-
ями мы добьемся улучшения состояния 
осуществления правосудия в государ-
стве, повысим уровень защиты прав и 
свобод граждан, интересов юридиче-
ских лиц и государства в целом. Будем 
вместе искоренять причины существу-
ющих проблем. 

Судебная система должна быть и будет 
единой, крепкой и независимой. 

Пускай 2012-й оправдает все надежды, 
подарит здоровье и счастье вам и вашим 
семьям! 

Желаю новых свершений в новом 
году! 

С Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

С уважением
Председатель 
Верховного Суда Украины 
Петр ПИЛИПЧУК

ВЫСШИЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД 
УКРАИНЫ

Уважаемые друзья!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с праздниками — 
Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Не без усилий нам даются победы 
на пути реализации системных реформ 
в разных сферах жизни нашей страны. 
Но самоотверженный и настойчивый 
труд каждого из нас всегда приводит к 
стабильным успехам в развитии Украины 
как сильного правового государства.

Поэтому пусть в новом году все ва-
ши планы и замыслы осуществятся, а 
высокий профессионализм, энергичность 
и стремление к лучшему способствуют 
новым свершениям во имя повышения 
благосостояния народа и на благо нашей 
Родины!

Желаю, чтобы грядущий год оправдал 
все ваши надежды, принес мир, благо-
получие и любовь вам и вашим семьям! 

Добра вам и ощущения безграничного 
счастья на все праздники!

С уважением
Председатель 
Высшего административного 
суда Украины 
Игорь ТЕМКИЖЕВ

ВЫСШИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
СУД УКРАИНЫ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ГРАЖДАНСКИХ 
И УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Уважаемые коллеги!

От души поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Уходящий год был для нас нелег-
ким. Кроме осуществления правосудия, 
всему коллективу приходилось решать 
организационные вопросы, создавать 
крайне необходимые условия для дея-
тельности суда. Благодаря вдохновенной 
и согласованной работе мы достойно 
выдержали эти испытания и готовы к 
новым задачам и свершениям. 

Поэтому хочу поблагодарить вас за 
добросовестный труд, высокую ответ-
ственность и требовательность к себе и по-
желать достижений на ниве утверждения 
принципа верховенства права, независи-
мости и демократии в нашем государстве.

Пусть 2012 год принесет вам и вашим 
семьям перемены к лучшему, мир и со-
гласие, благополучие и процветание, а 
рождественские колокола подарят здоро-
вье, счастье, любовь и надежду на лучшее 
будущее. 

С уважением 
Председатель Высшего 
специализированного суда Украины 
по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел 
Леонид ФЕСЕНКО

Для миллионов украинцев Р.Киреев несколько месяцев олицетворял правосудие.



ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ 

Чего ждать Украине в 2012 году 
от международной политики? 

МИХАИЛ 
ПОГРЕБИНСКИЙ:

— Очевидно, что нам пока не удается дого-
вориться одновременно с Россией и ЕС. И 
так или иначе мы все же будем вынуждены 
пойти на серьезные уступки в двух направ-
лениях, поскольку заинтересованы в том, 
чтобы решить проблемы в отношениях как 
с Россией, так и с Европой. То есть в 2012 
году нас ожидают колоссальные проблемы. 
И, чтобы добиться результата, придется 
идти на уступки. Но не знаю, готовы ли 
к этому наши руководители. 

ВИКТОР 
НЕБОЖЕНКО: 

— Украина выбрала очень сложный стиль 
поведения с другими государствами — 
так называемый агрессивный изоляцио-
низм. Лишь очень мощные и большие 
государства, такие как США, Великобрита-
ния, Германия, могут себе это позволить. 
Поэтому то, что Украина умудрилась по-
ссориться и с Россией, и с ЕС, будет иметь 
для нее негативные последствия. Скорее 
всего, в 2012 году Украина будет пожи-
нать плоды стратегии дипломатического 
агрессивного изоляционизма. Ведь теперь 
нам не верят ни Россия, ни ЕС. Поэтому 
если будет заключаться какой-то договор, 
то, очевидно, не на длительный период. 
Нужно немало времени, чтобы построить 
какой-то другой тип отношений. 

ВЛАДИМИР 
КОРНИЛОВ: 

— В первую очередь трудности в отношени-
ях с Россией и ЕС связаны с тем, что Украи-
на все еще не определилась, что ей нужно. 
По моему мнению, основная проблема 
будет заключаться в том, что в 2012 году 
Украине все же придется определяться. А 
это в свою очередь повлечет проблемы 
внутри страны, поскольку геостратегиче-
ский выбор будет сопровождаться острой 
внутриполитической борьбой. 

ВИТАЛИЙ 
БАЛА: 

— Основным индикатором проблем в 
отношениях с Россией будет президент-
ская кампания в этом государстве. Думаю, 
только после этого можно рассчитывать 
на более или менее серьезные шаги для 
достижения компромисса. Что касается 
Европы, то здесь ситуация немного про-
ще. Если мы согласимся с теми условиями, 
которые нам поставлены, то проблем с ЕС 
не возникнет. Но я верю в чудо и думаю, что 
в 2012 году все у нас будет в порядке. 

Записала АНИ ГАЛУК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗИНОВИЙ ШКУТЯК
5 января, 64 года

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам строительства, градострое-
ния, жилищно-коммунального хозяйства 
и региональной политики, представитель 
фракции блока «НУНС», народный депу-
тат V и VI созывов.

АЛЕКСАНДР 
ФЕЛЬДМАН
6 января, 52 года

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам борьбы с организованной 
преступностью и коррупцией, пред-
ставитель фракции Партии регионов, 
народный депутат ІV—VI созывов.

ВИКТОР ШВЕЦ
6 января, 58 лет

Председатель Комитета ВР по вопросам 
законодательного обеспечения право-
охранительной деятельности, предста-
витель фракции БЮТ—«Батьківщина», 
народный депутат V и VI созывов.

АЛЕКСАНДР БОНДАРЬ
7 января, 57 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам экономической политики, 
представитель фракции блока «НУНС», 
народный депутат V и VI созывов.

КОНСТАНТИН ЖЕВАГО
7 января, 38 лет

Член Комитета ВР по вопросам правовой 
политики, представитель фракции 
БЮТ — «Батьківщина», народный депу-
тат ІІІ— VI созывов.

ВАДИМ ПЕТРЕНКО
8 января, 66 лет

Председатель подкомитета Комите-
та ВР по вопросам государственного 
строительства и местного самоуправ-
ления, представитель фракции БЮТ—
«Батьківщина», народный депутат V и 
VI созывов.

ЯРОСЛАВ ДЖОДЖИК
9 января, 52 года

Член Комитета ВР по вопросам бюджета, 
представитель фракции блока «НУНС», 
народный депутат IV и VI созывов.

ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВ
10 января, 52 года

Секретарь Комитета ВР по иностранным 
делам, представитель фракции КПУ, 
народный депутат IV—VI созывов.

ЮРИЙ ВОРОПАЕВ
10 января, 57 лет

Заместитель председателя, председатель 
подкомитета Комитета ВР по вопросам 
экономической политики, представитель 
фракции Партии регионов, народный 
депутат V и VI созывов.

ИРИНА ГОРИНА
10 января

Член Комитета ВР по вопросам 
экономической политики, представитель 
фракции Партии регионов, народный 
депутат VI созыва.

АЛЕКСЕЙ БАБУРИН
11 января, 63 года

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам транспорта и связи, пред-
ставитель фракции КПУ, народный депу-
тат III—VI созывов.

НИКОЛАЙ 
МАРТЫНЕНКО
12 января, 51 год

Председатель Комитета ВР по вопросам 
топливно-энергетического комплекса, 
ядерной политики и ядерной безопас-
ности, представитель фракции блока 
«НУНС», народный депутат III—VI 
созывов.

СВЕТЛАНА ШМЕЛЕВА
12 января

Председатель подкомитета по вопросам 
регулирования трудовых отношений 
и занятости населения Комитета ВР по 
вопросам социальной политики и труда, 
представитель фракции КПУ, народный 
депутат VI созыва.

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

Стратегическая 
определенность
С какими проблемами во внешней политике сталкивался Киев 
в 2011 году, а какие подстерегают его в 2012-м
МАРИНА БОЙКО

За время президентства Виктора 
Януковича дипломатический 
корпус, представляя интересы 
Украины на переговорах 
со многими государствами, 
как побеждал, так и терпел 
поражения. Но главное, 
что в вопросах внешней 
политики у Киева всегда была 
стратегическая определенность: 
цель — европейская интеграция 
и крепкие дружеские отношения 
со многими зарубежными 
странами-партнерами. Особенно 
важным для Украины стало 
налаживание политических и 
экономических связей с северо-
восточным соседом — Россией.

За два года Киев достиг значитель-
ного прогресса в отношениях с Евро-
пейским Союзом. Напомним: после 
инаугурации Виктор Федорович пер-
вый визит нанес в Брюссель (в марте 
2010 года). И лишь через несколько дней 
после этого отправился в Москву. Да 
что говорить о визите: главный при-
оритет нашей страны — курс на евро-
интеграцию — удалось закрепить даже 
на законодательном уровне.

Но определить цели — не столь уж 
сложно. А вот реализовать их не так 
просто, как кажется на первый взгляд. 
Да и с «неглавным» партнером, Россией, 
у Украины иногда бывают «затяжные 
разногласия». Особенно в газовых во-
просах. Поэтому Киеву приходится на-
правлять все свои силы не только на то, 
чтобы сдать европейский «экзамен» и в 
итоге вступить в ЕС, но и на борьбу за 
цену на голубое топливо.

«Вас интерес ует, в каком состо-
янии переговоры меж д у Укра иной 
и Россией? В тяжелом», — недавно 
сказал журналистам Президент. Он 
напомнил, что переговоры с Москвой 
о цене на газ идут уже почти 1,5 года. 
«Это длительный процесс, в котором 
требования Украины к России доволь-
но понятны с точки зрения формиро-
вания цены на газ», — отметил глава 
государства.

Также он часто напоминает, что 
подписание газового соглашения в 
2009 году привело к тому, что Украина 
«получила самую высокую цену на газ 
среди европейских стран». «И сегодня, 
несмотря на то, что работает так назы-
ваемая харьковская скидка — $100 на 
1 тыс. м3, — наше государство по срав-
нению с другими платит самую высокую 
цену на газ. Это крайне тяжелое для нас 
бремя», — поделился В.Янукович про-
блемой с представителями СМИ.

С европейским вектором тоже не все 
так просто. Киев стремится подписать с 
Брюсселем соглашение об ассоциации. 
Этот документ должен стать путевод-
ной звездой, которая будет освещать 
нашей стране дорогу в Старый Свет.

19 декабря в Киев приезжали евро-
гости: президент Европейского совета 
Херман ван Ромпей и председатель 
Еврокомиссии Жозе-Мануэль Барро-
зу. Украинские власти надеялись, что 
представители ЕС преподнесут подарок 
к Новому году — парафируют (пред-
варительно подпишут) соглашение об 
ассоциации. А Х. ван Ромпей и Ж.-М.
Баррозу за явили, что переговоры с 
Киевом были непростыми, ведь по-

следний «поставил перед собой цели, на 
реализацию которых уходит немало сил 
и времени». В результате проведенной 
встречи стороны подошли к заверше-
нию работы над текстом документа.

Для Киева и Брюсселя — это огром-
ный успех. Обе стороны согласились, что 
подписание соглашения об ассоциации 
важно как для Украины, так и для ЕС. «Я 
убежден, что проект объединенной Евро-
пы не будет завершен, пока за ее предела-
ми будут находиться такие большие евро-
пейские страны и народы, как украинский 
народ. Процесс дальнейшего расширения 
ЕС — это движение в направлении укре-
пления экономической стабильности, без-
опасности и европейских ценностей. Это 
движение в направлении более сильной 
Европы», — подчеркнул В.Янукович на 
XV саммите Украина—ЕС.

В следующем году нашу страну ждут 
новые испытания, связанные с решением 
старых вопросов — интеграцией в Европу 
и ценой на газ. Но кто бы ни предъявлял 
нам ультиматумы, заставляя выбирать, 
в какую организацию вступать, Украина 
спокойно продолжает делать свое дело — 
движется в сторону Запада, успевая «за-
бежать» и на Восток. �

ОТЧЕТ

Изменить себя и других
Министр юстиции рассказал об осуществленных и запланированных реформах 

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

В прошлом году изменения 
коснулись и Министерства 
юстиции. Речь идет о новых 
задачах и функциях, 
а также о совершенствовании 
организации работы. В свою 
очередь специалисты ведомства 
работали и над обновлением 
законодательства. Что 
изменилось за последнее время и 
принятия каких новаций можно 
ожидать в 2012 году, на итоговой 
пресс-конференции рассказал 
министр юстиции Александр 
Лавринович. 

Начинать с власти

За несколько дней до Нового года 
А.Лавринович встретился с предста-
вителями прессы. Он рассказал о вы-
полненных задачах, а также планах на 
ближайшее будущее. По словам мини-
стра, система юстиции не только раз-
рабатывала проекты реформ, но и сама 
была их объектом. 

Существенные изменения коснулись 
всей системы власти. Количество ми-
нистров в Правительстве сократилось 
до 16, а центральных органов исполни-
тельной власти — с 111 до 74. Кроме того, 
между последними обязанности были 
распределены по-новому.

«Это не только разделение функций 
по видам, но и один из самых сильных 
антикоррупционных шагов, когда невоз-
можно сформировать проблему, самому 
определить ее решение, контролировать 
исполнение этого решения и подводить 
итоги, как было до этого года», — отме-
тил руководитель Минюста. 

Правда, как признал А.Лавринович, 
не все проблемы еще решены. Продол-
жить курс изменений должен новый за-
кон о государственной службе.

Новые функции

В прошлом году Минюсту пришлось 
выполнять дополнительные задания. Так, 

после принятия антикоррупционного 
законодательства министерство про-
водит антикоррупционную экспертизу 
актов разных органов власти. 

«Коррупционные деяния, имевшие 
самое сильное влияние на общество, к 
сожалению, осуществлялись законным 
способом, а перед этим закладывались 
соответствующие нормы в указы или 
постановления», — подчеркнул ми-
нистр. В целом в прошлом году было 
установлено, что в 264 проектах со-
держались положения, которые могли 
сп ровоци ровать корру пцию. Ча ще 
всего такие нормы касались государ-
ственных закупок.

По мнению А.Лавриновича, нали-
чие коррупционных схем в документах 
нельзя списывать на непрофессиональ-
ность их авторов. Напротив, для того, 
чтобы использовать такие возможности, 
необходимо прекрасно разбираться в 
предмете своей деятельности.

Кроме того, министерство про-
вело огромное количество экспертиз 
при регистрации нормативно-право-
вых актов. Раньше очень часто они 
действовали без соответствующего за-
свидетельствования. Больше всего, по 
словам А.Лавриновича, этим грешили 
налоговики, Нацбанк, местные госад-
министрации.

В прошлом году Минюст зареги-
стрировал около 1500 нормативных 
актов, в более чем 20 случаях — отка-
зал. Эта работа будет продолжаться и 
станет еще более важной, в том числе 
и для руководителей ведомств. С 1 ян-
варя за использование нормативных 
актов, которые не зарегистрированы Мин-
юстом, руководители госорганов будут 
платить штрафы. «Думаю, эта норма 
положительно повлияет на дисципли-
ну. И в прошлом останутся слу чаи, 
когда использовались незарегистри-
рованные акты или нормативные акты 
подменялись письмами», — отметил 
А.Лавринович. 

УПК на старте

Предмет особой гордости министра —
проект нового Уголовного процессу-

ального кодекса, в подготовке которого 
участвовали и работники его ведомства. 
«Последние 18 лет разные эксперты, на-
учные работники, народные депутаты, 
члены Правительства инициировали 
разработку этого проекта, но он так и не 
стал действующим», — констатировал 
А.Лавринович. Правда, этому можно 
найти объяснение: подготовкой изме-
нений заниматься было чрезвычайно 
трудно, ведь в них были заинтересо-
ваны далеко не все. «Система право-
охранительных органов достаточно 
консервативно относится к серьезным 
изменениям в организации работы, 
полномочиях и функциях», — отметил 
министр. Однако А.Лавринович убеж-
ден, что в 2012 году новый УПК будет 
принят несмотря ни на что. 

«Обвинительный уклон останется в 
прошлом, мы будем иметь реальную со-
стязательность и равенство обвинения и 
защиты», — подчеркнул министр. В то 
же время А.Лавринович готов к тому, 
что окончательный вариант кодекса бу-

дет компромиссным: «протащить» через 
парламент все изменения, скорее всего, 
не удастся, но принятие УПК должно 
стать знаковым.

К сожалению, процессуальное за-
конодательство — не единственна я 
проблема, с которой ста лкиваются 
подозреваемые. В СИЗО и изоляторах 
временного содержания к ним приме-
няют пытки. Но одного только нового 
кодекса для борьбы с этим позорным 
явлением недостаточно. По мнению 
А.Лавриновича, в правоохранительных 
органах нужно улучшать отбор кадров, а 
также создавать такие условия, которые 
бы предусматривали немедленное и су-
ровое наказание для тех, кто прибегает 
к пыткам.

Изменить систему правоохрани-
тельных органов в будущем году вряд ли 
удастся. И министр, и общество осо-
знают, что на это необходимо время. 
Главное, чтобы имело место улучшение 
и движение шло в правильном направ-
лении. �

В этом году В.Януковичу еще не раз придется прислушиваться к мнению партнеров 
и принимать важные решения.

Хотя в 2011 г. система власти претерпела значительные изменения, 
Минюст нашел в ней свое место.

2 новости и комментарии



РЕЙТИНГ 

Десять дел
одного года 
Самые громкие уголовные процессы, за которыми 
наблюдали как в Украине, так и за рубежом

 � Окончание, начало на стр.1

2. Изоляция года

Уг о л о в н о е  д е л о  в  о т н о ш е н и и 
Ю.Луценко было возбуждено в конце 
2010-го, с тех пор мужчина находится в 
СИЗО. Недавно он отметил «юбилей» — 
год пребывания под стражей. Это едва ли 
не самое длительное пребывание в след-
ственном изоляторе бывшего чиновника 
такого ранга. 

Экс-министру инкриминируют ту же 
статью, что и Ю.Тимошенко — ч.3 ст.365 
(«превышение власти или служебных 
полномочий, повлекшее тяжкие по-
следствия»). В частности, его обвиняют 
в незаконном приеме на работу в минис-
терство своего бывшего водителя и в на-
рушениях, связанных с предоставлени-
ем последнему квартиры и начислением 
пенсии. Также Ю.Луценко обвиняется в 
нарушениях при организации праздно-
вания Дня милиции.

С учетом того, что суд пока допросил 
лишь несколько десятков свидетелей из 
нескольких сотен, скорее всего, этот про-
цесс станет одним из самых затяжных в 
истории отечественного правосудия.

3. Оправдание года

В декабре прошлого года Печерский 
райсуд г.Киева признал незаконным и 
отменил постановление Генеральной 
прокуратуры о возбуждении уголовно-
го дела в отношении Леонида Кучмы 
по обвинению его в причастности к 
убийству журналиста Георгия Гонгадзе 
(все та же ч.3 ст.365 УК). Суд не нашел 
основа ний, которые у ка зыва ли бы 
на причастность Президента (1994—
2005 гг.) к совершению тяжкого престу-
пления. Суд, в частности, установил, что 
фактически единственным основанием 
для возбуждения дела стали пленки 
Николая Мельниченко, а согласно ре-
шению Конституционного Суда обви-
нение не может основываться на дока-
зательствах, полученных незаконным 
путем и предоставленных лицом, не 
уполномоченным их собирать.

Напомним: уголовное дело в отноше-
нии Л.Кучмы было возбуждено в марте 
2011 года. При этом записи разговоров 
в кабинете главы государства были 
признаны вещдоками. Но уже тогда боль-
шинство политологов предсказывали, что 
дело так или иначе будет прекращено. 
Правда, Генпрокуратура обжаловала ре-
шение суда и ждет вердикта апелляцион-
ной инстанции. 

4. Взятка года 

В июле в Украине разразился очеред-
ной громкий скандал: сотрудники ГПУ и 
СБУ задержали главу Госфинуслуг, лиде-
ра партии «Союз левых сил» В.Волгу. Его 
обвинили в получении взятки в размере 
$0,5 млн. Задержанию предшествовали 
аресты нескольких его подчиненных. Дело 
в отношении чиновника было возбуждено 
по ч.3 ст.368 УК. «Подозреваемый требо-
вал указанную сумму за отмену решения 
Госфинуслуг о введении временной адми-
нистрации в одном из кредитных союзов. 
Кроме того, по этому делу проходят еще 
3 представителя комиссии», — сообщила 
ГПУ. Сам В.Волга заявлял, что арест не был 
для него неожиданностью — незадолго 
до этого он якобы «раскрыл преступные 
финансовые схемы, о которых не успел 
доложить Президенту».

«Дело Волги» уже направлено в Шев-
ченковский районный суд г.Киева.

5. Антигерой года 

Им, бе зусловно,  с та л экс-п ред-
седатель Львовского апелляционного 

административного суда Игорь Зварыч. 
20 сентября 2011 года Оболонск ий 
районный суд г.Киева признал, что 
И.Зварыч полу чил взятки на сумму 
более 963 тыс. грн., и приговорил его к 
10 годам лишения свободы с конфис-
кацией всего имущества. Еще одного 
судью и фигуранта этого же дела — по-
средника Вячеслава Любашевского — 
суд приговорил к 5 годам заключения. 

На пом н и м:  в о  в з я т оч н и че с т в е 
И.Зварыча обвинили еще в конце 2008 го -
да. На следующий день у него и 7 дру-
гих судей были проведены обыски в 
служебных кабинетах и квартирах. При-
чем у И.Зварыча дома нашли $1 млн и бо-
лее 300 тыс. грн. «Дело Зварыча» заставило 
политиков и журналистов еще раз серьез-
но задуматься о проблеме коррупции в 
украинских судах.

6. Секретность года

Еще весной 2011-го ГПУ направила в 
суд «дело Пукача». Экс-шефа милицей-
ской «наружки» обвиняют в убийстве 
в 2000 году жу рналиста Г.Гонгадзе. 
Этого процесса ждала вся Украина, но 
побывать на нем не удалось ни одному 
журналисту. Отдельным материалам 
этого уголовного дела присвоен гриф 
«секретно», и рассмотрение его в суде 
тоже засекречено. Поэтому обществен-
ности приходится довольствоваться 
скупыми комментариями адвокатов, 
чья откровенность весьма ограничена 
положениями закона «О государствен-
ной тайне». Так что узнать, какие пока-
зания дает скандальный генерал, пока 
не представляется возможным. 

7. Афера года

Последним громким разоблачением 
2011-го стал арест главы Госслужбы за-
нятости Владимира Галицкого. 26 но-
ября сотрудники СБУ арестовали его, 
а также 4 других подчиненных ему со-
трудников. По версии следствия, работ-
ники ГСЗ обогащались за счет махина-
ций со средствами, которые выделялись 
в рамках программы по созданию ра-
бочих мест. ГПУ возбудила уголовные 
дела по ст.368 УК («Получение взятки») 
и ст.3682 («Незаконное обогащение»). 
Максимальное наказание по этим ста-

тьям — лишение свободы на срок до 12 и 
10 лет соответственно. Во время обысков 
в нескольки х ба нковски х ячейка х, 
принадлежавших задержанным, были 
найдены валютные ценности на общую 
сумму $7,5 млн, золотые украшения и 
драгоценные камни. 

8. Компромисс года 

В 2011-м на свободу вышел человек, 
пострадавший из-за заключения газо-
вого соглашения, — Игорь Диденко. 
Бывшего первого заместителя главы 
«Нафтогаза України» обвиняли в при-
своении, растрате имущества или за-
владении им путем злоупотребления 
служебным положением (ч.2 ст.191 УК) 
в связи с растаможиванием сотрудни-
ками «Нафтогаза» и Гостаможслужбы 
11 млрд м3 газа, принадлежавших ком-
пании «Росукрэнерго», что сулило ему 
отнюдь не радужные перспективы. Од-
нако в августе 2011 года прокуратура 
неожиданно выступила за переквали-
фикацию вышеуказанной статьи на ч.2 
ст.364 («Злоупотребление властью или 
служебным положением»), предусмат-
ривающую более мягкое наказание. В 
итоге экс-замглавы «Нафтогаза» полу-
чил 3 года лишения свободы условно. 
После оглашения приговора И.Диденко 
освободили из-под стражи. Еще двух 
фигурантов этого дела — бывшего главу 
Гостаможслужбы Анатолия Макаренко и 
экс-начальника отдела Киевской регио-
нальной таможни Тараса Шепитько — 
в июле 2010 года освободили из-под 
стражи, изменив меру пресечения на 
подписку о невыезде.

9. Мажор года

Экс-депутат Луганского горсовета 
от ПР, сын влиятельного «регионала» 
Владимира Ландика Роман, возмож-
но, станет первым мажором, который 
получит реальное наказание. Во вся-
ком случае его уже отправили в СИЗО 
и отпускать на свободу, похоже, не 
собираются. Так что этот процесс в 
некоторой с тепени мож но на звать 
показательным. 

Р.Ландика обвиняют по ч.3 ст.296 
УК («Хулиганство»): летом этого года он 
устроил дебош и избил девушку в лу-

ганском ресторане «Баккара», причем 
видеозапись случившегося практиче-
ски сразу же появилась в Интернете. Во 
время суда Роман вел себя агрессивно и 
делал странные заявления. Например, 
он утверждал, что люди, «заказавшие» 
его, «одержимы дьяволом», а сам он — 
светлый ангел, вовлеченный в «борьбу 
добра и зла». 

10. Амнистия года

В конце 2011-го Печерский райсуд 
г.Киева прекратил уголовное дело, воз-
бужденное в отношении бывшего первого 
заместителя министра юстиции Евгения 
Корнийчука. Основание — применение 
акта амнистии. Еще год назад шансов 
выйти на свободу у Е.Корнийчука, обви-
няемого в злоупотреблении служебным 
положением при проведении госзакупок, 
почти не было. По совокупности обвине-
ний по ч.3 ст.365 и ч.3 ст.366 УК ему гро-
зило до 10 лет заключения. 

30 ноября Генпрокуратура смягчила 
обвинение, убрав упоминание о «тяжких 
последствиях», и деяния стали классифи-
цироваться по ч.1 ст.365 и ч.1 ст.366 УК, 
которые подпадали под действие закона 
об амнистии. 

* * *
Можно вспомнить еще несколько 

громких дел, которыми знаменовался 
2011 год. 10 лет проведет в местах лише-
ния свободы обвиненный в получении 
взятки экс-замминистра окружающей 
среды Борис Преснер — он стал первым 
чиновником-«регионалом», получившим 
реальное наказание. 

Закончилась и эпопея, связанная с 
одиозным экс-нардепом от БЮТ Вик-
тором Лозинским — за убийство жи-
теля Кировоградской области Валерия 
Олийныка его посадили на 15 лет. Экс-
начальника Государственной инспекции 
по контролю за ценами Министерства 
экономики Татьяну Рудь приговорили 
к 5 годам лишения свободы с отсрочкой 
исполнения приговора. Вот-вот начнутся 
прения по «делу Георгия Филипчука», 
экс-министра окружающей природной 
среды. Близок к завершению и процесс по 
«делу Иващенко», бывшего и.о. министра 
обороны. Так что в новом году можно 
ожидать развязки не менее громких 
уголовных дел. �

ФЕМИДА

Приговор 
по прайсу
Генеральная прокуратура 
возбудила уголовное дело 
в отношении судьи 
Николаевского районного суда 
Николаевской области.

Отделом по расследованию преступле-
ний относительно коррупционных деяний 
Генеральной прокуратуры по материалам 
ГУБОП МВД Украины возбуждено уголов-
ное дело в отношении судьи Николаевского 
районного суда Николаевской области и его 
сообщника по признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.368 УК.

Как сообщили «ЗиБ» в отделе связей 
со СМИ ГПУ, судья и его сообщник были 
пойманы с поличным — во время полу-
чения ими взятки за принятие решения 
по гражданскому делу о наложении ареста 
на имущество. �

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Воры 
в погонах
Соломенский районный суд 
г.Киева приговорил к 5 годам 
лишения свободы руководителя 
одного из государственных 
предприятий Министерства 
обороны и главного бухгалтера 
коммерческой фирмы.

Нечистые на руку должностные лица 
нанесли государству убытки в размере 
1 млн грн. Именно в такую сумму оценили 
стоимость 30 квартир, которые присвоили 
злоумышленники. 

В то же время военнослужащие, ко-
торым предназначалось это жилье, десят-
ки лет живут в не приспособленных для 
этого домах и оплачивают коммунальные 
услуги по тарифам, установленным для 
промышленных предприятий. 

Кроме того, имеют место случаи снаб-
жения воинских частей некачественным 
вещевым имуществом. Такие наруше-
ния происходят из-за отсутствия над-
лежащего контроля со стороны обо-
ронного ведомства. Причины банальны 
и заключаются в коррумпированности 
ревизоров.

К таким выводам пришла Генераль-
ная прокуратура. 

Как заявляет ГПУ, наказание неиз-
бежно: 700 человек ответят за свои махи-
нации. 

С целью предотвращения преступле-
ния прокуратура и в дальнейшем будет 
проводить проверки во всех структурных 
подразделениях министерства. �

АУДИТ

Кто купит 
военное 
имущество? 
Счетная палата провела аудит 
эффективности реализации 
избыточного военного 
имущества Вооруженных сил 
и установила, что высвобождение 
значительного его количества 
загадочным образом 
не привело к существенному 
увеличению поступлений 
в бюджет. Выяснилось, что почти 
90% высвобожденного военного 
имущества не реализуется, 
а государство тратит значительные 
средства на его содержание.

Суммы денежных поступлений от 
реализации военного имущества, преду-
смотренные законами «О Государствен-
ном бюджете Украины на 2010 год» и «О 
Государственном бюджете Украины на 
2011 год», составили в 2010-м 277,8 млн 
грн. (или всего 6,8% от запланированной 
суммы) и за 9 месяцев 2011-го — 269,5 млн 
грн. (или 17,7%), что, по мнению Счетной 
палаты, свидетельствует о невыполнении 
запланированных показателей.

Фактические финансовые поступле-
ния в государственный бюджет от реали-
зации избыточного вооружения, военной 
и специальной техники Вооруженных сил 
за 2008—2011 гг. составили 1,1 млрд грн., 
или всего 12% от остаточной стоимости 
предложенного для реализации имуще-
ства на сумму 9,2 млрд грн.

При чин у та кого положени я дел 
ауди торы видят в несовершенной нор-
мативно-правовой базе, регулирующей 
процесс реализации военного имуще-
ства. Сказывается на невыполнении 
плановых задач по реализации имуще-
ства также его моральная и физическая 
изношенность, низкая конкурентоспо-
собность на рынке из-за неудовлетвори-
тельного состояния вооружения, несо-
гласованность действий Министерства 
обороны и уполномоченных предпри-
ятий и организаций при обеспечении 
проведения эффективной работы по 
реализации высвобожденного воен-
ного имущества. При таких условиях 
почти 90% имущества не реализует-
ся, а государственный бюджет тратит 
значительные средства на его содер-
жание. �

НАКАЗАНИЕ

По этапу 
с комфортом
Новогодние праздники 
Юлия Тимошенко встретит 
на новом месте. 30 декабря 
самую известную узницу 
страны этапировали 
в колонию. Таким образом 
исполнен приговор, 
оставленный в силе 
постановлением 
Апелляционного суда г.Киева 
от 23 декабря 2011 года.

Перед выездом заключенная прошла 
медицинский осмотр. Доктора подтверди-
ли, что состояние здоровья Ю.Тимошенко 
позволяет транспортировку. 

По информации Государственной пе-
нитенциарной службы, узницу перевози-
ли на комфортабельном автобусе со всеми 
удобствами. 12 чемоданов личных вещей 
отправили в отдельном автомобиле. 

«Колония, куда отправилась Тимо-
шен ко, не строгого режима. Учреждение 
находится в Харьковской области и рас-
считано на 900 заключенных», — рас-
сказал корреспонденту «ЗиБ» защитник 
экс-премьера Сергей Власенко. 

В течение последней недели перед 
Новым годом из СИЗО в учреждения 
исполнения наказаний этапировали 
150 человек, в отношении которых при-
говоры вступили в законную силу. �

ВЗЯТКА

Пошлина — 
мимо кассы
Прокуратура Донецкой области 
направила в суд уголовное дело, 
возбужденное по ч.3 ст.368 УК в 
отношении бывшего начальника 
таможенного поста «Азов-порт» 
Восточной таможни и его 
заместителя. 

В течение нескольких месяцев, испол-
няя служебные обязанности, должностные 
лица использовали предоставленную им 
власть и полномочия с целью наживы. Они 
требовали и получали взятки от руководи-
телей предприятий, экспедиторов, обещая 
последним беспрепятственное оформление 
грузов без применения дополнительных 

форм таможенного контроля. Это преду-
сматривало освобождение от процедуры 
досмотра. Такая деятельность значительно 
увеличивала риск контрабанды. 

Во время досудебного следствия было 
установлено и доказано 10 эпизодов получе-
ния взяток. Такса за переправку груза через 
таможню — от 10 до 20 центов с каждой тон-
ны. Общая сумма полученных незаконным 
путем средств составляет почти 100 тыс. грн. 

Сейчас обвиняемые находятся под стра-
жей. Санкция инкриминируемой им статьи 
Уголовного кодекса предусматривает от 
8 до 12 лет лишения свободы с конфис-
кацией  имущества и запретом занимать 
определенные должности на срок до 3 лет. �
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ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ

Ради одинакового применения
ВСС объяснил, как обращаться в Верховный Суд и рассматривать заявления 
в порядке приказного производства
ВАЛЕНТИН БОГУНОВ

Пленум Высшего 
специализированного суда по 
рассмотрению гражданских и 
уголовных дел 23 декабря принял 
постановления по вопросам 
применением норм приказного 
производства и допуска уголовных 
дел к рассмотрению в ВС, а также 
обсудил проблемы, которые 
возникают из кредитных 
правоотношений, при самочинном 
строительстве и найме жилья.

Непростая упрощенная 
процедура

Характерной особенностью приказ-
ного производства (разд.ІІ ГПК) являет-
ся упрощенность процедуры судебного 
разбирательства требований заявителя, 
предопределенная отсутствием спора о 
наличии самого права. В этих случаях нет 
необходимости прибегать к исковому 
производству, которое является довольно 
длительным. 

Принцип процессуальной экономии, 
отвечающий интересам как взыскателя, 
так и суда, сегодня должен применяться 
к требованиям о: 

• взыскании начисленной, но невы-
плаченной заработной платы; 

• компенсации расходов на про-
ведение розыска ответчика, должника, ре-
бенка или транспортных средств должника;

• взыскании задолженности по 
оплате определенных услуг (ЖКХ, теле-
коммуникации);

• присуждении алиментов на ребен-
ка (если требование не связано с оспарива-
нием отцовства);

• возвращении стоимости товара 
ненадлежащего качества.

После рассмотрения таких «очевид-
ных» требований суд выдает особую фор-
му решения — судебный приказ. 

Впрочем, применение упрощенной 
процедуры оказалось для судей достаточ-
но сложным. Институт приказного про-
изводства для отечественной правовой 
системы относительно нов (он был введен 
лишь осенью 2005 года после вступления 
в силу нового ГПК), поэтому практика 
применения выявила нарушение сроков 
рассмотрения дел, безосновательные от-
казы в выдаче судебного приказа и, на-
оборот, его выдачу в не предусмотренных 
законом случаях.

В 2007 году судья Верховного Суда 
Людмила Охримчук подготовила доста-
точно обстоятельное обобщение практики 
рассмотрения судами гражданских дел в 
приказном производстве. Однако в связи 
со значительными изменениями, вне-
сенными в разд.ІІ ГПК законом «О судо-
устройстве и статусе судей», разъяснение 
перестало быть актуальным.

Пришлось опять проводить длитель-
ное обсуждение, в котором принимали 
участие даже некоторые районные суды 
и научные учреждения. Только после 
этого пленум ВСС смог принять поста-

новление «О практике рассмотрения 
судами заявлений в порядке приказного 
производства».

Игра на опережение

Несколько иная ситуация сложилась 
с постановлением «О судебной практике 
применения статей 40011—40018 Уголов-
но-процессуального кодекса Украины», 
которое содержит разъяснение примене-
ния положений, определяющих круг лиц, 
которые имеют право на обращение в по-
рядке гл.321 УПК, а также основания для 
подачи заявления и требования к нему. 

Институт допуска судебных решений к 
их пересмотру Верховным Судом был вве-
ден тогда, когда начал работать Высший 
специализированный суд по рассмотре-
нию гражданских и уголовных дел — с 
1 ноября 2010 года. Таким образом, прак-
тика его применения является незначи-
тельной. В связи с этим, как отметил судья 
ВСС Валерий Швец, авторам проекта ино-
гда приходилось прогнозировать, какие 
ситуации могут возникнуть в будущем.

Постановление регулирует вопрос 
определения предмета пересмотра, в нем 
уделено внимание проблемам, возника-
ющим в судебной практике при опреде-
лении процессуальных сроков при пере-
смотре судебных решений по уголовным 
делам Верховным Судом.

А вот постановление «О применении 
гражданского процессуального законода-
тельства при пересмотре судебных решений 
в связи с вновь открывшимися обстоятель-
ствами» не было принято, хотя это и пла-
нировалось. Судьи сняли проект с повестки 
дня из-за необходимости его коррекции в 
виду других «вновь откры вшихся» обсто-
ятельств — 20 декабря 2011 го да принят 
закон «О внесении изменений в некоторые 
законы Украины (относительно совершен-
ствования порядка осуществления судопро-
изводства)». Его авторами были народные 
депутаты Валерий Писаренко и Владимир 
Пилипенко. Акт, в частности, предусма-
тривает внесение изменений в порядок 
пересмотра дел по этим основаниям (о со-
держании соответствующего законопроекта 
№9535 «ЗиБ» писал в №50/2011).

«Проблемные» кредиты

Следующие в очереди на разъяснения 
от ВСС —  кредитные правоотношения и 
проблемы самочинного строительства. 
Проекты постановлений пленума по этим 
вопросам были приняты за основу, а для 
дальнейшей подготовки документов соз-
даны рабочие группы.

Немало проблем призвано снять по-
становление «О некоторых вопросах су-
дебной практики при решении споров, 
возникающих из кредитных правоотно-
шений». Докладчик по этому вопросу —
секретарь пленума Дмитрий Луспенык — 
очертил их так:

• реализация прав потребителей 
в рамках кредитных правоотношений;

• выполнение договоров в ино-
странной валюте (подавляющее большин-
ство споров связано именно с невозмож-

ностью выполнения кредитных договоров 
из-за курсовых колебаний);

• порядок выселения в случае об-
ращения взыскания на заложенное иму-
щество;

• юрисдикция дел, где должником 
по кредитному договору является юриди-
ческое лицо, а поручителем — физическое;

• выезд должника за пределы Укра-
ины;

• лицензирование валютного кре-
дитования.

Д.Луспенык напомнил, что вопрос о 
необходимости распространения дей-
ствия закона «О защите прав потреби-
телей» на кредитные правоотношения 
в полном объеме он поднимал ранее в 
Верховном Суде, но тогда к его мнению 
не прислушались. А после принятия 
10.11.2011 Конституционным Судом ре-
шения №15-рп по делу о защите прав 
потребителей кредитных услуг ВСС был 
вынужден рассылать низшим судам со-
ответствующие разъяснения.

Зарегулированный вопрос 
самочинного строительства

В первом чтении также был рассмот рен 
проект постановления «О практике при-
менения судами законодательства, регули-
рующего самочинное строительство». Как 
отметила судья ВСС Валентина Симоненко, 
вопрос возведения новых сооружений в 
нашем государстве урегулирован тща-
тельно. Даже слишком тщательно. Вопро-
сы, с которыми приходится сталкиваться 
судам, распылены между Гражданским и 
Хозяйственным кодексами, законами «Об 
основах градостроения», «О регулирова-
нии градостроительной деятельности», «Об 
архитектурной деятельности», «Об ответ-
ственности предприятий, их объединений, 
учреждений и организаций за правонару-
шения в сфере градостроения», актами по 
вопросам земельных отношений.

Сложность применения норм увели-
чивается также из-за пробелов в законо-
дательстве.

Не помогает даже данное в ГК опре-
деление самочинного строительства как 

жилого дома, здания, сооружения, дру-
гого недвижимого имущества, постро-
енного или строящегося на земельном 
участке, который не был отведен для этой 
цели, или без необходимого разрешения 
либо надлежащим образом утвержденно-
го проекта, или с существенными нару-
шениями строительных норм и правил. 
На практике имеем неодинаковое право-
применение.

Поэтому немало вопросов требуют 
упорядочения. В частности, судья-доклад-
чик назвала проблемы необходимости 
разграничения самочинного строитель-
ства на собственном и чужом земельных 
участках, застройки на земле с другим 
целевым назначением, решения вопро-
сов пристроек, недостроя, главной вещи 
и принадлежности. Также должны быть 
решены проблемы признания права на 
самочинное строительство, снесения, за-
щиты нарушенных таким строительством 
прав других лиц.

Решение жилищного вопроса

Что касается обобщения судебной 
практики рассмотрения судами споров, 
возникающих из договора найма жилого 
помещения, то решено было ограничиться 
направлением информационных писем.

Пленум заслушал соответствующую 
информацию от судьи ВСС Владимира 
Мартынюка. Он, в частности, отметил, 
что принятие нового Жилищного кодекса 
затягивается. Старый же, принятый еще в 
1983 году, содержит явно устаревшие нор-
мы, которые регулируют найм жилья и не 
согласовываются с положениями других 
законодательных актов.

Как пример коллизий, которые по-
рождают проблемы применения норм 
на практике, были приведены ст.61 ЖК 
и ст.810 ГК, по-разному определяющие 
предмет договора найма жилья.

Также В.Мартынюк отметил необхо-
димость обобщения позиций судов по 
вопросам подсудности споров, оснований 
признания лица потерявшим право на жи-
лье, а также пообещал раскрыть некоторые 
особенности приватизационных споров. �

Корректность правовой позиции Д.Луспеныка относительно возможности защиты 
прав потребителей в рамках кредитных правоотношений недавно подтвердил 
Конституционный Суд.

ПРАВИЛА

Эталон ежедневной работы
Виктор ТАТЬКОВ: «Постановления пленума принимаются для того, 
чтобы все работали так, как в них записано»
СЕРГЕЙ МИЛОГРАДОВ

Высший хозяйственный суд 
продолжил активную работу 
по разъяснению судебной 
практики. В ряде постановлений 
«хозяйственники» 
откорректировали правила 
рассмотрения земельных споров, 
применения конкурентного 
законодательства и практики 
обеспечения иска. При этом есть 
попытка прийти к согласию 
не только между собой, 
но и с высшими судами другой 
юрисдикции и госорганами. 

Заблаговременная подготовка

На п лен у ме ВХС, состоявшемся 
26 де кабря, было принято сразу 7 по-
становлений, 3 из которых вносят кор-
рективы в уже действующие. Само за-
седание длилось недолго — немногим 
более получаса, но ему предшествовали 
подготовка проектов и обсуждение 
предложений.

«Эта работа проводилась длитель-
ное время, и в нее были вовлечены все 
хозяйственные суды первой, апелляци-
онной и кассационной инстанций», —
рассказал заместитель председателя 
ВХС Виктор Москаленко. По его словам, 
законники активно присылали свои 
предложения.

Похоже, доволен остался и руководи-
тель ВХС Виктор Татьков. На прошлых 
заседаниях он отмечал, что много пред-
ложений поступает к авторам проекта в 
канун пленума, а потому должным об-

разом проработать их не удается. В этот 
раз практически все замечания удалось 
рассмотреть заблаговременно.

Поскольку судьи уже знали о клю-
чевых положениях проектов, вопросов 
во время обсуждения документов не 
возникало. Дискуссии велись в ходе под-
готовки. Благодаря такой организации 
работы докладчик по всем проектам 
В.Москаленко имел возможность лишь 
коротко охарактеризовать новации.

«Эти проекты — результат коллек-
тивного труда, и в них нашла отражение 
судебная практика, которая складыва-
лась в течение длительного времени. 
Данные документы отвечают потребно-
стям судебной системы и направлены на 
то, чтобы обеспечить правильное при-
менение Хозяйственного процессуаль-
ного кодекса», — отметил заместитель 
председателя ВХС.

По его словам, новыми постанов-
лениями практически завершаются 
разъяснения положений ХПК. В 2012 г. 
запланировано рассмотрение еще не-
скольких документов.

Первым на суд законников пред-
ложили проект «О внесении измене-
ний в постановление пленума Высше-
го хозяйственного суда Украины от 
17.05.2011 №7 «О некоторых вопросах 
практики применения раздела ХІІ Хо-
зяйственного процессуального кодекса 
Украины». 

Данный акт призван урегулировать 
вопрос о сроке подачи апелляционных 
жалоб. Как объяснил В.Москаленко, 
следует унифицировать вопрос при-
нятия как апелляционных, так и кас-
сационных жалоб, выработав единый 
подход.

Судебное единство

Следующий документ имел название 
«О внесении изменений и дополнений в 
постановление пленума Высшего хозяй-
ственного суда Украины от 11.10.2010 №2 
«О некоторых вопросах практики при-
менения раздела ХІІ-2 Хозяйственного 
процессуального кодекса Украины». 
В.Москаленко отметил, что Высший ад-
министративный суд принял практиче-
ски аналогичное постановление. Таким 
образом, благодаря изменениям можно 
будет добиться единства практики судов 
разной юрисдикции, надеются в ВХС.

На более четкое разграничение пол-
номочий «хозяйственников» и «ад-
министративников» направлено по-
становление «О внесении изменений в 
постановление пленума Высшего хозяй-
ственного суда Украины от 17.05.2011 
№6 «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения дел по спорам, возника-
ющим из земельных отношений».

В мае пленум ВХС установил, что 
вопрос о том, подведомственно ли хо-
зяйственному суду дело по земельному 
спору, следует решать в зависимости 
от того, какой характер носят право-
отношения: частноправовые или пуб-
лично-правовые. В соответствии с по-
зицией ВХС споры, в которых органы 
государственной власти и местного 
самоуправления реализуют полномочия 
владельца земли, а также другие споры, 
возникающие из земельных отношений 
частноправового характера, подведом-
ственны хозяйственным судам.

Традиционно в этом вопросе позиции 
«хозяйственников» и «административни-
ков» расходились, но теперь, по словам 

В.Москаленко, есть шанс выработать 
общий подход и относительно данной 
проб лематики. На это направлены и 
внесенные в постановление изменения. 

Не возникает проблем с пониманием 
законодательных норм у ВХС и Анти-
монопольного комитета. «Это один из 
немногих слу чаев, когда с государ-
ственным органом налажены тесные 
деловые контакты. У нас никогда не 
было недоразумений по поводу тех или 
иных норм конкурентного законода-
тельства», — рассказал В.Москаленко. 
Результатом общих наработок стало 
постановление «О некоторых вопросах 
практики применения конкурентного 
законодательства», которое объединило 
позиции обоих органов.

Также пленум принял постановле-
ния «О некоторых вопросах практики 
принятия мер к обеспечению иска» и 
«О некоторых вопросах практики при-
менения Хозяйственного процессуаль-
ного кодекса Украины судами первой 
инстанции».

В.Татьков обратил внимание на то, 
что некоторые положения постановле-
ний могут противоречить содержанию 
подготовленных законопроектов, но 
проблемы в этом нет. Изменения к по-
становлениям можно принять уже пос-
ле вступления в силу новаций, а пока 
следует обращать внимание именно на 
действующее законодательство.

Особо председатель ВХС отметил 
необходимость придерживаться реко-
мендаций. «Судьи должны работать по 
тем стандартам, которые прописаны 
в постановлениях», — подчеркнул он. 
Лишь при таких условиях от длительной 
их подготовки будет польза. �

НАЗНАЧЕНИЯ

 � Пленум Верховного 
Суду України
Постанова 

23 грудня 2011 року  №7
Про обрання Голови Верховного 
Суду України

Обговоривши кандидатуру, висунуту 
на посаду Голови Верховного Суду 
України, заслухавши повідомлення 
голови комісії з організації та 
проведення виборів Голови 
Верховного Суду України, Першого 
заступника та заступників Голови 
Верховного Суду України про 
результати таємного голосування, 
керуючись частиною другою статті 128
Конституції України, частиною 
третьою статті 20, частиною першою 
статті 39, частинами першою, третьою 
статті 42, пунктом 1 частини другої 
статті 45 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» і статтею 5
Регламенту Пленуму Верховного 
Суду України, затвердженого 
постановою Пленуму Верховного 
Суду України від 23 грудня 2011 року 
№ 6, Пленум Верховного Суду України  
постановляє:
 • Обрати строком на п’ять років 

на посаду Голови Верховного 
Суду України суддю Верховного 
Суду України ПИЛИПЧУКА Петра 
Пилиповича. 

Головуючий на засіданні Пленуму 
Верховного Суду України Ю.СЕНІН
Секретар Пленуму Верховного 
Суду України М.КЛІМЕНКО

 � Пленум Верховного 
Суду України
Постанова 

23 грудня 2011 року  №8
Про обрання Першого заступника 
Голови Верховного Суду України

Обговоривши кандидатуру, висунуту 
на посаду Першого заступника Голови 
Верховного Суду України, заслухавши 
повідомлення голови комісії з 
організації та проведення виборів 
Голови Верховного Суду України, 
Першого заступника та заступників 
Голови Верховного Суду України про 
результати таємного голосування, 
керуючись частиною третьою статті 20, 
частиною першою статті 39, частиною 
першою статті 44, пунктом 1 частини 
другої статті 45 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» і статтею 5
Регламенту Пленуму Верховного 
Суду України, затвердженого 
постановою Пленуму Верховного 
Суду України від 23 грудня 2011 року 
№ 6, Пленум Верховного Суду України   
постановляє:
 • Обрати строком на п’ять років 

на посаду Першого заступника 
Голови Верховного Суду України 
суддю Верховного Суду України 
РОМАНЮКА Ярослава Михайловича.  

Головуючий на засіданні Пленуму 
Верховного Суду України Ю.СЕНІН
Секретар Пленуму Верховного 
Суду України М.КЛІМЕНКО

 � Пленум Верховного 
Суду України
Постанова 

23 грудня 2011 року  №9
Про обрання заступників Голови 
Верховного Суду України

Обговоривши кандидатури, висунуті 
на посади заступників Голови 
Верховного Суду України, заслухавши 
повідомлення голови комісії з 
організації та проведення виборів 
Голови Верховного Суду України, 
Першого заступника та заступників 
Голови Верховного Суду України про 
результати таємного голосування, 
керуючись частиною третьою статті 20, 
частиною першою статті 39, частиною 
першою статті 44, пунктом 1 частини 
другої статті 45 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» і статтею 5
Регламенту Пленуму Верховного 
Суду України, затвердженого 
постановою Пленуму Верховного 
Суду України від 23 грудня 2011 року 
№ 6, Пленум Верховного Суду України  
постановляє:
Обрати строком на п’ять років на 
посади: 
 • заступника Голови Верховного 

Суду України — секретаря Судової 
палати в адміністративних справах —
суддю Верховного Суду України 
КРИВЕНКА Віктора Васильовича; 

 • заступника Голови Верховного 
Суду України — секретаря Судової 
палати у господарських справах —
суддю Верховного Суду України 
БАРБАРУ Валентина Петровича; 

 • заступника Голови Верховного 
Суду України — секретаря Судової 
палати у кримінальних справах —
суддю Верховного Суду України 
РЕДЬКУ Анатолія Івановича; 

 • заступника Голови Верховного 
Суду України — секретаря Судової 
палати у цивільних справах — 
суддю Верховного Суду України 
ЯРЕМУ Анатолія Григоровича. 

Головуючий на засіданні Пленуму 
Верховного Суду України Ю.СЕНІН
Секретар Пленуму Верховного 
Суду України М.КЛІМЕНКО

4 судебная власть



САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Благосостояние 
собственными силами
ССУ призвал судей брать финансовые дела в свои руки
АНИ ГАЛУК 

Усиление независимости Фемиды 
стало ключевой темой заседания 
Совета судей Украины. Члены 
органа судейского самоуправления 
убеждены, что законники 
должны активнее участвовать 
в решении финансовых дел, в том 
числе в составлении госбюджета. 
Кроме того, в ССУ отметили, 
что правоохранители должны 
воздерживаться от обвинений 
в адрес судей, ведь это подрывает 
доверие к ним и ставит 
под сомнение независимость 
третьей ветви власти.

Независимость в предложениях

Во время очередного заседания, 
которое состоялось 23 декабря, члены 
ССУ достаточно оперативно рассмотрели 
ряд вопросов. В частности, детально об-
судили ситуацию, которая сложилась с 
судейской независимостью, подвели ито-
ги проведенного в этом году соответству-
ющего мониторинга. Изучив результаты 
исследования независимости судей, ССУ 
согласился, что совершенствованию нет 
предела. Члены совета высказали ряд 
предложений, как усилить независимость. 
Так, они считают необходимым внести 
изменения в Конституцию, чтобы согла-
совать нормы о Высшем совете юстиции 
с общепризнанными международными 
стандартами (не меньше половины членов 
ВСЮ должны быть судьями, которых из-
бирают сами представители третьей ветви 
власти из судов всех уровней). 

Кроме того, по убеждению ССУ, необхо-
димо усовершенствовать законодательные 
положения, касающиеся финансирования 
органов судебной власти. Чтобы улучшить 
материальное обеспечение, предусматри-
вается обязательное участие Совета судей, 
Председателя Верховного Суда и пред-
седателей высших специализированных 
судов в процессе составления, рассмот-
рения и утверждения госбюджета, право 
на соответствующие обращения, которые 
должны быть учтены во время формиро-
вания бюджета судебной власти. Советам 
судей специализированных судов, по 

мнению ССУ, стоит активнее участвовать 
в определении финансовых и материаль-
но-технических потребностей третьей 
ветви власти и рассматривать эти вопросы 
на конференциях. 

Существенные изменения должна 
претерпеть и система привлечения закон-
ников к дисциплинарной ответственнос-
ти. Так, предлагается ввести единую про-
цедуру привлечения к дисциплинарной 
ответственности и увольнения за нару-
шение присяги, определить объективные 
критерии нарушения присяги судьи и т.п. 
Об этих и многих других предложениях, 
касающихся ситуации с независимостью 
судей, председатель ССУ Ярослав Рома-
нюк должен проинформировать главу 
государства, парламент и Кабмин. 

Кроме того, как и планировалось, было 
рассмотрено обращение представителей 
Верховного Суда. Напомним: последние 
требовали от Генпрокурора, Высшего со-
вета юстиции и ССУ принять меры с целью 
гарантирования судейской независимости. 
Сразу три обращения спровоцировало 
высказывание заместителя Генпрокурора 
Михаила Гаврилюка о незаконности пере-
смотра судьями ВС ряда уголовных дел и 
возможности увольнения верховных за-
конников за нарушение присяги. ССУ счи-

тает, что до проведения соответствующей 
проверки не было оснований обвинять 
судей ВС в нарушении присяги и в приня-
тии решений в порядке исключительного 
производства относительно осужденных 
за тяжкие преступления, совершенные с 
29 декабря 1999 по 4 апреля 2000 года, о 
замене смертной казни 15 годами тюрьмы. 
В связи с этим совет обратился в ВСЮ по 
поводу недопустимости безосновательного 

привлечения судей ВС к ответственности. 
По мнению органа судейского самоуправ-
ления, при рассмотрении этого вопроса 
следует учитывать международные стан-
дарты. 

Также ССУ обратил внимание Ген-
прокурора Виктора Пшенки и его под-
  чиненных на недопустимость вы сказы-

ваний, которые ставят под сомнение не-
зависимость судебной власти. 

Нюансы реформирования 

Выразил свою позицию ССУ и по 
поводу реформирования прокуратуры 
и адвокатуры. В частности, по мнению 
членов органа судейского самоуправле-
ния, функции прокуратуры необходи-
мо привести в соответствие с нормами 
Конституции, то есть не возлагать на эту 
систему правоохранительных органов 
обязанность осуществлять общий надзор. 

При реформировании адвокатуры ССУ 
считает целесообразным предусмотреть: 

• обязательность лицензирования 
(не следует отождествлять с видами хозяй-
ственной деятельности);

• установление профессиональных 
требований к адвокату (возрастной ценз 
и наличие определенного стажа работы);

• подконтрольность исключитель-
но органам адвокатского самоуправления 
и обязательность исполнения решений 
этих органов;

• обязательность предоставления 
бесплатной правовой помощи мало-
обеспеченным гражданам. 

Перечень предложений Совет судей 
направит рабочей группе по вопро-
сам реформирования прокуратуры и 
адвокатуры. 

Также члены ССУ рассмотрели вопрос 
об утверждении перечня решений судов 

общей юрисдикции, которые подлежат 
внесению в Единый государственный 
реестр судебных решений. В итоге поста-
новили обратиться в Верховный и высшие 
специализированные суды с предложени-
ем определить перечень таких решений, а 
также направить эти предложения в ГСАУ 
до 1 февраля 2012 года. �

НА ПЕРСПЕКТИВУ

Диалог для консенсуса
Концепция коммуникации судебной власти поможет 
общественности и Фемиде поладить
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Чтобы авторитет судебной власти 
повышался, ее независимость 
укреплялась, а уровень доверия 
граждан к правосудию рос, 
обладателям мантий и обществу 
нужно чаще общаться. Для 
реализации этой цели был 
разработан проект концепции 
коммуникации судебной власти.

23 декабря представители админист-
ративной юстиции собрались, чтобы 
найти пути решения проблем, возни-
кающих при налаживании контактов 
внутри судейского корпуса и вне его. 
Ведь диалог обладателей мантий с колле-
гами, органами государственной власти, 
общественностью и прессой не всегда 
конструктивен, и из-за этого страдает 
репутация Фемиды.

Исправить ситуацию можно: для этого 
все участники диалога должны находить 
компромисс при решении того или иного 
вопроса и идти на уступки. Связным в 
этом процессе должны стать СМИ.

«Уверенность общества в том, что судо-
производство, в том числе и административ-
ное, является эффективным, независимым 
и беспристрастным, — один из главных 
факторов стабильности. Поэтому не может 
не беспокоить тенденция к освещению дея-
тельности судебной власти в негативном 
контексте, формированию негативного 
имиджа судебной власти», — подчеркнул 

председатель Высшего административного 
суда Игорь Темкижев.

По его словам, «часто вместо освеще-
ния проблем несогласованности нацио-
нального законодательства, недофинан-
сирования судов, поступления большого 
количества дел всех судей на основании 
нескольких дел голословно обвиняют в за-
ангажированности и некомпетентности».

По мнению И.Темкижева, отсутст вие 
диалога судебной власти с обществен-

ностью, недостаток информа ции о 
деятельности Фемиды приводят к ее 
необъективному восприятию. А вот 
реакция участников судебного процесса 
на качество рассмотрения дела наиболее 
реально отражает уровень удовлетво-
рения общественных ожиданий от дея-
тельности законников. Поэтому стра-
тегия коммуникации судебной власти 
должна формироваться, базируясь на 
этом постулате. «Граждане должны 

знать, кто и как принимает общественно 
важные решения, как они исполняются 
и какие последствия имеют», — отметил 
руководитель ВАС.

Председатель Совета судей адми ни ст-
ративных судов Николай Кобылянский 
рассказал присутствующим о деятельно-
сти возглавляемого им органа. «Коммуни-
кацию судебной власти можно разделить 
на внутреннюю и внешнюю. Первая на-
правлена на активную связь между су-

дьями-коллегами, руководителями судов 
и судейским самоуправлением. Вторая — 
на отношения с общественностью, СМИ, 
представителями органов госвласти, 
международными организациями и 
т.п.», — убежден Н.Кобылянский.

Также он считает, что сегодня чрез-
вычайно важно, чтобы коммуника-
тивная деятельность судейского сооб-
щества осуществлялась продуманно, 
спланированно, системно, на новом, 
более качественном уровне. «От этого 
во многом зависит и достижение неза-
висимости судебной власти, и создание 
условий для беспристрастного осущест-
вления правосудия, и достижение жела-
емого результата при взаимодействии 
с другими ветвями власти», — подчер-
кнул председатель ССАС.

По его словам, советы судей стали 
единственными органа ми, органи-
за ц ионно объед и н я ющ и м и х ра м ы 
Фемиды конкретной специализации. 
Поэтом у ССАС н у жно активизиро-
вать собственные коммуникативные 
ресурсы. К сожалению, сегодня орган 
судейского самоуправления «админист-
ративников» не может себе позволить 
создать и содержать собственный веб-
портал, с помощью которого можно 
было бы оперативно распространять 
информацию, поэтому размещает сооб-
щения на сайте ВАС.

«Мнение о судах формируется под 
воздействием СМИ. В целом пресса — 
единственный публичный канал массо-
вого распространения информации. А 
публичность судопроизводства — безаль-
тернативное требование дня сегодняшне-
го», — заявил Н.Кобылянский.

Также он сообщил, что в заседаниях 
ССАС всегда принимают участие пред-
ставители прессы. «Конечно, всегда есть 
опасение, что в СМИ будет искажена та 
или иная мысль, которую судьи хотели 
донести. Действительно, и многие со мной 
согласятся, часто именно так и происхо-
дит. СМИ искажают факты, на страницах 
изданий выдвигают огульные обвине-
ния, авторы материалов не исследуют 
правовую основу принятых решений, 
обращая внимание лишь на заявления 
скандальных политиков, не приводят 
альтернативных мнений», — отметил 
председатель ССАС.

Впрочем, по его мнению, эта ситуация 
ни в коем случае не должна быть поводом 
для закрытости судебной власти. Напротив,  
такое положение дел должно стать толч-
ком для более глубокого сотрудничества с 
масс-медиа, для проведения мероприятий, 
которые бы помогали сторонам понять 
друг друга. «Скорее всего, диалог между 
журналистами и представителями судеб-
ной власти не является конструктивным 
по вине обеих сторон. Непрофессиональ-
ность и легкомысленность некоторых пред-
ставителей СМИ расцветают в условиях 
ограниченного доступа к информации. Как 
говорят в народе, отсутствие информации 
порождает домыслы», — резюмировал 
Н.Кобылянский.

То есть проблема не только в том, что 
журналисты неправильно понимают сло-
ва служителей Фемиды, но и в том, что по-
следние не всегда хотят разъяснить пред-
ставителям СМИ свое мнение. Поэтому, 
подчеркнул руководитель ССАС, нужно 
объективно и правдиво информировать 
журналистов о событиях, которые про-
исходят в жизни судов, и подниматься до 
более высокого уровня общения.

По мнению Н.Кобылянского, значи-
тельно улучшит налаживание диалога 
Фемиды и СМИ создание в судебных 
органах всех уровней специальных под-
разделений по связям с прессой или 
введение должностей пресс-секретарей. 
«Совет судей админсудов планирует ини-
циировать рассмотрение этого вопроса 
уже в ближайшее время», — сообщил 
руководитель ССАС. �

ССУ обратил внимание 
на недопустимость высказываний, 
которые ставят под сомнение 
независимость судебной власти.

Председатель ВАС И.Темкижев: 
«Не может не беспокоить тенденция 
к формированию негативного 
имиджа судебной власти».

КАДРЫ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів: 

апеляційного суду Вінницької області 
ГОЛОТУ Людмилу Олегівну; 

апеляційного суду Донецької області 
СМЄЛІК Світлану Григорівну; 

апеляційного суду Львівської області 
ТРОПАК Олександру Василівну; 

Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду 
МАЛИШ Наталію Іванівну, 
ЧЕРЕДНИЧЕНКА Владислава 
Євгенійовича, 
ЩЕРБАКА Андрія Анатолійовича, 
ЯСЕНОВУ Тетяну Іванівну; 

Львівського апеляційного 
адміністративного суду 
МАКАРИКА Володимира 
Ярославовича; 

Одеського апеляційного 
адміністративного суду 
КРАВЧЕНКА Костянтина 
Володимировича; 

Рівненського апеляційного 
господарського суду 
БУЧИНСЬКУ Галину Богданівну; 

Оболонського районного суду міста 
Києва 
РИМАРЯ Євгенія Петровича. 

Голова Верховної 
Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
22 грудня 2011 року 
№4240-VI

ПРИЕМ 

Один день
в КС
Накануне новогодних 
праздников в Конституционный 
Суд пригласили воспитанников 
детского дома «Надежда». 
Школьникам устроили 
теплый прием: провели 
экскурсию по зданию 
суда и порадовали 
подарками. 

Как сообщили в пресс-службе КС, 
судьи тепло встретили воспитанников 
детдома «На дежда» (с.Мокрец Бро-
варского района, Киевской области), 
расспрашивали не только об успехах 
в учебе, но и о планах на будущее. Над 
этим заведением КС шефствует уже 
давно. Школьники с удовольствием 
фотографировались в зале заседаний 
вместе с судьями, ведь такая возмож-
ность предоставляется далеко не каж-
дому, кто бывает в КС. 

Председатель КС Анатолий Голо-
ви н по з д р а ви л г о с т е й  с  на с т у п а-
ющ и м Новы м г одом .  И м вр у ч и л и 
эксклюзивные подарки — экземпляры 
Конституции с автографами и пожела-
ниями судей, порадовали школьников 
и сладостями. 

После этого детям устроили экс-
к у рсию по зданию КС в сопровож-
д е н и и  р у ко в од и т е л я  с е к р е т а р и а-
та Су да Вла д и м и ра Ду бровского и 
председателя профсоюза Лилии Во-
л о ш и н о й .  По с е т и т е л я м  п о к а з а л и 
док у мен т а л ьн ы й фи л ьм «Хрон и ка 
юбилея», подготовленный к 15-летию 
КС, экс позицию м у зея и выс та вк у 
картин художника-пейзажиста Петра 
Смыковского, которые в настоящее 
время экспонируются в суде. У по-
сетителей особый интерес вызвали 
сектор компьютерной стенографии и 
компьютерно-издательский комплекс, 
пресс-центр и библиотека. �

На память о КС А.Головин подарил каждому 

школьнику экземпляр Конституции 

с автографами судей.

Я.Романюк в который раз призвал представителей судейского самоуправления  

не оставаться в стороне от решения финансовых вопросов.

Общение — путь к пониманию и решению насущных проблем.

5№1 (1040), 5 — 13 ЯНВАРЯ 2012 Г. судебная власть



НАЗНАЧЕНИЯ

 � 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 суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів: 
апеляційного суду Львівської 
області 
 • БЕРЕЗУ Вікторію Іванівну, 
 • ШЕРЕМЕТУ Надію Олегівну; 

апеляційного суду Тернопільської 
області 
 • ЗАГОРСЬКОГО Олександра 

Олексійовича; 
Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду 
 • ОЛЕФІРЕНКО Наталію Анатоліївну; 

Львівського апеляційного 
адміністративного суду 
 • ХОБОР Роману Богданівну.  

Голова 
Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
22 грудня 2011 року 
№4239-VI

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МАРИЯ МАРКУШ 
5 января 

Cудья Конституционного Суда, заслуженный 
юрист Украины, кандидат юридических наук.

НИКОЛАЙ ГУСАК 
6 января, 54 года 

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины.

ВЛАДИМИР 
ПОТАПЕНКО 
7 января, 56 лет 

Председатель Хозяйственного суда Харьков-
ской области, заслуженный юрист Украины.

АЛЕКСАНДР 
КАСМИНИН 
10 января, 46 лет 

Председатель Апелляционного суда Пол-
тавской области. 

ВАЛЕНТИНА ЛИСОВАЯ
11 января 

Председатель Апелляционного суда 
Донецкой области, заслуженный юрист 
Украины.

СТАНИСЛАВ 
МИЩЕНКО 
12 января, 56 лет 

Заместитель председателя Высшего 
специализированного суда по рассмот-
рению гражданских и уголовных дел, 
заслуженный юрист Украины, награжден 
орденом «За заслуги» ІІІ степени.

ВАСИЛИЙ САРАНЮК
13 января, 51 год

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины.

ДОЛЖНОСТИ

Имидж работает на результат
Жалобы, поступающие на 
судей в квалифкомиссию, могут 
повлиять на продвижение 
по карьерной лестнице. 
Члены ВККС учитывают 
их при даче рекомендаций. 
Если на служителя Фемиды 
жаловались больше двух раз, 
скорее всего, ему придется 
давать объяснения во время 
заседания. В конце декабря 
для некоторых законников 
это стало неожиданностью, но 
большинство все же получили 
долгожданные рекомендации. 

Несмотря на то что члены комиссии 
были в хорошем настроении, это не 
спасло от каверзных вопросов первых 
шесть претендентов на перевод в дру-
гой суд. Судьи должны были ответить, 
в чем заключается сущность принципа 
диспозитивности, рассказать о гра-
ницах и сроках рассмотрения граж-
данских дел апелляционным судом. 
Однако далеко не все законники отве-
чали правильно. Наиболее подготов-
ленными оказались не те, кто защитил 
диссертации, а те, кто прошел путь от 
секретаря суда до судьи, избранного 
бессрочно. 

Однако, несмотря на пробелы в 
знаниях, все шесть претендентов на 
должности судей административных 
судов получили рекомендации от чле-
нов квалифкомиссии. 

Следующие в очереди были кан-
дидаты на избрание бессрочно. Трое 
из четырех молоды х специа листов 
получили соответствующие рекомен-
дации, а вот рассмотрение материа-

лов Ильи Кравченко пока отложили. 
Против судьи возбуждено уголовное 
дело,  и де т доп рос сви де телей. Его 
обвиняют по ст.368 УК («Получение 
в з я т к и»).  У  ч ленов к в а л ифком ис-
сии возник резон ный вопрос: имеет 
л и И.Кра вчен ко мора л ьно е п ра в о 
п р е т ен дов ат ь на и з бра н ие с у д ь ей 
бессрочно? На это сам кандидат от-
ветил: «Я абсолютно непричастен к 

правонарушению, моя совесть чиста, 
кроме того, на меня распространяется 
действие презумпции невиновности». 

Однако это не развеяло сомнений 
членов ВККС. Дачу рекомендаций су-
дье, находящемуся под следствием, от-
ложили на неопределенный срок. 

Больше всего к ва л ифком исс и ю 
интересовали характеристики пре-
тендентов, качество их работы, нали-

чие или отсутствие дисциплинарных 
взысканий. Три последних кандидата 
отвечали всем требованиям, поэтому 
пол у ч и л и с в ои б е с с р оч н ые «п р о -
п уска» и на п у тствие председател я 
ВККС Игора Самсина: «Будьте прин-
ципиальными!» 

После этого в зал заседаний вошли 
судьи, которые в пределах пятилетнего 
срока хотели сменить место работы, 
но оказалось, что не все так просто: 
причины должны быть очень уважи-
тельными. Президент уже не раз от-
клонял просьбу о переводе, несмотря на 
рекомендации членов ВККС. Поэтому 
к желающим сменить место работы в 
этот раз комиссия присматривалась 
очень внимательно: из 6 кандидатов 
повезло лишь 3. 

Такие причины, как удаленность 
ме с т а рабо т ы и с емей н ые о бс т оя-
тельства, комиссию не убедили. «Все 
эти проблемы не возникли внезапно, 
и вы знали, на что идете, соглаша-
ясь работать судьей именно в этом 
конкретном месте», — сказал Влади-
мир Вихров. Отказали и тем, у кого не 
сложились отношения с руководством. 
Члены комиссии признали наличие 
конфликта отягчающим обстоятель-
ством, поэтому дали таким лицам шанс 
улучшить отношения на старом рабочем 
месте. 

И хотя в каждом случае ВККС приме-
няет индивидуальный подход, есть не-
сколько общих правил. На положитель-
ный результат влияют откровенность и 
хорошая репутация судьи, а карьеризм 
и амбициозность настораживают. Если 
есть еще и жалобы, то это не идет на 
пользу кандидатам. �

Члены ВККС уверены: судья должен быть компетентным юристом 
и человеком высоких моральных принципов.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Избрание без ускорения,
или Какие изменения в 2012-м парламент готовит для ВККС

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Закон «О судоустройстве и 
статусе судей» вступил в силу 
всего-навсего 1,5 года назад, 
но в корне изменил жизнь 
Фемиды. Впрочем, как говорится, 
нет предела совершенству. 
За это время сам документ 
подвергался незначительным 
коррективам: 7 законодательных 
актов «даровали» ему новые 
нормы или «освежили» старые. 
Не обошлось без внесения 
изменений и в работу Высшей 
квалификационной комиссии 
судей.

Шесть вместо трех

Законодатель наделил комиссию 
новым статусом — постоянно действу-
ющего органа — и возложил на нее не-
мало задач. Выполняя каждую из них, 
«квалификационники» сталкивались с 
проблемами, решение которых в законе 
«О судоустройстве и статусе судей» не 
предусмотрено, поэтому приходилось 
действовать по собственному усмотре-
нию.

И вот в декабре 2011 года Верховная 
Рада активно взялась восполнять пробе-
лы в работе ВККС. Так, 14 декабря на под-

пись Президенту были направлены два 
законопроекта: «О внесении изменений 
в Закон Украины «О судоустройстве и 
статусе судей» (относительно совершен-
ствования положений о статусе членов 
Высшей квалификационной комиссии 
судей Украины) (№9514) и «Проект За-
кона о внесении изменений в статью 98 
Закона Украины «О судоустройстве и 
статусе судей» (относительно обеспе-
чения деятельности Высшей квалифи-
кационной комиссии судей Украины).

Предусматривается, в частности, 
увеличить срок полномочий членов 
постоянно действующего органа с 3 до 
6 лет, прописаны основания для прекра-
щения их полномочий (№9514). Также 
депутаты предложили определить раз-
мер заработной платы «квалификаци-
онников», не имеющих основного места 
работы, однако являющихся членами 
комиссии, на уровне тех коллег, кото-
рые назначены съездом представителей 
юридических высших учебных заведе-
ний и научных учреждений.

29 декабря Президент подписал эти 
два закона.

С рекомендацией не спешите

В парламенте появляются новые 
пред ложени я по усовершенствова-
нию работы постоянно действующего 
органа. Так, 21 декабря, на последнем 

заседа н и и Ком и те та ВР по воп ро-
сам правосудия, народные избранни-
ки поддержали законопроект №8568 
«О внесении изменений в Закон Украи-
ны «О судоустройстве и статусе судей» 
(относительно порядка рассмотрения 
вопросов избрания на должность судьи).

Действующим законом предусмотре-
но, что ВККС рассматривает вопросы, 
связанные с избранием кандидата на 
должность судьи бессрочно, не позже 
чем за 2 месяца до окончания срока 
пребывания его в должности. Рекомен-
дательное представление комиссия на-
правляет в парламент не позднее чем за 
месяц до окончания срока полномочий 
обладателей мантий. Такие сроки рас-
смотрения материалов претендентов 
были предусмотрены для того, чтобы 
не допустить прерывания судейских 
полномочий.

Иногда бывает так, что «квалифи-
кационники» за 2—4 месяца, а то и за 
полгода до окончания 5-летнего «испы-
тательного» срока дают служителям Фе-
миды «пожизненные пропуска». В таком 
случае ВККС ставит представителям тре-
тьей ветви власти условие: документы на 
избрание попадут в ВР тогда, когда судьи 
закончат рассмотрение всех дел, которые 
находятся у них в производстве.

Однако рассмотрение вопроса об 
избрании тех законников, у которых 
нет «хвостов» и представление относи-

тельно которых заранее вносится в ВР, 
последняя оттягивает до тех пор, когда 
у судей полномочия вот-вот должны за-
кончиться.

«За период времени между приняти-
ем решения ВККС о даче рекомендации 
кандидату и рассмотрением вопроса о 
его избрании в парламенте могут иметь 
место события, которые сделают невоз-
можным избрание такого кандидата, в 
частности он может быть освобожден от 
должности в связи с нарушением прися-
ги судьи, кандидат может потерять или 
изменить гражданство, начать прини-
мать участие в политической деятельно-
сти, выехать за рубеж, сменить фамилию 
и т.п.», — говорится в пояснительной 
записке к законопроекту №8568.

Поэтому предлагается установить, 
что комиссия «рассматривает вопросы, 
связанные с избранием кандидата на 
должность судьи бессрочно, не раньше 
чем за месяц и не позже чем за 10 дней 
до окончания срока пребывания его в 
должности». При этом согласно измене-
ниям в ч.1 ст.78 закона «О судоустрой-
стве и статусе судей» комиссия направ-
ляет рекомендательное представление в 
ВР не позже чем за 10 дней до окончания 
срока полномочий обладателя мантии.

Согласится ли парламент с такими 
коррективами и пойдут ли они на пользу 
ВККС, узнаем, когда нардепы соберутся 
на IX сессию. �

ЗАСЕДАНИЕ

1. За поданням Ради суддів загаль-
них судів Вища рада юстиції прийняла 
рішення про призначення суддів на 
адміністративні посади: 

ЧОРНОБУКА Валерія Івановича —
головою Апеляційного суду Автоном-
ної Республіки Крим; 

КВАЧА Миколи Олександровича —
заступником голови Апеляційного 
суду Чернігівської області; 

ОЛЕКСІЄНКА Юрія Григоровича —
заступником голови Апеляційного 
суду Вінницької області; 

ВОТЬКАНИЧА Василя Андрійови-
ча — головою Воловецького районного 
суду Закарпатської області; 

УКРАЇНЦЯ Петра Федоровича — 
головою Городоцького районного суду 
Львівської області; 

ВОРОБЙОВА Станіслава Олексан-
дровича — заступником голови Крас-
ноармійського міськрайонного суду 
Донецької області; 

КАЦАРЕНКО Інни Олексіївни — 
заступником голови Новоазовського 
районного суду Донецької області; 

КРЕКОТЕНЬ Світлани Анатоліївни —
заступником голови Лохвицького ра-

йонного суду Полтавської області. 
2. За поданням Ради суддів загаль-

них судів Вища рада юстиції прийняла 
рішення про призначення КУЧЕВ-
СЬКОГО Петра Васильовича на посаду 
голови Апеляційного суду Вінницької 
області та звільнення його з посади за-
ступника голови цього суду. 

3. Прийнято рішення про внесення 
подання Президенту про призначення 
кандидатів на посади суддів місцевих 
адміністративних судів: 

Аблякимова Ернеса Енверовича — 
Окружного адміністративного суду 
Автономної Республіки Крим; 

Іщука Ігоря Олександровича — 
Окружного адміністративного суду 
м.Києва; 

Калініченко Ганни Борисівни — 
Окружного адміністративного суду 
Автономної Республіки Крим; 

Шаповалової  Тетяни Михайлівни —
Вінницького окружного адміністра-
тивного суду. 

4. Прийнято рішення про внесення 
подання Президенту про призначення 
кандидатів на посади суддів місцевих 
господарських судів: 

Горплюка Андрія Миколайовича —
Господарського суду Рівненської об-
ласті; 

Гудзенко Ярослави Олександрівни —
Господарського суду Рівненської об-
ласті; 

Ємельянової Ольги Олександрівни —
Господарського суду Дніпропетров-
ської області; 

Лавренюк Тетяни Анатоліївни — 
Господарського суду Харківської об-
ласті; 

Макаренко Оксани Вікторівни —
Господарського суду Харківської об-
ласті; 

Маслія Ігоря Володимировича — 
Господарського суду Вінницької об-
ласті; 

Науменка Артура Олеговича — 
Господарського суду Запорізької об-
ласті; 

Пономаренко Тетяни Олександрів-
ни — Господарського суду Харківської 
області; 

Романюка Романа Васильовича —
Господарського суду Рівненської об-
ласті; 

Секірського Андрія Валерійови-
ча — Господарського суду Луганської 
області; 

Соловйової Анастасії Євгенівни —
Господарського суду Дніпропетров-
ської області; 

Стефанів Тетяни Василівни — Гос-
подарського суду Вінницької області; 

Твардовського Анатолія Анато-
лійовича — Господарського суду Ві-
нницької області; 

Уханьової Ольги Олегівни — Гос-
подарського суду Донецької області. 

5. Прийнято рішення про внесення 
подання Президенту про призначення 
кандидатів на посади суддів місцевих 
загальних судів: 

Басалаєвої Алли Валентинівни — 
Дарницького районного суду м.Києва; 

Белоконної Інни Вікторівни — Обо-
лонського районного суду м.Києва; 

Бородовського Станіслава Олек-
сандровича — Снятинського район-
ного суду Івано-Франківської області; 

Великохацької Віри Вікторівни —
Оболонського районного суду м.Києва; 

Величко Тетяни Олександрівни —
Уманського міськрайонного суду Чер-
каської області; 

Вернидубова Ярослава Іванови-
ча — Дніпровського районного суду 
м.Києва; 

Гайду Ганни Володимирівни — Ле-
нінського районного суду м.Вінниці; 

Галич Ольги Пилипівни — Біляїв-
ського районного суду Одеської об-
ласті; 

Галінської Вікторії Валеріївни — 
Сарненського районного суду Рівнен-
ської області; 

Годік Лесі Сергіївни — Уманського 
міськрайонного суду Черкаської області; 

Давидюка Олександра Івановича — 
Білогірського районного суду Хмель-
ницької області; 

Заруби Петра Івановича — Дар-
ницького районного суду м.Києва; 

Карпинської Наталі Михайлівни —
Городнянського районного суду Чер-
нігівської області; 

Лагоди Катерини Олександрівни —
Ворошиловського районного суду 
м.Донецька; 

Літвінова Віталія Євгеновича — 
Вишгородського районного суду Ки-
ївської області; 

Марчука Олега Леонідовича — Ял-
тинського міського суду Автономної 
Республіки Крим; 

Маслак Віти Петрівни — Корольов-
ського районного суду м.Житомира; 

Романюка Віктора Феодосійовича —
Яворівського районного суду Львів-
ської області; 

Саландяк Ольги Ярославівни — 
Жмеринського міськрайонного суду 
Вінницької області; 

Строгого Ігоря Леонідовича — 
Шаргородського районного суду Ві-
нницької області; 

Тішка Дмитра Анатолійовича —
Цен т р а л ьног о р а йон ног о с у д у 
м.Миколаєва; 

Трояновської Тетяни Михайлівни —
Нововодолазького районного суду 
Харківської області; 

Чемодурової Наталії Олександрів-
ни — Слов’янського міськрайонного 
суду Донецької області; 

Яковенка Андрія Олександровича —
Коломацького районного суду Харків-
ської області; 

Ярошенка Сергія Володимирови-
ча — Деснянського районного суду 
м.Києва; 

Ясиновського Романа Богданови-
ча — Жовківського районного суду 
Львівської області. 

6. Прийнято рішення відмовити 
у внесенні подання Президенту про 
призначення КАРПІНСЬКОЇ Юлії Фе-
дорівни на посаду судді Вінницького 
районного суду Вінницької області. 

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

По следам волынского 
судопроизводства 
Ко дню профессионального 
праздника служителей Фемиды в 
Апелляционном суде Волынской 
области для ознакомления 
с лучшими традициями 
судопроизводства, обеспечения 
прозрачности деятельности 
учреждения открылся музей 
истории становления судебной 
власти края. 

Поиском исторического материала 
работники суда начали заниматься еще 
в 2007 году — тогда была издана книга 
«История становления судебной власти 
на Волыни». А в течение следующих 
лет они изучали архивные документы 
и работали над созданием музейной 
экспозиции.

Последняя состоит из 12 разделов. 
Здесь представлены копии и оригиналы 
документов, касающихся работы суда, 
руководителей и работников судов этого 
региона в разные исторические периоды. 
В музее желающие смогут ознакомиться с 
периодами становления судебной власти 
в области (со времен Киевской Руси до 
наших дней).

Результаты опросов показали, что 
почти 90% посетителей высоко оцени-

вают работу Апелляционного суда Во-
лынской области, 60% граждан ассоци-

ируют суд с понятием «закон», а еще 
19% — с понятием «справедливость». 
Однако, несмотря на такие высокие 
оценки, суду есть еще над чем работать 
для улучшения доступа граждан к право-
судию, повышения эффективности, про-
зрачности деятельности и роста доверия 
граждан. 

Одним из первых шагов на пути со-
вершенствования стало проведение 
дней открытых дверей. Начиная с ок-
тября 2011 года учащиеся и студенты 
14 у чебных заведений Лу цка, а это 
более 400 человек, побывали в апел-
ляционном суде области, где ознако-
мились с его работой, присутствовали 
при рассмотрении дел. По мнению 
педагогов, такая форма работы явля-
ется актуальным профилактическим 
мероприятием, так сказать, воспита-
тельной прививкой по предотвраще-
нию преступности среди молодежи, 
способствует воспитанию законопо-
слушных членов общества.

Планируется, что уже в 2012 году му-
зей будет открыт для всех, кто захочет 
ознакомиться с историей становления 
судебной власти края. �

КАДРЫ

 � Президент  
України
Указ 

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 1 частини п’ятої 
статті 126 Конституції України 
Постановляю:

 • Звільнити Чолана Михайла 
Васильовича з посади судді 
Карлівського районного суду 
Полтавської області у зв’язку із 
закінченням строку, на який його 
призначено.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
21 грудня 2011 року
№1173/2011

РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

23 грудня 2011 року 

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

 • Паруснікова Юрія 
Борисовича — на посаду судді 
Дніпропетровського апеляційного 
господарського суду;

 • Гаврилової Марини Валеріївни — 
на посаду судді Апеляційного суду 
м.Києва;

 • Чіркова Гліба Євгеновича — на 
посаду судді Апеляційного суду 
м.Києва;

 • Плотніцького Бориса Дмитровича —
на посаду судді Львівського 
апеляційного господарського суду;

 • Величко Тетяни Олександрівни — 
на посаду судді Святошинського 
районного суду м.Києва;

 • Литвиненка Ігоря Юрійовича — 
на посаду судді Октябрського 
районного суду м.Полтави;

 • Кусік Ірини В’ячеславівни — на 
посаду судді Білозерського 
районного суду Херсонської 
області;

 • Князькова Валерія 
Володимировича — на посаду 
судді Господарського суду 
Донецької області;

 • Новікової Рити Георгіївни — на 
посаду судді Господарського суду 
Одеської області;

 • Величко Надії Леонідівни — на 
посаду судді Господарського суду 
Дніпропетровської області;

 • Глинської Дарини Богданівни — 
на посаду судді Шевченківського 
районного суду м.Львова;

 • Басая Олега Вікторовича — на 
посаду судді Київського окружного 
адміністративного суду;

 • Рудовської Інни Анатоліївни — на 
посаду судді Господарського суду 
Дніпропетровської області; 

 • Новікової Тамари Вадимівни —
на посаду судді Черкаського 
окружного адміністративного суду;

 • Чалого Ігоря Сергійовича— на 
посаду судді Харківського 
окружного адміністративного суду;

 • Бруховського Євгена Борисовича —
 на посаду судді Черняхівського 
районного суду Житомирської 
області.

Представители Апелляционного суда Волынской области, которые несколько лет 
работали над созданием музея, наконец дождались открытия.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Падчерица государства
Чем больше будет желание сэкономить на справедливости, 
тем меньше этой справедливости будет в стране
РОМАН ЧИМНЫЙ

Новый год наконец принес судьям 
долгожданный рост заработной 
платы. Правда, преимущественно 
тем, кто начинает свое служение 
Фемиде. Судьям со стажем, 
напротив, будут компенсировать 
разницу между старыми и 
новыми окладами. В то же время 
в предвыборный год отдельные 
политики, пытаясь добиться 
благосклонности избирателей, 
традиционно обещают лишить 
высокооплачиваемых чиновников 
всех льгот, включая в этот список 
и судей.

Новый год — 
новое вознаграждение

Несмотря на то что, по Конституции, 
ветви государственной власти равны, все 
20 лет независимости судебная система 
была и остается в роли такой себе пад-
черицы. Ведь и законодатели, и прави-
тельственные чиновники, наверное, не 
вспомнят уже, когда в последний раз им 
не хватало бюджетных средств на обеспе-
чение своей деятельности. В то же время 
в судах с принятием каждого бюджета 
темой №1 для обсуждения становилось 
недостаточное финансирование. 

Возможно, следующий год станет ис-
ключением, поскольку после принятия за-
кона «О судебном сборе» по крайней мере 
прогнозные расчеты позволяют судам бо-
лее оптимистично смотреть на источники 
своего материально-технического обе-
спечения. Другое дело — зарплата самих 
судей и работников аппарата. 

По закону «О судоустройстве и статусе 
судей», еще с прошлого года должен был 
начаться поэтапный рост должностных 
окладов служителей Фемиды. Однако в 
последний момент действие чч.1—4 ст.44 
старого закона о статусе судей продлили 
еще на год, и в 2011-м заработная пла-
та служителей Фемиды, как и раньше, 
состоя ла не только из должностного окла-
да, но и увеличивалась за счет премий, 
доплат за квалификационные классы, 
надбавок за выслугу лет и т.п. 

С 1 января этого года судья местного 
суда будет получать только оклад плюс 
доплаты за выслугу лет, пребывание на 
административной должности, ученую 
степень и допуск к государственной тай-
не. С учетом нового размера минималь-
ной зарплаты судейское вознаграждение 
составляет от 9871,6 грн. для тех, кто 
впервые надел мантию, до 18884,8 грн. 
для «старожилов» с 35-летним стажем, 
которые имеют доступ к совершенно 
секретной информации, к тому же воз-
главляют суд и являются докторами на ук. 
В зависимости от инстанции последняя 
сумма может вырасти максимум до 
21541 грн. 

Учитывая уровень средней зарплаты 
в стране, такие цифры, конечно, могут 
поразить рядового гражданина. Однако 
ни в одной цивилизованной стране мира 
на судах не экономят, потому что, как из-
вестно, ничто не стоит обществу так до-
рого, как дешевое правосудие. Поэтому в 
реформенном законе заложен ежегодный 
рост судейского вознаграждения, которое 
в 2015 году увеличится почти вдвое. 

Впрочем, дослужиться до такого уров-
ня зарплаты судья сможет только ближе к 
пенсионному возрасту. К тому же — если 
добросовестно будет исполнять свои обя-

занности и не давать органам контроля 
оснований сомневаться в своей непред-
убежденности. Со своей стороны государ-
ство должно создать такие условия, чтобы 
минимизировать искушения для тех, кто 
призван устанавливать справедливость 
в спорах любого уровня. А главное — 
утверждать в обществе уважение к чело-
веку в мантии, к судебным решениям. К 
сожалению, с этой задачей государство 
пока не справляется.

Политика превыше всего?

Вспомним, как начиная с 2005 года под 
лозунгом борьбы с коррупцией судья пре-
вратился едва ли не в основную угрозу на-
циональной безопасности — вплоть до по-
пыток обязать согласовывать назначения 
в судебной системе с секретарем СНБО. 
Впоследствии «судебная война» между 
Президентом, Кабмином и Верховной 
Радой привела к тому, что недовольное 
судебным решением высокопоставлен-
ное должностное лицо перекладывало 
всю ответственность за проигрыш на 
коррумпированную судебную систему. 
Постепенно в это стала верить большая 
часть общества, в первую очередь те, кто 
не добился в судах желаемого, но не всегда 
законного результата. 

Как следствие, к судебной реформе 
государство подошло с самым низким 
уровнем доверия граждан к людям в ман-
тиях. Но по инерции и с подачи отдельных 
политиков продолжало борьбу за чистоту 
в первую очередь рук судей. За минувший 
год эта тенденция пошла на убыль. Однако 
в предвыборный год вновь звучат обеща-
ния лишить всех чиновников каких-либо 
льгот. При этом политики ставят знак 
равенства между судьями, народными 

депутатами, прокурорами и другими при-
вилегированными лицами.

Общество, в котором всегда доминиру-
ет зависть, верит, что судья в действитель-
ности получает сверхвысокие зарплату 
и пенсию, пользуется разнообразными 
благами, которые недоступны обычным 
гражданам. Хотя собственно самих льгот 
для людей в мантиях давно не осталось. 
Например, в советское время государство 
заботилось об имидже судьи, обеспечивая 
его даже гражданской одеждой — от зим-
них шапок до носков. Сегодня же пред-
ставителю третьей ветви власти выдают 
мантию и нагрудный знак. Другие не-
многочисленные гарантии — обеспечение 
безопасности судьи и членов его семьи, 
предоставление жилья и т.п. — часто 
остаются на бумаге. Более того, нередко 
можно услышать, что и рабочее место 
судья вынужден обустраивать за свои 
средства. И это не единственная «приви-
легия», которую он имеет по сравнению с 
представителями других ветвей власти.

Так, только для судьи в Конституции 
указан предельный возраст пребывания 
на должности — 65 лет. Именно верши-
тель правосудия начиная с прошлого года 
должен был обнародовать декларации о 
доходах и расходах с указанием места про-
живания и местонахождения имущества. 
Именно высокие пенсии судей не дают по-
коя отдельным политикам, которые хотят 
их ограничить 12, а то и 10 минимальны-
ми пенсиями.

К сожалению, политики не желают 
признавать, что выборы имеют свойство 
заканчиваться, а осадок, как говорят в 
Одессе, остается. И чем больше будет 
желание сэкономить на справедливости, 
тем меньше этой справедливости будет в 
государстве. �

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

7.1. У зв’язку з неможливістю вико-
нувати свої повноваження за станом 
здоров’я: 

Бусленко Валентини Петрівни — 
судді Свердловського міського суду 
Луганської області. 

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

Ковтун Лариси Олексіївни — судді 
Господарського суду Автономної Рес-
публіки Крим; 

Яковенко Валентини Степанівни 
судді Іванківського районного суду 
Київської області. 

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

Большакова Юрія Миколайовича —
судді Бахчисарайського районного 
суду Автономної Республіки Крим. 

8. Відкрито дисциплінарне прова-
дження стосовно судді Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ Тельнікової Ірини 
Георгіївни. 

9. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за скаргою 
Женської Г.С. від 9.11.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Драгоме-
рецької Катерини Петрівни з посади 
судді Котовського міськрайонного 
суду Одеської області за порушення 
присяги. 

10. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням Миколайчука О.В. від 
11.02.2011, з висновком про відсут-

ність підстав для внесення подання 
про звільнення Карпенка Сергія Фе-
доровича з посади судді Алчевського 
міського суду Луганської області за 
порушення присяги. 

11. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за скар-
гою Бондаренка А.М. від 30.09.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Антоненко Валентини Іванівни, 
Касьяненко Лілії Іванівни, Поліщука 
Михайла Анатолійовича з посад суддів 
Апеляційного суду Київської області 
за порушення присяги. 

12. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
колективною скаргою Гомерової А.В., 
Соколової Л.Т., Южанінової Н.Ф. та 
Реєвої В.С. від 9.02.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Непомнящо-
го Максима Олексійовича з посади 
судді Ленінського районного суду 
м.Севастополя за порушення присяги. 

13. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням народного депутата Андро-
са С.О. від 16.02.2011, з висновком про 
відсутність підстав для внесення по-
дання про звільнення Радвановської 
Юлії Анатоліївни з посади судді Госпо-
дарського суду Автономної Республіки 
Крим за порушення присяги. 

14. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ 
за зверненням народного депутата 
Чудновського В.О., з висновком про 
відсутність підстав для внесення по-
дання про звільнення Ярош Світлани 
Володимирівни з посади судді При-

морського районного суду м.Одеси, 
Мизи Лариси Михайлівни, Пана-
сенкова Валерія Олександровича, 
Конопляного Михайла Степановича 
з посад суддів Апеляційного суду 
Одеської області за порушення при-
сяги. 

(Постановою ВР від 22.09.2011 
№3788-VІ Ярош С.В. звільнено з по-
сади судді Приморського районного 
суду м.Одеси у зв’язку з порушенням 
присяги.) 

(Постановою ВР від 21.07.2006 №19-
V Конопляного М.С. звільнено з посади 
судді Апеляційного суду Одеської об-
ласті у зв’язку з поданням заяви про 
відставку.) 

15. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою представника ЗАТ «Авіа-
компанія «АероСвіт» Юхименка М.П. 
від 29.11.2010 року, з висновком про 
відсутність підстав для внесення по-
дання про звільнення Скутельника 
Павла Федоровича з посади судді Гос-
подарського суду Київської області за 
порушення присяги. 

16. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням Федюшина Г.І. від 21.07.2011, 
щодо відсутності підстав для від-
криття дисциплінарного провадження 
стосовно судді Вищого спеціалізова-
ного суду з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ Леванчука Андрія 
Олексійовича. 

17. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням керівника апарату Апе-
ляційного суду Житомирської області 
Бузань К.П. від 6.10.2010, з висновком 

про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Денісова 
Анатолія Олексійовича з посади судді 
Київського апеляційного адміністра-
тивного суду за порушення присяги. 

18. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за скар-
гою адвоката Азарова Д.С. в інтересах 
Крижанівського Д.М. від 10.06.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Німко Наталії Петрівни з посади 
судді Бережанського районного суду 
Тернопільської області за порушення 
присяги. 

19. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями Кушнір Р.Д. від 22 жовтня, 
14.12.2010, Павлій М.В. від 27.10.2010, 
Чорнобривця О.І. від 28.10.2010, Ки-
ричка Ю.В. від 27.10.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Жилки Олега 
Миколайовича з посади судді Ленін-
ського районного суду м.Полтави за 
порушення присяги. 

20. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою представника ПП «Гош» Да-
нилюка М.І. від 1.07.2011, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Фанди Окса-
ни Михайлівни, Шіляк Марини Ана-
толіївни та Малєєвої Олени Вікторівни 
з посад суддів Господарського суду 
Івано-Франківської області за пору-
шення присяги. 

21. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за звернен-
нями народного депутата Гриценка А.С.
 від 31 серпня, 1.09.2010 в інтересах 

адвоката Піддубної О.В., одне з яких 
направлене до ВРЮ заступником глави 
Адміністрації Президента — керівни-
ком головного управління з питань 
судової реформи та судоустрою Порт-
новим А.В. 28.09.2010, колективними 
скаргами Гордієнко Г.О., Ковбасюка 
А.С., Калюжного В.В., Пряхіна В.А., 
Біляєвої Н.С. від 16, 18.08.2010, з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Ва-
сильєвої Тамари Василівни з посади 
судді Шевченківського районного суду 
м.Києва за порушення присяги. 

22. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями народного депутата Олійни-
ка С.В. від 18 та 20.05.2009, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Кривов’яза 
Андрія Петровича з посади судді Свя-
тошинського районного суду м.Києва 
за порушення присяги. 

23. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням народного депутата Бе-
режної І.Г. від 10.03.2010, з висновком 
про відсутність підстав про внесен-
ня подання про звільнення Пукшин 
Людмили Гелярівни з посади судді 
Господарського суду м.Києва за по-
рушення присяги. 

24. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Фесен-
ком Л.І. за заявою Кісіленка А.І. від 
3.01.2011, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Хитрова Бориса Володими-
ровича з посади судді Ковпаківського 
районного суду м.Сум за порушення 
присяги. �
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КАДРЫ

Долгожданное избрание
В самом конце прошлого года в Верховном Суде наконец-то появился 
Председатель. Им стал 64-летний Петр Пилипчук. На последнем 
в 2011 г. Пленуме ВС за Петра Филипповича проголосовали 
подавляющее большинство коллег — 40 из 47. Избрали на Пленуме 
также и заместителей Председателя — секретарей судебных палат. 
Правда, самих палат в ВС пока еще нет. По словам П.Пилипчука, 
их сформируют в ближайшее время. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Попытка №2 — удачная. В 2005 г. П.ПИЛИПЧУК уже баллотировался на пост Председателя ВС, но победить ему удалось только в 2011-м. 

Коллеги поздравили Ярослава РОМАНЮКА (справа) с избранием Первым заместителем Председателя ВС.

Похоже, Игорь САМСИН (слева) задумался над тем, что ему говорит Петр ПАНТАЛИЕНКО.

После того как Виктор КРИВЕНКО (слева) стал заместителем Председателя — 

секретарем административной палаты ВС, его слова приобрели особый вес. 

Еще один новоизбранный зам Анатолий ЯРЕМА (в центре) 

и секретарь Пленума ВС Юрий СЕНИН внимательно слушают коллегу. 

Голосование было демократическим и… тайным. Так голосовали председатели — бывший (Василий ОНОПЕНКО) и нынешний (П.ПИЛИПЧУК).

Выборы состоялись, уверен Николай ПАТРЮК (слева). 

Виктор КРИВЕНКО (в центре) и Юрий ТИТОВ (справа) с ним согласны. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

20 лет 
вместе!
В связи с юбилеем «ЗиБ» каждая 
вторая реклама — 1 гривна
По случаю 20-летия, которое наш 
еженедельник отметил в июне, 
редакция оставляет до конца 
года действующими специальные 
льготные условия для рекламного 
пакета.

До конца 2011 года рек ламода-
тели, которые за ка ж у т в издании 
рекламный блок размером не менее 
1/32 страницы, получат возможность 
всего за 1 грн. разместить этот мате-
риал также и в следующем номере 
нашего еженедельника.

В случае заказа рекламной пло-
щади не менее 1/4 полосы на протя-
жении 2 не дель на сайте «ЗиБ» (www.
zib.com.ua) может быть размещен 
баннер рекламодателя. Стоимость 

этой услуги входит в стоимость ре-
кламного пакета.

Обращаем внимание, что отныне вы 
можете заказать также полноцветный 
рекламный блок, который будет раз-
мещаться на 1, 8, 9 и 16-й страницах 
издания.

Популяризируйтесь! 
Вы этого достойны!

Готовые оригинал-макеты должны 
отвечать следующим условиям: 

подаются в формате «tif», «jpg» по 
электронной почте в заархивирован-
ном виде (объемом до 10 Мб); 

баннер — 240х140 px;
фотоматериалы — не менее чем 

600 dpi.

Все ваши фото — 
на нашем сайте!

zib.com.ua 
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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.

РЕКЛАМА

НАЗНАЧЕНИЯ 

Отбор кадров
Во время последнего в 2011 году заседания Высший совет юстиции 
порадовал кандидатов на должности руководителей судов назначениями, 
а претендентов на мантии — долгожданными «пропусками». Всего ВСЮ 
внес представления о назначении 44 кандидатов на должности судей. 
Лишь одной претендентке не удалось убедить коллегиальный орган в 
готовности стать судьей. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Оптимизм и хорошее настроение члена ВСЮ Андрея ПОРТНОВА (справа) 

передались присутствующим. 

Для 9 кандидатов, которым ВСЮ вручил «админпортфели», 

отсчет времени на новых должностях начался. 

Проверить свои организаторские способности сможет 

Валерий ЧЕРНОБУК, которого ВСЮ назначил на должность 

председателя Апелляционного суда АРК. 

Председателю ВСЮ Владимиру КОЛЕСНИЧЕНКО 

приходилось успокаивать претендентов на мантии, 

которые не могли сдержать волнения. 

Член ВСЮ, первый заместитель Генпрокурора Ренат КУЗЬМИН 

пришел на заседание при параде.

Кандидаты на судейские должности затаили дыхание в ожидании вердикта ВСЮ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Административная 
перспектива
Совет судей хозяйственных судов на заседании 
22 декабря дал рекомендации для назначения 
на 13 административных должностей. Кроме 
того, члены органа судейского самоуправления 
пообщались с руководителями 3 судов, 
в которых проводилась проверка.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

 Члены совета Станислав МИРОШНИЧЕНКО и Светлана ШЕВЧУК 

остались довольны почти всеми кандидатами.

Пока члены ССХС совещались за закрытыми дверями, 

судьи общались в неформальной обстановке.

После проверки организации работы в Киевском апелляционном 

хозяйственном суде к его председателю Виталию КОРСАКУ особых 

претензий не возникло.
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ПРАВИЛА

Отметиться в новом году
Закон не содержит ограничений на подачу заявлений 
о регистрации персональных данных 
Законодательство 
не устанавливает ограничений 
относительно подачи заявлений 
о регистрации базы данных 
до 1 января 2012 г., объясняют 
в Минюсте. Тем же, кто не успел 
зарегистрироваться в прошлом 
году, никакие штрафы 
не грозят.

Поскольку регистрация баз пер-
сональных данных осуществляется по 
заявочному принципу, основным фак-
тором выполнения требований закона 
является факт отправления заявления 
на регистрацию в Государственную 
службу защиты персональных данных. 
Такое заявление, отмечают в Минюсте, 
может быть послано либо по почте, либо 
в электронном виде с использованием 
цифровой подписи.

Директор департамента взаимодей-
ствия с органами власти Минюста Елена 
Зеркаль отметила, что законодательство 
о защите персональных данных не содер-
жит норм относительно автоматической 
ответственности субъектов. Штрафы за 
нарушения в сфере защиты персональных 

данных могут быть назначены исклю-
чительно по решению суда на основа-
нии протоколов об административных 
правонарушениях, составленных по ре-
зультатам проверки, проведенной госу-
дарственной службой. График проверок 

предварительно обнародуется на сайте 
службы.

Е.Зеркаль пояснила, что нарушени-
ем может быть признано уклонение от 
регистрации базы данных, выявленное 
службой в ходе проверки. Нарушением 

также будет считаться факт передачи 
персональных данных третьим лицам без 
согласия граждан. В этом контексте речь 
может идти о базах персональных данных, 
которыми владеют банки, провайдеры, 
общественные или религиозные органи-
зации, предприятия, предоставляющие 
жилищно-коммунальные услуги, и т.п.

При этом закон позволяет осущест-
влять обработку персональных данных 
без согласия их субъекта в случаях, преду-
смотренных трудовым, пенсионным, 
избирательным, налоговым и другим за-
конодательством, а также если обработка 
персональных данных необходима для 
защиты жизненно важных интересов лица.

По закону персональными данными 
являются упорядоченные сведения или 
совокупность упорядоченных сведений 
о физическом лице, которое идентифи-
цировано или может быть конкретно 
идентифицировано с помощью этих 
данных. В частности, не являются ба-
зой персональных данных и не под-
лежат государственной регистрации 
неупорядоченные договоры с физиче-
скими лицами о выполнении работ или 
предоставлении услуг. �

ПРАВОСУДИЕ

Деньги 
в резерве
Народные депутаты намерены 
освободить от уплаты судебного 
сбора Государственное агентство 
резерва, которое обеспечивает 
пополнение и хранение 
разнообразных продуктов 
на черный день. 

Верховная Рада поддержала во втором 
чтении проект «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Украины «О судебном 
сборе». В соответствии с ним от уплаты 
судебного сбора освобождаются Государ-
ственное агентство резерва и предприя-
тия, учреждения, организации, относя-
щиеся к сфере его управления.

Народные депутаты отметили, что в 
случае распространения норм закона «О су  -
дебном сборе» на госагентство ежегодно 
необходимо будет предусматривать до-
полнительные бюджетные средства, чтобы 
оно могло подавать исковые заявления, 
апелляционные и кассационные жалобы. �

КОНТРОЛЬ

Цена халатности
Руководителей ведомств будут штрафовать 
за незарегистрированные акты
С 5 января этого года 
за нерегистрацию и применение 
незарегистрированных 
нормативно-правовых актов 
Минюст будет составлять 
протоколы о привлечении 
к административной 
ответственности руководителей 
органов власти. При этом 
штрафы чиновникам придется 
платить из собственного 
кармана.

Министр юстиции Александр Лав-
ринович подписал приказ, которым 
утвердил Инструкцию по оформле-
нию протоколов о соответствующих 
административных правонарушениях. 
Как объяснил руководитель ведомства, 

приказ издан во исполнение ст.188-41 
Кодекса об административных правона-
рушениях, вступающей в силу с 5 января 
2012 года.

Новациями установлено, что непо-
дача и несвоевременная подача для госу-
дарственной регистрации нормативно-
правовых актов, подлежащих этой 
процедуре, направление для исполнения 
нормативно-правовых актов, не про-
шедших государственную регистрацию 
и не опубликованных в установленном 
законом порядке, а также указаний, 
разъяснений в любой форме, которые 
устанавливают правовые нормы, влекут 
за собой наложение штрафа на руководи-
телей органов.

Согласно положениям кодекса его 
размер составит от 30 до 50 не обла га -

емы х на логом миним у мов доходов 
граждан (510—850 грн.). В случае со-
вершения должностным лицом несколь-
ких правонарушений протоколы будут 
составляться относительно каждого 
из них.

По словам А.Лавриновича, персо-
нальная ответственность руководите-
лей органов государственной власти 
за применение незарегистрированных 
нормативно-правовых актов должна по-
ложить конец существующей в течение 
многих лет неправовой ситуации. Статис-
тика органов юстиции свидетельствует, 
что ежегодно от 5 до 20% нормативно-
правовых актов, которые  подлежат 
государственной регистрации, на реги-
страцию не подаются и применяются 
незаконно. �

РЕШЕНИЕ

Кабмин получил все гарантии
КС разрешил Правительству самостоятельно устанавливать размеры соцвыплат
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Если в законе указан 
определенный размер социальной 
помощи, это еще не значит, 
что Кабмин не имеет права 
корректировать его в соответствии 
со своими возможностями. 
К такому заключению пришли 
в Конституционном Суде. Иной 
точки зрения придерживаются 
нардепы, которые подготовили 
конституционное представление. 
По их убеждению, судьям еще 
придется ответить за свою 
позицию.

Неожиданное поражение

Обжалование положений бюдже та, 
ко т оры м и и змен я л ис ь п ра ви ла и 
объем прописанных в законодательст-
ве социальных выплат, казалось бес-
проигрышным вариантом. С похожими 
представлениями в КС регулярно обраща-
лись нардепы, и так же регулярно КС отме-
чал неконституционность данных норм.

В этом году в Суд обратились сразу 
3 группы народных депутатов, которые 
были убеждены в неконституционности 
п.4 «Заключительных положений» закона 
«О Государственном бюджете Украины 
на 2011 год». Парламентарии указывали, 
что в соответствии с ним положения 
ряда законов («О статусе и социальной 
защите граждан, пострадавших в ре-
зультате Чернобыльской катастрофы», 
«О социальной защите детей войны», «О 
пенсионном обеспечении лиц, уволенных 
с военной службы, и некоторых других 
лиц») применяются в порядке и разме-
рах, установленных Кабмином, исходя из 
финансовых ресурсов бюджета Пенсион-
ного фонда.

Нардепы отмечали, что ВР такими по-
ложениями ограничила конституционные 
права граждан на социальную защиту. 
Например, законодательство устанав-
ливает, что «детям войны» к пенсии 
выплачивается такая же надбавка, как и 
участникам войны. Также, по законода-
тельству, лицам, отнесенным ко 2-й кате-
гории пострадавших в результате аварии 
на ЧАЭС, выплачивается ежемесячная 
дополнительная пенсия в размере 15% 
прожиточного минимума для лиц, утра-
тивших трудоспособность. Принимая же 

госбюджет, парламент предоставил Каб-
мину право корректировать эти цифры 
на свое усмотрение. 

«КС неоднократно... принимал решения, 
в которых признавал отдельные положе-
ния законов о государственном бюджете 
относительно приостановления действия 
или ограничения льгот, компенсаций и 
гарантий не отвечающими Конституции 
(от 20.03.2002 №5-рп/2002, от 17.03.2004 
№7-рп/2004, от 1.12.2004 №20-рп/2004, от 
11.10.2005 №8-рп/2005). Однако, несмотря на 
указанные решения КС, ревизия законами 
о государственном бюджете льгот, компен-
саций и гарантий, начатая в 1995 году, при-
обрела системный характер», — отмечал КС 
в своем акте от 9.07.2007 №6-рп/2007. Им, к 
слову, Суд указал на неконституционность 
положений, приостанавливавших действие 
норм некоторых законов относительно 
предоставления льгот и компенсаций. 

Традиционные позиции

«Утверждая и обеспечивая права 
и свободы граждан, государство от-
дельными законами установило опре-
деленные социальные льготы, компен-
сации и гарантии, которые являются 
составляющей конституционного права 
на социальную защиту и юридическими 
средствами осуществления этого права, 

а значит, в соответствии с ч.2 ст.6, ч.2 
ст.19, ч.1 ст.68 Конституции они явля-
ются общеобязательными, в одинаковой 
степени должны соблюдаться органами 
государственной власти, местного само-
управления, их должностными лица -
ми», — также говорилось в решении КС 
№6-рп/2007. В нем же судьи отмечали, что 
право граждан на социальную защиту 
может быть ограничено на определенный 
срок лишь в условиях военного или чрез-
вычайного положения.

В своих представлениях парламен-
тарии заявляли, что предметом регули-
рования законов о госбюджете является 
исчерпывающий перечень правоотно-
шений, определенный Конституцией и 
Бюджетным кодексом, поэтому речь о ре-
шении вопроса относительно особенно-
стей применения других законов идти не 
может. Говоря об этом, нардепы опирались 
на предыдущие решения КС.

«Он (госбюджет. — Прим. ред.) каса-
ется исключительно установления доходов 
и расходов государства на общественные 
нужды‚ поэтому данным законом не могут 
вноситься изменения‚ приостанавливаться 
действие действующих законов‚ а также 
устанавливаться иное (дополнительное) 
правовое регулирование отношений‚ что 
является предметом других законов», — 
говорится в решении Суда №6-рп/2007. По-

том эта позиция  повторялась в решении 
от 30.11.2010 №22-рп/2010 (дело касалось 
конституционности «Заключительных по-
ложений» закона о госбюджете на 2010 г.).

Новые аргументы

На этот раз КС взглянул на старую 
проблему под новым углом. Судьи об-
ратили внимание на то обстоятельство, 
что согласно ст.22 Всеобщей деклара-
ции прав человека размеры социальных 
выплат и пособий устанавливаются с 
учетом финансовых возможностей го-
сударства. Кроме того, Европейский суд 
по правам человека в решении от 9.10.79 
по делу «Эйри против Ирландии» кон-
статировал, что реализация социально-
экономических прав человека в зна-
чительной мере зависит от обстановки 
в государствах, особенно финансовой. 
Такие положения распространяются и 
на вопрос допустимости уменьшения 
социальных выплат, о чем указано в ре-
шении этого суда по делу «Кйартан Ас-
мундсен против Ирландии» от 12.10.2004.

По мнению КС, предусмотренные 
законами социально-экономические 
права не являются абсолютными. Ме-
ханизм реа лизации этих прав может 
быть изменен  государством, в частности 
из-за невозможности их финансового 
обеспечения путем пропорционального 
перераспределения средств для сохра-
нения баланса интересов всего обще-
ства. Кроме того, такие меры могут быть 
обусловлены необходимостью предотвра-
щения или устранения реальных угроз 
экономической безопасности, пояснили в 
КС. Поэтому большинство судей решили, 
что обжалованные положения не проти-
воречат Основному Закону.

Такая позиция Суда не удовлетворила 
инициаторов представления. В частности, 
на то, что КС действует вопреки своим 
предыдущим правовым позициям, обра-
тил внимание нардеп Андрей Павловский. 
По его словам, КС фактически перечерк-
нул свои прежние акты. 

Но, как бы там ни было, решение КС 
окончательное и обжалованию не под-
лежит. Кабмину теперь ничто не меша-
ет устанавливать размеры соцвыплат в 
«ручном режиме» и в последующие годы. 
Остается только надеяться, что финан-
совая ситуация позволит осуществлять 
соцвыплаты, которые будут хотя бы не 
ниже предусмотренных законом. �

НА БУДУЩЕЕ 

Радужные 
планы 
В 2012 году Кабинет Министров 
планирует разработать 
и внести на рассмотрение 
Верховной Рады 
57 законопроектов. 
Соответствующий план 
был разработан 
в Минюсте. 

Как сообщил министр юстиции Алек-
сандр Лавринович, план разработки зако-
нопроектов Правительством составлялся 
на основании предложений центральных 
органов исполнительной власти. Для того 
чтобы избежать дублирования, несогласо-
ванного и нерационального использова-
ния материальных и интеллектуальных 
ресурсов, Минюст осуществлял коорди-
нацию этой работы.

В итоге в план включили 57 законо-
проектов , которые будут разрабатывать-
ся для гармонизации национального за-
конодательства и международных норм, 
защиты законных прав и интересов граж -
дан, а также усовершенствования за-
конодательного регулирования разных 
сфер жизнедеятельности страны — эко-
номической, культурной, правовой, пра-
воохранительной и т.д. 

Большинство запланированных ини-
циатив, по словам А.Лавриновича, преду-
сматривают внесение изменений в дей-
ствующее законодательство. Несколько 
проектов направлены на ратифика-
цию Украиной межгосударственных и 
межправительственных соглашений.

В то же время Правительство плани-
рует разработать около десяти базовых 
законов. Среди них: «О введении системы 
пробации», «О внешней трудовой ми-
грации» , «О медицинских изделиях», 
«О Тех ни чес ком регла менте с т ро-
ительных изделий, зданий и сооруже-
ний», «О борьбе с киберпреступно стью» 
и т.п. �

Административная 
единица

Наименование 
печатного СМИ

Автономная 

Республика Крым

«Крымские известия»

Винницкая область «Вінниччина»

Волынская область «Волинь-нова»

Днепропетровская 

область

«Вісті Придніпров’я» 

Донецкая область «Донбасс-неделя»

Житомирская 

область

«Житомирщина»

Закарпатская область «Новини Закарпаття»

Запорожская область «Запорізька правда»

Ивано-Франковская 

область

«Галичина»

Киевская область «Київська правда»

Кировоградская 

область

«Народне слово»

Луганская область «Наша газета»

Львовская область «Експрес», «Високий 

замок»

Николаевская 

область

«Рідне Прибужжя»

Одесская область «Одесские известия»

Полтавская область «Зоря Полтавщини»

Ровенская область «Вільне слово», «Вісті 

Рівненщини»

Сумская область «Сумщина»

Тернопольская 

область

«Свобода»

Харьковская область «Слобідський край»

Херсонская область «Наддніпрянська 

правда», «Новый день»

Хмельницкая область «Подільські вісті»

Черкасская область «Нова доба», 

«Черкаський край»

Черновицкая область «Буковина», 

«Свобода слова» 

Черниговская 

область

«Деснянська правда»

Киев «Хрещатик»

Севастополь «Севастопольские 

известия»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Средства 
для вызова
Кабмин утвердил перечень 
региональных печатных средств 
массовой информации, в которых 
в 2012 году будут размещаться 
объявления о вызове в суд ответчика, 
третьих лиц и свидетелей, место 
фактического проживания которых 
неизвестно. Соответствующее 
правительственное распоряжение, 
проект которого разработал Минюст, 
одобрено на заседании Кабмина 
28 декабря. 

Как сообщил министр юстиции Алек-
сандр Лавринович, распоряжение Прави-
тельства издано во исполнение требова-
ний КАС и ГПК, положениями которых 
предусматривается, что печатное сред-
ство массовой информации, в котором 
размещаются такого рода объявления, 
определяется Кабмином. Перечень СМИ 
составлен в соответствии с предложени-
ями Совета министров АРК, областных, 
Киевской и Севастопольской городских 
госадминистраций. 

Объявления о вызове в суд упо мя-
нутых лиц, место фактического прожи-
вания (пребывания) которых неизвестно, 
будут размещаться в следующих изда-
ниях:

Судья-докладчик Наталья Шаптала посмотрела на старую проблему под новым углом. 

Подавать данные после 1 января никто не запрещает.

10 законодательная власть



ПРАВА

Сессия свободного доступа
Депутатам местных советов придется пускать граждан на свои заседания
В Верховной Раде 
зарегистрирован проект, 
который на законодательном 
уровне определяет, в каких 
случаях местные советы могут 
проводить заседания 
в закрытом режиме. Сегодня 
же представительные 
органы имеют возможность 
«прятаться» от граждан 
по собственному желанию.

В соответствии с ч.16 ст.46 закона 
«О местном самоуправлении в Украине» 
сессии советов проводятся гласно, однако 
«в случае необходимости» орган местного 
самоуправления может принять решение 
о проведении закрытого пленарного за-
седания.

В то же время ни один закон не содер-
жит перечень оснований для проведения 
закрытых заседаний местных советов. 
Такая возможность предусмотрена регла-
ментами большинства представительных 
органов, но только некоторые из них преду-
смотрели основания для такого ограниче-
ния. К таким основаниям обычно относят 
информацию о частной жизни конкретных 
граждан, персональные данные, коммер-
ческую тайну, информацию, признанную 
конфиденциальной, или такую, которая 

представляет государственную тайну или 
тайну следствия.

Отсутствие законодательно закреп-
ленных оснований для проведения 
закрытых заседаний местных советов 
дает депутатам возможность самовольно 
определять, какие заседания оставлять 
открытыми, а какие нет.

Автор документа — Анатолий Гриценко — 
отмечает, что во многих местных советах 
указанный механизм применяется регуляр-
но, системно и в угрожающих масштабах. 
По информации нардепа, Хотяновский 
сельский совет Вышгородского района Ки-
евской области за последний год не провел 
ни одного открытого заседания.

«Сложилась ситуация, при которой ме-
ханизм закрытого заседания местного со-
вета используется не столько для защиты 
интересов территориальных общин и их 
объединений, сколько для сокрытия от 
общественности под надуманными пред-
логами несправедливого распределения 
бюджетных средств, бесконкурентного 
отчуждения земельных участков, легити-
мизации незаконных застроек», — убеж-
ден парламентарий.

Своим проектом «О внесении изме-
нений в статью 46 Закона Украины «О 
местном самоуправлении в Украине» 
(№9599) А.Гриценко стремится законо-
дательно закрепить норму о проведении 
заседаний местных советов исключи-
тельно в открытом режиме и прямо 
запретить проведение закрытых засе-
даний. Исключение будут составлять 
лишь случаи рассмотрения вопросов, 
информация о которых представляет 
государственную тайну или тайну след-
ствия. Параллельно же с этим вопросом 
рассмотреть в закрытом режиме любые 
другие не удастся.

Нардеп отмечает, что в случае при-
нятия такого закона граждане приоб-
ретут право не только беспрепятственно 
проходить на заседания, но и проводить 
их аудио- и видеозапись. �

ТЕОРИЯ

Право на скорую руку
Парламенту приходится заимствовать западные правовые идеи, 
до которых украинское общество еще не дозрело

ДМИТРИЙ ПРИТЫКА, 
народный депутат, член 
Комитета Верховной Рады 
Украины по вопросам право-
судия

АНДРЕЙ ПОТЕМКИН, 
начальник отдела изучения и 
обобщения судебной практи-
ки Высшего хозяйственного 
суда Украины

Становление украинской 
национальной правовой 
системы происходило в сложных 
исторических условиях. До сих 
пор продолжаются дискуссии 
относительно определения 
вида цивилизации, к которой 
принадлежит украинская 
культура.

Тернистый путь

Во времена Киевской Руси украин-
ская культура была ориентирована на 
восточноевропейскую цивилизацию 
(византийскую). Происходила рецепция 
византийского права, которое на то вре-
мя уже испытало значительное влияние 
римского права. Это дает нам основания 
говорить о непрямой рецепции римского 
права тогдашней украинской правовой 
системой.

Постепенно приблизившись к запад-
ноевропейской цивилизации, украинская 
культура в результате монголо-татарского 
ига на много веков от нее отстала. Однако 
и до этого Русь не была целостной, она со-
стояла из более чем 30 больших и малых 
государственных образований — кня-
жеств, непрочно связанных военно-по-
литическими договорными отношениями. 
Следовательно, в условиях отсутствия 
политического единства и междоусобных 
конфликтов на украинских землях не 
было единой правовой системы.

Монголо-татарское иго замедлило 
развитие украинского права, отбро-
сив Русь на несколько столетий назад. 
Процессы соз дания национальной пра-
вовой системы, централизации земель 
законсервировались. 

Однако даже в таких условиях укра-
инская государственность сохранялась 
в виде Галицко-Волынского княжества. 
Возвращением к европейской культуре 
стало вхождение украинских земель в 
Великое княжество Литовское.

Значительное влияние на развитие 
отечественного права сыграло пребывание 

украинских земель в составе Речи Поспо-
литой. Затем в результате трех делений 
последней (1772, 1793, 1795 гг.) Российская 
империя — правопреемница Московского 
царства, возникшего в XVI в. в процессе 
распада Золотой Орды, — захватила 
Правобережную Украину (Киевское, 
Брацлавское, Волынское и Подольское 
воеводства). И украинская культура на-
чала ориентироваться на евразийскую 
цивилизацию.

Значительное влияние на украинскую 
правовую систему оказала общественно-
политическая и военно-административная 
организация украинского казачества, сло-
жившаяся в конце ХV — первой полови-
не XVI вв. Но гетман Иван Мазепа, часть 
старшины, казаков и вся Запорожская 
Сечь перешли на сторону шведов. Их об-
винили в измене, и по приказу Петра І 
25 мая 1709 г. Запорожская Сечь была раз-
рушена. Начался период распространения 
и утверждения российской власти (ХVІІІ в.) 
и, соответственно, российского права. 

К изоляции от европейской культуры 
привело и господство в Украине социа-
листического права (времена Советского 
Союза).

Трудности дня сегодняшнего

После принятия Верховной Радой 
Декларации о государственном суверени-
тете Украины (1990 г.) и Акта провозгла-
шения независимости Украины (1991 г.) 
наше государство, сохраняя достижения 
прошлого, начало выстраивать новую 
национальную правовую систему, ориен-
тированную на заимствование мирового 
правового опыта. Приблизившись к ро-
мано-германской правовой семье (страны 
континентальной Европы), украинская 
национальная правовая система смело за-
имствует элементы англосаксонского пра-
ва (Великобритания, США), в то же время 
сохраняя элементы социалистического 
права, что дает основания утверждать: в 
Украине действует постсоциалистическая 
правовая система переходного типа.

Используя самые значительные дости-
жения разных национальных правовых 
систем, Украина на пути построения де-
мократического, социального, правового 
государства европейского типа вынуждена 
проходить многовековой европейский 
путь развития за несколько десятков лет. 
Не переписыванием норм права, а высоким 
уровнем правовой культуры и правово-
го сознания, которые воспитываются 
постепенно, передаются из поколения 
в поколение, достигается уровень ев-
ропейской культуры. Верховной Раде в 
процессе реформирования украинского 
законодательства придется заимствовать 
западные правовые идеи, до которых укра-
инское общество еще не дозрело и поэтому 
воспринимает их крайне осторожно, а по-
рой и враждебно.

Заимствуя правовые идеи демократи-
ческого мира, молодое Украинское госу-
дарство, в котором много лет отсутство-
вали ответственность и консенсус власти, 

высокий уровень правовой культуры и 
правового сознания граждан, вынуждено 
лишь формально перенимать европей-
ский правовой опыт, без предоставления 
обществу реальной возможности извле-
кать из этого пользу.

Например, в 1996 г. украинский Ос-
новной Закон признан мировым сооб-
ществом лучшей социально - ориен-
тированной конституцией. Раздел ІІ 
почти повторяет положения Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г. Одна-
ко отдельные положения отечественного 
акта высшей юридической силы не дей-
ствуют, сложны для выполнения и порой 
даже утопичны.

В таких условиях «правовым воспи-
тателем общества» становятся суды, 
которые, выполняя функции защиты ин-
тересов человека и гражданина, общества 
и государства, в пределах полномочий, 
определенных законами Украины, обес-
печивают экономическую, политическую, 
социальную стабильность, безопасность 
и согласие.

Поддерживая государство…

Украина является молодым государ-
ством, которое находится в состоянии ак-
тивного политико-правового развития. 
Об этом в первую очередь свидетельству-
ют изменения формы правления.

Так, начиная с 16.07.90 (даты принятия 
Декларации о государственном суверени-
тете Украины, по которой «государствен-
ная власть в республике осуществляется 
по принципу ее разделения на законода-
тельную, исполнительную и судебную», 
а должность Президента отсутствует) до 
1.12.91 (даты избрания первым Президен-
том Леонида Кравчука) Украина 1 год и 
5 месяцев существовала как парламент-
ская республика.

Институт Президента в нашей стра-
не юридически был введен законом 
УССР «Об основании поста Президента 
Украинской ССР и внесении изменений и 
дополнений в Конституцию (Основной За-
кон) Украинской ССР» от 5.07.91 №1293-XII. 

Предусматривалось, что до вступле-
ния главы государства в должность 
предоставленные ему данным законом 
полномочия осуществляют те же органы 
и должностные лица, которые до этого их 
осуществляли.

Следующим шагом стал указ Пре-
зидента «О руководстве Кабинетом Ми-
нистров Украины» от 27.09.93 №383/93. 
Согласно ем у в связи с принятием 
Верховной Радой постановлений от 
21.09.93 «О Правительстве Украины» и 
«О поручениях Правительству Украины» 
(направленных на усиление руководства 
всеми структурами исполнительной 
власти в центре и на местах, оперативное 
решение задач экономических реформ, 
утверждение рыночных отношений, до-
стижение стабильности во всех сферах 
общественной жизни), было постанов-
лено, что в соответствии с ч.1 ст.1141, 
пп.31 и 4 ст.1145, ч.1 ст.117 Конституции 
1978 г.  Президент должен ос у щест-
влять непосредственное руководство 
Кабинетом Министров. Фактически 
с этого момента гарант взял на себя 
полномочия главы исполнительной 
власти, что приблизило Украину к пре-
зидентской республике.

Однако де-юре на протяжении почти 4 
лет, с 1.12.91 по 8.06.95 — даты заключения 
Конституционного договора об основных 
принципах организации и функциониро-
вания государственной власти и местного 
самоуправления в Украине на период до 
принятия новой Конституции,Украина 
была парламентско-президентской рес-
публикой. По Конституционному дого-
вору (действовал до 28.06.1996), а затем по 
Основному Закону (с 28.06.96 по 1.01.2006), 
наше государство было президентско-пар-
ламентской республикой.

С 1.01.2006 (когда вступили в силу 
изменения и дополнения к акту высшей 
юридической силы, внесенные законом 
№2222-IV) до 30.09.2010 (даты признания 
КС данного закона неконституционным) 
Украина существовала как парламентско-
президентская республика. 

30.09.2010 Украина вернулась к прези-
дентско-парламентской форме правления.

В ходе этих преобразований именно 
судебной ветви власти пришлось исправ-
лять перекосы и способствовать формиро-
ванию новейшей украинской националь-
ной правовой традиции.

За время независимости суды стали 
для украинского общества указателем на 
пути построения новой национальной 
правовой системы, ориентированной на 
обеспечение европейского уровня гаран-
тирования прав человека и образа жиз-
ни, при котором воспитание правовой 
культуры и правового сознания у граждан 
является основным государственным 
приоритетом. В самые тяжелые времена 
именно суды стояли на страже общече-
ловеческих ценностей, прав и свобод че-

ловека и гражданина, верховенства права, 
обеспечивая его господство во всех сфе-
рах общественной жизни.

Судебная ветвь власти

Несмотря на то что украинское право 
еще до конца не сформировалось, судеб-
ная ветвь власти продолжает активно 
участвовать в процессе реформирова-
ния правовой и политической системы. 
Она играет ведущую роль в реализации 
управленческих решений, обеспечивает 
нерушимость установленного правового 
порядка путем гарантирования верхо-
венства права.

Конституционный Суд и суды общей 
юрисдикции своей деятельностью: 

• уравновешивают систему государ-
ственной власти; 

• защищают ценности украинского на-
рода, отраженные в Конституции; 

• не допускают какого-либо искажения 
принципов и идей права, содержащихся в 
Основном Законе; 

• обеспечивают стабильность пра-
вовых норм и единство понимания со-
держания актов украинского законода-
тельства. �

«Отдельные положения 
Конституции не действуют, 
сложны для выполнения 
и порой даже утопичны».

«Суды становятся «правовым 
воспитателем общества».

РЕЗЕРВЫ

«Золотые» 
перспективы
Народные избранники решили 
освободить от налогообложения 
операции по поставке золота 
для Нацбанка. Парламентарии 
надеются, что благодаря этому 
регулятор сможет собрать 
в резервах больше драгоценных 
металлов.

Верховна я Ра да п рин я ла за кон 
«О внесении изменения в Налоговый ко-
декс Украины». Как объясняет инициатор 
изменений — народный депутат Юрий 
Каракай, документ направлен на создание 
благоприятных условий для пополнения 
Нацбанком золотовалютных резервов, на 
стимулирование внедрения и функциони-
рования новых инвестиционных инстру-
ментов, поддержку стабильности гривны.

В соответствии с нововведениями от 
налогообложения освобождаются:

• операции по поставке Нацбанку 
драгоценных металлов, в том числе 
их ввоз на таможенную территорию 
Украины;

• услуги, связанные с разведкой, 
добычей, производством и использова-
нием драгоценных металлов, с целью 
пополнения золотовалютных резервов 
и изготовления банковских металлов. �

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Активы 
в цифре
Верховная Рада поддержала 
в первом чтении законопроект, 
вводящий электронный 
документооборот между 
профессиональными участниками 
депозитарной системы. По 
мнению авторов документа, эти 
и другие нововведения должны 
способствовать взаимодействию 
игроков данного рынка.

Народные депутаты приняли за осно-
ву внесенный Кабмином проект закона 
«О системе депозитарного учета ценных 
бумаг».

Как объясняют правительственные 
чиновники, проект направлен на обес-
печение надлежащего депозитарного об-
служивания широкого круга инвесто-
ров. Предложенные новации касаются 
институтов общего инвестирования, 
пенсионных фондов, страховых компаний 
и направлены на улучшение инвестици-
онного климата.

Предусмотрен порядок и принципы 
взаимодействия Центрального депози-
тария и депозитарных у чреждений 
относительно обслуживания обращения 
ценных бумаг.

Также документ содержит положе-
ние о механизмах защиты от раскрытия 
информации из системы депозитарного 
учета эмиссионных ценных бумаг и вво-
дит применение электронного докумен-
тооборота и использование электронной 
цифровой подписи профессиональными 
участниками депозитарной системы. В 
том числе для учета прав собственности 
на ценные бумаги.

Кроме того, устанавливаются и пра-
вовые принципы осуществления клирин-
говой деятельности, требования к таким 
учреждениям, правилам клиринга и ме-
ханизмам снижения рисков невыполнения 
или несвоевременного выполнения обя за -
тельств, возникших по договорам, заклю-
ченным на фондовой бирже. �

КОНТРОЛЬ

«Пенсионные» 
инвестиции
Народные депутаты решили, 
как правильно инвестировать 
средства из негосударственных 
страховых фондов и кто этот 
процесс будет контролировать.

Верховна я Ра да п рин я ла за кон 
«О внесении изменений в некоторые законы 
Украины относительно полномочий органов 
государственной власти относительно уста-
новления требований к инвестированию 
активов». Новации направлены на обеспе-
чение выполнения негосударственными 
пенсионными фондами и страховщиками 
своих обязательств и усиление защиты 
имущественных интересов потребителей 
финансовых услуг.

В частности, нацкомиссии, осущест-
вляющей государственное регулирование 
в сфере рынков финансовых услуг, предо-
ставлено право устанавливать единые 
требования к качеству, объемам и уровню 
кредитного рейтинга активов, в которых 
размещаются средства страховых резервов.

Также документ обязывает лицо, осу-
ществляющее деятельность по управлению 
пенсионными активами, придерживаться 
внутренних правил и процедур оценки и 
управления рисками, связанными с ин-
вестированием пенсионных активов, в со-
ответствии с требованиями, установленными 
Нацкомиссией по ценным бумагам и фон-
довому рынку по согласованию с нацкомис-
сией, осуществляющей государственное 
регулирование в сфере рынков финансовых 
услуг �.

Вполне возможно, что вскоре рядом с депутатами местных советов 
будут сидеть и простые граждане.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Процессуальная защита 
«детей войны»
Повышение к пенсии неразрывно 
связано с выплатой самой пенсии 
и имеет не определенный во времени 
предельный срок выплаты

Для забезпечення правильного 
та однакового застосування адміні-
стративними судами статті 6 Закону 
України від 18 листопада 2004 року 
№2195-IV «Про соціальний захист 
дітей війни» (далі — Закон про соці-
альний захист дітей війни, Закон від 
18 листопада 2004 року №2195-IV) 
щодо підвищення до пенсії або що-
місячного довічного грошового утри-
мання чи державної соціальної допо-
моги, що виплачується замість пенсії, 
пленум Вищого адміністративного 
суду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Судам необхідно враховувати, 
що статтею 6 Закону про соціаль-
ний захист дітей війни (з урахуван-
ням Рішення Конституційного Суду 
України від 22 травня 2008 року №10-
рп/2008) встановлено підвищення 
на 30 відсотків мінімальної пенсії 
за віком до пенсії або щомісячного 
довічного грошового утримання чи 
державної соціальної допомоги, що 
виплачується замість пенсії (далі —
підвищення до пенсії), для дітей війни. 

2. За приписами статті 1 Закону від 
18 листопада 2004 року №2195-IV ди-
тиною війни є особа, яка є громадяни-
ном України та якій на час закінчення 
(2 вересня 1945 року) Другої світової 
війни було менше 18 років. Тобто до 
категорії дітей війни належать грома-
дяни України, які народилися в період 
із 3 вересня 1927 року по 2 вересня 
1945 року. 

Для підтвердження статусу дити-
ни війни в позивача судам необхідно 
встановити дату народження та на-
лежність до громадянства України. 

З урахуванням того, що Законом 
про соціальний захист дітей війни 
не передбачено видачі дітям війни 
документів, що підтверджують їхній 
статус, для встановлення права на 
отримання підвищення до пенсії суди 
повинні крім указаних вище докумен-
тів витребувати дані про отримання 
позивачем пенсії або щомісячного 

довічного грошового утримання чи 
державної соціальної допомоги, що 
виплачується замість пенсії, які да-
ють право на отримання підвищення 
до пенсії. Відсутність штампа на пен-
сійному посвідченні або тимчасової 
довідки органів праці та соціального 
захисту населення про наявність у 
позивача статусу дитини війни, як це 
визначено наказом Міністерства пра-
ці та соціальної політики України від 
5 квітня 2006 року №107 «Про Порядок 
посвідчення права особи на пільги 
відповідно до Закону України «Про со-
ціальний захист дітей війни», не може 
бути підставою для залишення без 
руху та повернення позовної заяви. 

3. При розгляді справ за позовами 
осіб, які мають статус дитини війни, 
суди повинні керуватися положення-
ми Конституції України, Конвенцією 
від 4 листопада 1950 року «Про за-
хист прав людини і основоположних 
свобод», Кодексом адміністративного 
судочинства України (далі — КАС 
України), законами України від 18 лис-
топада 2004 року №2195-IV «Про соці-
альний захист дітей війни», 15 липня 
1999 року №966-XIV «Про прожит-
ковий мінімум», 9 липня 2003 року 
№1058-IV «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», 
20 грудня 2005 №3235-IV «Про Дер-
жавний бюджет України на 2006 
рік», 19 грудня 2006 року №489-V 
«Про Державний бюджет України на
2007 рік», 23 грудня 2010 року №2857-VI 
«Про Державний бюджет України на 
2011 рік», рішеннями Конституційно-
го Суду України від 9 липня 2007 ро ку 
№6-рп/2007 (справа про соціальні гаран-
тії громадян) та від 22 травня 2008 ро ку 

№10-рп/2008 (справа щодо предмета 
та змісту закону про Державний бю-
джет України), постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 липня 2011 ро-
ку №745 «Про встановлення деяких 
виплат, що фінансуються за рахунок 
коштів державного бюджету» та інши-
ми нормативно-правовими актами, 
виданими на їх виконання. 

Ураховуючи положення частини 
другої статті 8 КАС України щодо за-
стосування принципу верховенства 
права відповідно до положень стат-
ті 17 Закону України від 23 лютого 
2006 року №3477-IV «Про виконання 
рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини», 
суди також повинні застосовувати 
практику Європейського суду з прав 
людини як джерело права.

4. Відповідачами у справах за позов-
ними заявами дітей війни з приводу 
підвищення до пенсії, встановленого 
Законом від 18 листопада 2004 року 
№2195-IV, є відповідні органи Пенсій-
ного фонду України, які здійснюють 
нарахування та виплату пенсій і дер-
жавної соціальної допомоги. Такими 
органами є утворені в установленому 
порядку головні управління Фонду 
в Автономній Республіці Крим, об-
ластях, містах Києві та Севастополі, 
управління в районах, містах і райо-
нах у містах.

Відповідно до Положення про 
управління Пенсійного фонду Укра-
їни в районах, містах і районах у 
містах, затвердженого постановою 
правління Пенсійного фонду України 
від 30 квітня 2002 року №8-2, місцеве 
управління Пенсійного фонду за-
безпечує своєчасне і в повному об-
сязі фінансування та виплату пенсій, 
безпосередньо призначає (здійснює 
перерахунок) і виплачує пенсії та 
інші виплати відповідно до чинного 
законодавства. Отже, є належним від-
повідачем у справах щодо здійснення 
перерахунку підвищення до пенсій за 
позовами осіб, віднесених до категорії 
дітей війни. Тому залучення до участі 
в таких справах як співвідповідача чи 

третьої особи інших органів, у тому 
числі Державного казначейства Укра-
їни, є помилковим.

При цьому судам слід ураховувати, 
що такі спори належать до юрисдикції 
адміністративних судів незалежно від 
обраного позивачем способу захисту 
порушеного права, в тому числі й спо-
собу про стягнення невиплачених сум 
зазначеного підвищення до пенсії чи 
соціальної допомоги.

5. Справи щодо таких спорів пред-
метно підсудні місцевим загальним 
судам як адміністративним судам 
(пункт 4 частини першої статті 18 КАС 
України), якими відповідно до части-
ни першої статті 21 Закону від 7 липня 
2010 року №2453-VI «Про судоустрій 
і статус суддів» є районні, районні у 
містах, міські та міськрайонні суди. 

Судам варто враховувати, що від-
повідно до вказаної вище норми такі 
справи підсудні місцевим загальним 
судам як адміністративним судам не-
залежно від статусу відповідача.

6. Судам варто мати на увазі, що, 
виходячи з приписів частини другої 
статті 19 КАС України, територіальна 
підсудність таких справ визначається 
за вибором позивача. Тобто залежно 
від вибору позивача розгляд таких 
справ належить до повноважень за-
гальних судів як адміністративних 
судів за місцем проживання (перебу-
вання, знаходження) позивача або за 
місцезнаходженням відповідача. 

7. Державна соціальна підтримка 
дітей війни у вигляді підвищення до 
пенсії, встановленого статтею 6 Закону 
від 18 листопада 2004 року №2195-IV, 
за своєю правовою природою є окре-
мим джерелом доходу дітей війни та не 

є складовою їхньої пенсії або щомісяч-
ного довічного грошового утримання 
чи державної соціальної допомоги. 

Тому судам потрібно враховувати, 
що під час вирішення спорів за позо-
вами дітей війни строки звернення до 
суду визначаються за правилами стат-
ті 99 КАС України. Приписи статті 87 
Закону України «Про пенсійне забез-
печення» та статті 46 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», якими вста-
новлено строки виплати нарахова-
них, але неотриманих сум пенсій за 
минулий час, не поширюються на ці 
правовідносини, а тому не можуть за-
стосовуватися судами під час розгляду 
зазначених спорів.

8. Судам необхідно мати на увазі, 
що вихідним критерієм обчислен-

ня розміру підвищення до пенсії, 
встановленого статтею 6 Закону від 
18 листопада 2004 року №2195-IV, є 
мінімальна пенсія за віком.

Законодавчо розмір мінімальної 
пенсії за віком установлено лише 
статтею 28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», яка й підлягає 
застосуванню під час розгляду таких 
спорів.

При цьому положення частини 
третьої вказаної статті не є перешко-
дою для застосування встановленого 
розміру мінімальної пенсії за віком, 
оскільки законодавство не містить 
іншої правової норми, якою було б 
установлено розмір мінімальної пенсії 
за віком.

9. Згідно з пунктом 12 статті 71 
Закону України від 19 грудня 2006 ро-
ку №489-V «Про Державний бюджет 
України на 2007 рік» зупинено дію 
статті 6 Закону про соціальний за-
хист дітей війни на 2007 рік та вста-
новлено, що підвищення до пенсії або 
щомісячного довічного грошового 
утримання чи державної соціальної 
допомоги, яка виплачується замість 
пенсії, відповідно до статті 6 Закону 
про соціальний захист дітей війни ви-
плачується особам, які є інвалідами 
(крім тих, на яких поширюється дія 
Закону України від 22 жовтня 1993 ро-
ку №3551-XII «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захис-
ту»), у розмірі 50 відсотків розміру 
надбавки, встановленої для учасни-
ків війни.

Відповідно до Рішення Консти-
туційного Суду України від 9 липня 
2007 року №6-рп/2007 зупинення дії 
статті 6 Закону про соціальний за-
хист дітей війни визнано таким, що 

не відповідає Конституції України (є 
неконституційним).

Законом України від 28 грудня 
2007 року №107-VI «Про Державний 
бюджет України на 2008 рік та про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України» внесено зміни до Зако-
ну про соціальний захист дітей війни 
та статтю 6 цього Закону викладено 
в такій редакції: «Дітям війни (крім 
тих, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту») до 
пенсії або щомісячного довічного 
грошового утримання чи державної 
соціальної допомоги, що виплачується 
замість пенсії, виплачується підви-
щення у розмірі надбавки, встанов-
леної для учасників війни. Ветеранам 
війни, які мають право на отримання 
підвищення до пенсії або щомісячного 
довічного грошового утримання чи 
державної соціальної допомоги, що 
виплачується замість пенсії, відповід-
но до цього Закону та Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» дане підви-
щення провадиться за їх вибором 
згідно з одним із законів».

Згідно з Рішенням Конституцій-
ного Суду України від 22 травня 2008 ро ку 
№10-рп/2008 зміни, внесені підпунк-
том 2 пункту 41 розділу ІІ Закону 
України від 28 грудня 2007 року №107-
IV, щодо розмірів підвищення пенсії 
дітям війни визнано такими, що не 
відповідають Конституції України (є 
неконституційними).

Ураховуючи положення Консти-
туції України щодо дії нормативно-
правових актів у часі, положення 
статті 6 Закону про соціальний за-

хист дітей війни у редакції 2004 року 
поновили свою дію у 2007 році — з 
9 липня 2007 року, у 2008 році — з 
22 травня 2008 року. Отже, право на 
здійснення перерахунку підвищення 
до пенсії у розмірах, визначених За-
коном про соціальний захист дітей 
війни, мають діти війни: за 2007 рік —
з 9 липня до 31 грудня 2007 року, за 
2008 рік — з 22 травня до 31 грудня 
2008 року. Відповідно у 2007 році в 
період із 1 січня до 8 липня 2007 року 
та у 2008 році — з 1 січня до 21 трав-
ня 2008 року положення законів про 
Державний бюджет на ці роки були 
чинними та підлягали виконанню.

10. Статтями 71 Закону України 
від 26 грудня 2008 №835-VI «Про Дер-
жавний бюджет України на 2009 рік» 
та 70 Закону України від 27 квітня 

2010 року №2154-VI «Про Державний 
бюджет України на 2010 рік» Кабінету 
Міністрів України було надано право 
у 2009 та 2010 роках встановлювати 
розміри соціальних виплат, які відпо-
відно до законодавства визначаються 
залежно від розміру мінімальної за-
робітної плати, в абсолютних сумах 
у межах асигнувань, передбачених 
за відповідними бюджетними про-
грамами. 

Варто звернути увагу, що названі 
норми передбачають встановлення 
в абсолютних сумах розмірів лише 
тих виплат, вихідним критерієм роз-
рахунку яких є розмір мінімальної 
заробітної плати. Відповідно їхня 
дія не поширюється на спірні від-
носини, оскільки розмір зазначених 
соціальних виплат згідно із Законом 
про соціальний захист дітей війни за-
лежить від розміру мінімальної пенсії 
за віком, а не від розміру мінімальної 
заробітної плати. 

Отже, нарахування та виплата у 
2009 та 2010 роках дітям війни під-
вищення до пенсії повинні були здій-
снюватися в розмірі, встановленому 
відповідно до статті 6 Закону про со-
ціальний захист дітей війни.

11. Пунктом 7 частини першої За-
кону України від 14 червня 2011 ро-
ку №3491-VI «Про внесення змін до 
Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2011 рік» При-
кінцеві положення Закону України 
«Про Державний бюджет України на 
2011 рік» доповнено пунктом 4, яким 
установлено, що у 2011 році норми і 
положення статті 6 Закону України 
«Про соціальний захист дітей війни» 
застосовуються у порядку та розмірах, 
встановлених Кабінетом Міністрів 
України виходячи з наявного фінан-
сового ресурсу бюджету Пенсійного 
фонду України на 2011 рік.

З аналізу наведеної норми ви-
пливає, що визначення порядку та 
розмірів виплат указаним категоріям 
громадян делеговано Кабінету Міні-
стрів України.

Вирішуючи питання про те, яка 
з однопредметних законодавчих 
норм однакової юридичної сили, 
що не визнані неконституційними 
в установленому порядку, підлягає 
застосуванню для вирішення спорів 
зазначеної категорії, судам необхідно 
надавати перевагу тій із них, що при-
йнята пізніше. У цих правовідносинах 
така норма міститься у Законі України 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 
2011 рік».

На виконання вимог цього Закону 
Кабінетом Міністрів України прийнято 
постанову від 6 липня 2011 ро ку №745 
«Про встановлення деяких виплат, 
що фінансуються за рахунок коштів 
державного бюджету», яка набрала 
чинності 23 липня 2011 року.

Судам необхідно враховувати, що 
до набрання чинності зазначеною по-
становою Кабінету Міністрів Украї-
ни, тобто до 23 липня 2011 року, при 
вирішенні справ цієї категорії щодо 
розміру підвищення до пенсії або 
щомісячного довічного грошового 
утримання чи державної соціальної 
допомоги, що виплачується замість 
пенсії, дітям війни застосуванню під-
лягають положення статті 6 Закону 
про соціальний захист дітей війни.

Із 23 липня 2011 року правомір-
ність дій суб’єктів владних повнова-
жень у зазначених категоріях справ 
судам необхідно перевіряти на від-
повідність вимогам Закону України 
«Про Державний бюджет України на 
2011 рік» та постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 6 липня 2011 року 
№745 «Про встановлення деяких роз-
мірів виплат, що фінансуються за ра-
хунок коштів державного бюджету».

12. Пенсія — це щомісячна пен-
сійна виплата в солідарній системі 
загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування, яку отримує 

застрахована особа в разі досягнення 
нею передбаченого цим Законом пен-
сійного віку чи визнання її інвалідом, 
або отримують члени її сім’ї у випад-
ках, визначених цим Законом (абзац 
дев’ятий статті 1 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування»).

Ві д пові д но до час т и н и пер-
шої статті 6 Закону України від 
9 липня 2003 року №1058-IV «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» непрацездатні 
громадяни крім пенсійних виплат із 
системи пенсійного забезпечення ма-
ють право отримувати доплати, над-
бавки та підвищення до зазначених 
виплат, додаткову пенсію в порядку 
та за рахунок коштів, визначених за-
конодавством. 

Таким чином, пенсія є періодич-
ним платежем, виплата якої, за за-
гальним правилом, не обмежена в часі.

Підвищення до пенсії, яке є додат-
ковою виплатою особі, яка визнана 
такою, що має на нього право, нероз-
ривно пов’язане з виплатою пенсії і 
також має не визначений у часі гра-
ничний термін виплати.

Отже, вирішуючи питання про 
зобов’язання нарахувати та виплатити 
відповідні періодичні платежі дітям 
війни, суди, у разі відсутності спору 
про право особи на отримання під-
вищення до пенсії або встановлення 
такого права в судовому порядку, не 
мають підстав обмежувати орган, 
відповідальний за здійснення їх на-
рахування і виплати, певним часовим 
проміжком, якщо не відбулося змін у 
законодавстві.

13. Справи зі спорів, що виника-
ють у зв’язку із застосуванням статті 
6 Закону від 18 листопада 2004 року 
№2195-IV, належать до справ, визна-
чених у пункті 2 частини першої статті 
1832 КАС України, а тому в них засто-
совується скорочене провадження.

Якщо вимоги позивача не сто-
суються прав, свобод, інтересів та 
обов’язків третіх осіб та відсутні під-
стави для повернення позовної заяви, 
залишення її без розгляду чи відмови 
у відкритті провадження у справі, 
суд, відповідно до частини третьої 
статті 1832 КАС України, постановляє 
ухвалу про відкриття скороченого 
провадження.

Після відкриття скороченого 
провадження в разі недостатності 
повідомлених позивачем обставин 
або якщо за результатами розгляду 
поданого відповідачем заперечення 
суд дійде висновку про неможливість 
ухвалення законного й обґрунтовано-
го судового рішення без проведення 
судового засідання та виклику осіб, 
які беруть участь у справі, суд розгля-
дає справу за загальними правилами 
цього Кодексу, про що постановляє 
ухвалу, яка не підлягає оскарженню 
(частина четверта статті 1832 КАС 
України).

Аналіз пунктів 5, 6 частини шостої 
статті 1832 КАС України свідчить про 
те, що відповідно до цих норм у поряд-
ку скороченого провадження можуть 
прийматися лише ті постанови, яки-
ми позовні вимоги задовольняються 
повністю.

Відповідно до абзацу третього час-
тини восьмої статті 1832 КАС України 
апеляційні скарги у справах зі спорів, 
що виникають у зв’язку із застосуван-
ням статті 6 Закону, розглядаються 
апеляційними судами в порядку пись-
мового провадження. Є остаточною і 
не підлягає оскарженню в касаційно-
му порядку ухвала суду апеляційної 
інстанції про залишення без змін по-
станови суду першої інстанції, якою 
позовні вимоги задоволено. 

14. Відповідно до частини третьої 
статті 106 КАС України до позовної 
заяви додається документ про сплату 
судового збору, крім випадків, коли 
його не належить сплачувати.

Приписами статті 5 Закону Укра-
їни від 8 липня 2011 року №367-VI 
«Про судовий збір» діти війни не від-
несені до осіб, звільнених від сплати 
судового збору, а тому за подання 
позовної заяви до суду повинні спла-
чувати судовий збір на загальних 
підставах.

Водночас адміністративним судам 
необхідно враховувати, що на дітей 
війни, які належать до осіб, визна-
чених у пунктах 8, 9 частини першої 
стат ті 5 Закону України від 8 липня 
2011 року №367-VI «Про судовий збір», 
поширюються пільги щодо сплати су-
дового збору. �

Головуючий 
І.ТЕМКІЖЕВ

Секретар пленуму 
М.СМОКОВИЧ

 � Пленум Вищого адміністративного 
суду України 
Постанова 
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Про судову практику вирішення адміністративними судами спорів, 
що виникають у зв’язку із застосуванням статті 6 Закону України 
«Про соціальний захист дітей війни»

«Для подтверждения статуса ребенка войны 
у истца судам необходимо установить дату рождения 
и принадлежность к гражданству Украины». 

«Начисление и выплата в 2009 и 2010 годах 
повышения к пенсии должны были осуществляться 
в размере, установленном в соответствии 
со ст.6 закона о социальной защите детей войны».
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АМНИСТИЯ

Прислушаться к потерпевшему
Освобождая от уголовной 
ответственности, следует убедиться, что 
деяние, вменяемое в вину лицу, содержит 
состав соответствующего преступления 
и лицо виновно в его совершении

розглянула в судовому засіданні кри-
мінальну справу за касаційною скар-
гою потерпілого Особи 5 на судові 
рішення щодо Особи 6.

Постановою Жовтневого район-
ного суду м.Луганська від 12.11.2009 
справу щодо Особи 6, Інформація 1, 
судимості не має, за обвинуваченням 
у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 
ст.122 КК, на підставі п.«г» ст.1 закону 
«Про амністію» від 12.12.2008 закрито. 

Ухвалою Апеляційного суду Луган-
ської області від 19.01.2010 постанову 
залишено без зміни. 

Особа 6 обвинувачувався у тому, 
що він 24.05.2007 на автостоянці в 
м.Щастя на грунті раптово виниклих 
неприязних стосунків завдав удари 

кулаком та ногами в область голови 
Особі 5, спричинивши йому середньої 
тяжкості тілесні ушкодження у вигля-
ді синців на волосяній частині голови, 
обличчі, забою речовини головного 
мозку першого ступеня. 

За змістом касаційної скарги потер-
пілий посилається на безпідставне за-
криття кримінальної справи щодо Осо-
би 6 внаслідок акта амністії з огляду 
на наявність у його діях більш тяжких 
складів злочинів, ніж інкриміновано, 
та підстав для притягнення до кримі-
нальної відповідальності й інших осіб, 
причетних до вчинення протиправних 
діянь щодо нього. Просить судові рі-
шення скасувати, а справу направити 
на нове розслідування. 

Заслухавши доповідача, пояснення 
прокурора, яка у зв’язку із порушен-
ням апеляційним судом вимог ст.377 
КПК вважала за необхідне скасувати 
ухвалу апеляційної інстанції й на-
правити справу на новий апеляційний 
розгляд, перевіривши матеріали спра-
ви, доводи касаційної скарги, колегія 
суддів уважає, що вона підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Як убачається з матеріалів справи, 
вона надійшла до суду з обвинувальним 
висновком щодо Особи 6 за ч.1 ст.122 КК. 

До початку розгляду справи підсуд-
ний подав заяву про його звільнення 
від кримінальної відповідальності вна-
слідок акта амністії. 

Постановою Жовтневого районно-
го суду м.Луганська від 29.07.2009 кри-
мінальну справу щодо Особи 6 за ч.1 
ст.122 КК закрито на підставі п.«г» ст.1 
закону «Про амністію» від 12.12.2008. 

Ухвалою Апеляційного суду Луган-
ської області від 6.10.2009 за апеляцією 
потерпілого Особи 5 вказану постанову 
районного суду скасовано й справу на-
правлено на новий судовий розгляд, 
зокрема, у зв’язку з порушенням прав 
потерпілого, без допиту та за відсут-
ності якого розглянуто справу. 

При новому розгляді справи в під-
готовчій частині судового засідання 
потерпілий Особа 5 заявив клопотання 
про направлення кримінальної справи 
щодо Особи 6 на додаткове розсліду-
вання через наявність у діях остан-
нього більш тяжких складів злочинів 
та підстав для притягнення до кримі-
нальної відповідальності й інших осіб, 
причетних до вчинення протиправних 
діянь щодо нього. 

Постановою Жовтневого районного 
суду м.Луганська від 12.11.2009 відмов-
лено в задоволенні цього клопотання у 
зв’язку з тим, що воно заявлено перед-
часно, до початку судового слідства. 

Після розгляду клопотання потер-
пілого підсудний Особа 6 звернувся 
до суду із заявою про закриття кримі-
нальної справи щодо нього на підставі 
п.«г» ст.1 закону «Про амністію» від 
12.12.2008. 

Заслухавши з даного приводу дум -
ку захисника підсудного та прокурора, 
які не заперечували проти закриття 
справи, також потерпілого, який за-
перечував проти цього, суд, не при-
ступивши до судового слідства, по-
становою від 12.11.2009 кримінальну 
справу щодо Особи 6 закрив на підставі 
акту амністії. 

Отже, при розгляді справи суд пер-
шої інстанції, не перевіривши шляхом 
дослідження доказів та встановлення 
фактичних обставин справи доводи по-
терпілого, який не погоджувався з ква-
ліфікацією дій Особи 6 за ч.1 ст.122 КК,
прийняв передчасне рішення про 
можливість звільнення останнього від 
кримінальної відповідальності внаслі-
док акта амністії. 

За таких обставин судом допуще-
но порушення передбачених законом 
прав потерпілого, які перешкодили 
повно та всебічно розглянути справу 
і постановити законне, обгрунтоване 
й справедливе рішення. 

Окрім того, звертаючись з апеляцією 
на вказане судове рішення до апеляцій-
ного суду, потерпілий наводив доводи 
про неправильну юридичну оцінку дій 
Особи 6 за ч.1 ст.122 КК та наявність під-
став для притягнення до кримінальної 
відповідальності й інших осіб, проте їх, 
на порушення вимог ст.377 КПК, апеля-
ційний суд не розглянув. 

У зв’язку з викладеним постанову 
суду та ухвалу апеляційної інстанції 
не можна визнати законними та об-
грунтованими, а тому вони відповідно 
до вимог стст.398, 370 КПК підлягають 
скасуванню.

За відсутності дослідження судом 
першої інстанції доказів пред’явленого 
Особі 6 обвинувачення та оцінки до-
водів потерпілого щодо кваліфіка-
ції його дій та наявності підстав для 
притягнення до кримінальної відпо-
відальності інших осіб, колегія суддів 
позбавлена можливості в касаційно-
му порядку вирішити питання про 
направлення справи на нове розслі-
дування, як просить потерпілий у ка-
саційній скарзі, а тому вона підлягає 
направленню на новий судовий роз-
гляд, при якому суду необхідно, вра-
хувавши вищевикладене, розглянути 
справу з дотриманням прав усіх учас-
ників судового розгляду та прийняти 
законне рішення. 

Окрім того, належить урахувати, 
що при вирішенні питання про звіль-
нення особи від кримінальної відпо-
відальності суд повинен переконатися, 
що діяння, яке поставлене особі за 
провину, дійсно мало місце, що воно 
містить склад відповідного злочину й 
особа винна у його вчиненні. 

Також за змістом кримінально-
процесуального закону за наявності 
до того підстав підлягає застосуванню 
акт амністії, найближчий за часом до 
моменту вчинення злочину. 

Керуючись стст.395 і 396 КПК та ч.1 
ст.2 розд.ХІІІ Перехідних положень за-
кону «Про судоустрій і статус суддів» 
від 7.07.2010, колегія суддів 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу потерпілого Осо-
би 5 задовольнити частково. 

Постанову Жовтневого районно-
го суду м.Луганська від 12.11.2009 та 
ухвалу Апеляційного суду Луганської 
області від 19.01.2010 щодо Особи 6 ска-
сувати, а справу направити на новий 
судовий розгляд у той же суд. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

21 липня 2011 року   м.Київ   

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду 
України у складі: 

головуючого — КУЗЬМЕНКО О.Т., 
суддів: КАНИГІНОЇ Г.В., ПОШВИ Б.М.,
за участю прокурора СЕНЮК В.О., 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

«Не знаем где, неизвестно когда…»
Из-за неустановления времени совершения 
преступлений невозможно решить вопрос 
об освобождении от ответственности 
в связи с окончанием сроков давности

розглянула в судовому засіданні кри-
мінальну справу за касаційним по-
данням прокурора, який брав участь у 
розгляді справи судом першої інстан-
ції, та касаційною скаргою захисника 
Особи 2 й засудженої Особи 1 на судові 
рішення щодо останньої. 

Вироком Броварського міськра-
йонного суду Київської області від 
4.02.2010 засуджено Особу 1, Інформа-
ція 1, судимості не має, за ч.1 ст.364 КК 
на два роки шість місяців обмеження 
волі з позбавленням права обіймати 
керівні посади в органах місцевого 
самоврядування на строк два роки, ч.1 
ст.366 КК на два роки обмеження волі з 
позбавленням права обіймати керівні 
посади в органах місцевого самовря-
дування на строк два роки. 

Відповідно до ст.70 КК остаточно 
Особі 1 призначено два роки шість 
місяців обмеження волі з позбавлен-
ням права обіймати керівні посади в 
органах місцевого самоврядування на 
строк два роки. 

На підставі ст.75 КК Особу 1 звіль-
нено від відбування основного пока-
рання з випробуванням з іспитовим 
строком один рік й згідно ст.76 КК 
зобов’язано не виїжджати за межі 
України на постійне проживання без 
дозволу кримінально-виконавчої ін-
спекції, повідомляти ці органи про 
зміну місця проживання та роботи. 

Ухвалою Апеляційного суду Ки-
ївської області від 31.03.2010 вирок 
змінено, знижено розмір призначено-
го Особі 1 за ч.1 ст.366 КК додаткового 
покарання у виді позбавлення права 
обіймати керівні посади в органах міс-
цевого самоврядування до одного року 
шести місяців. В решті вирок, у тому 
числі остаточне покарання засудженій 
у частині додаткового покарання, за-
лишено без зміни. 

Особу 1 визнано винною в тому, 
що вона, будучи службовою особою, 
головою Красилівської сільської ради 
Броварського району Київської області, 
умисно, в інтересах третіх осіб, вико-
ристовуючи своє службове становище 
всупереч інтересам служби, на порушен-
ня вимог ч.1 ст.26 закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст.116 
Земельного кодексу, без розгляду та при-
йняття рішень на сесії депутатами сіль-
ської ради одноособово в не встановлені 
досудовим слідством місці, час і дату 
склала, підписала та видала завідомо не-
правдиві документи, а саме — рішення 
№78 та №79 «Про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам (згідно 
з додатком)» від 8.11.2006 загальною 
площею 11,4376 га, на які відсутні про-
токоли сесії сільської ради. На підставі 
вказаних завідомо неправдивих рішень 
затверджено проекти землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам для будівництва 
й обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд у меж-
ах с.Красилівка Красилівської сільської 
ради й 64 громадяни отримали акти на 
право власності на земельні ділянки, 
що спричинило заподіяння державним 
інтересам в особі Красилівської сіль-
ської ради матеріальних збитків в сумі 
49955,21 грн. 

Окрім того, внаслідок таких зло-
чинних дій красилівського сільського 
голови Особи 1 заподіяно істотної шко-
ди охоронюваним законом державним 
та громадським інтересам, що прояви-
лося у підриві престижу й авторитету 
місцевих органів самоуправління, 
порушенні основних принципів міс-
цевого самоврядування в Україні, пе-
редбачених ст.4 закону «Про місцеве 
самоврядування в Україні», і позбав-
ленні Красилівської сільської ради 
виключно її повноважень з розгляду 
земельних питань. 

У касаційному поданні прокурор 
посилається на неналежну перевірку 
апеляційним судом обставин, які суд 
першої інстанції врахував при звіль-
ненні Особи 1 від відбування покаран-
ня на підставі ст.75 КК, й безпідставне 
залишення вироку без змін, погоди-
вшись із висновком про можливість 
виправлення засудженої без ізоляції 
від суспільства, що призвело до невід-
повідності покарання ступеню тяжко-
сті вчинених нею злочинів внаслідок 
м’якості. Зазначає про порушення 
апеляційним судом положень ст.377 

КПК, який в ухвалі не вказав під-
став відхилення апеляцій захисника 
і засудженої, та недотримання ст.365 
КПК з огляду на вихід за межі апеля-
ційних вимог захисника, засудженої 
й прокурора, які у своїх апеляціях не 
ставили питання про пом’якшення 
призначеного засудженій додаткового 
покарання. Просить скасувати ухвалу, 
а справу направити на новий апеля-
ційний розгляд. 

За змістом касаційної скарги захис-
ник Особа 2 і засуджена Особа 1 вказу-
ють про безпідставність засудження 
останньої внаслідок неналежної оцін-
ки доказів судом, який не взяв до ува-
ги й не оцінив ті доводи, що свідчать 
про невинуватість Особи 1 у вчиненні 
інкримінованих злочинів. Просять 
судові рішення скасувати, а справу на-
правити на нове розслідування. 

Заслухавши доповідача, прокурора, 
який підтримав касаційне подання й 
заперечував проти задоволення каса-
ційної скарги, захисника і засуджену, 
які підтримали свою касаційну скаргу та 
заперечували проти задоволення каса-
ційного подання, обговоривши доводи 
касаційних скарги та подання, колегія 
суддів уважає, що касаційна скарга за-
хисника та засудженої підлягає частко-
вому задоволенню, а касаційне подання 
прокурора не підлягає задоволенню з 
наступних підстав. 

За змістом ст.49 КК особа звільня-
ється від кримінальної відповідальності, 
якщо з дня вчинення нею злочину і до 
набрання вироком законної сили мину-
ли визначені у законі строки. 

На цих же підставах відповідно до 
ч.5 ст.74 КК особа може бути звільнена 
від призначеного покарання за виро-
ком суду. 

Згідно з вироком Особу 1 засудже-
но за використання нею свого служ-
бового становища та влади всупереч 
інтересам служби, що заподіяло іс-
тотну шкоду державним інтересам, 
та внесення до офіційних документів 
неправдивих відомостей та їх видачу. 

Її дії суд кваліфікував за ч.1 ст.364 
та ч.1 ст.366 КК, найсуворіший вид по-
карання за які передбачено у вигляді 
обмеження волі. 

Відповідно до ст.12 КК такі діяння 
є злочинами невеликої тяжкості, строк 
давності притягнення до кримінальної 
відповідальності за які відповідно до 
п.3 ч.1 ст.49 КК становить три роки, 
які рахуються з дня вчинення злочину 
і до набрання вироком законної сили. 

За таких обставин суду, який дійшов 
висновку про доведеність винуватості 
Особи 1 у вчиненні інкримінованих ді-
янь, належало перевірити наявність під-
став для її звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку із закінченням 
строків давності. 

Зазначеного суд не зробив, на-
томість допустив порушення вимог 
кримінально-процесуального закону, 
зокрема, щодо встановлення обставин 
події злочину, що відповідно до ст.64 
КПК підлягають доказуванню у кри-
мінальній справі. 

Так, у вироку відсутні дата і час, 
коли Особа 1 в інтересах третіх осіб, 
використовуючи своє службове ста-

новище всупереч інтересам служби, 
без розгляду та прийняття рішень на 
сесії депутатами сільської ради одно-
особово склала та видала неправдиві 
документи про передачу громадянам 
у власність земельних ділянок. 

При викладенні визнаного доведе-
ним обвинувачення Особи 1 у вчиненні 
злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК, 
суд зазначив, що вона в не встановлені 
досудовим слідством місці, час і дату 
склала та видала завідомо неправдиві 
документи, а саме — рішення №78 та 
№79 «Про передачу у власність земель-
них ділянок громадянам (згідно з до-
датком)» від 8.11.2006, на які відсутні 
протоколи сесії сільської ради. 

З наведеного вбачається, що судом, 
усупереч вимог ст.64 КПК, не встановле-
но час вчинення злочинів, тоді як з ура-
хуванням даних про те, що на підставі 
вказаних завідомо неправдивих рішень 
64 громадяни протягом 2006—2007 ро-
ків отримали акти на право власності 
на земельні ділянки, встановлення часу 
вчинення Особою 1 злочинів, за які 
вона засуджена, має юридично значимі 
наслідки для вирішення питання про 
застосування ст.49 КК, а в разі запере-
чення Особи 1 проти звільнення її від 
кримінальної відповідальності у зв’язку 
із закінченням строків давності — про 
застосування ч.5 ст.74 КК. 

У зв’язку з викладеним вирок суду 
першої інстанції та ухвалу апеляційно-
го суду не можна визнати законними 
та обгрунтованими, а тому вони під-
лягають скасуванню. 

Разом із тим, колегія суддів Верхо-
вного Суду вважає, що з метою сприян-
ня якнайшвидшому виконанню завдань 
кримінального судочинства й уста-
новлення істини в даній кримінальній 
справі, а також економії процесуальних 
засобів, справу слід направити не на 
нове розслідування, як про це просять 
у касаційній скарзі захисник та засудже-
на, а на новий судовий розгляд. 

Зокрема, пред’явлене Особі 1 обви-
нувачення, яке не містить конкретного 
часу вчинення злочинів, може уточни-

ти та змінити в порядку ст.277 КПК 
прокурор, після чого суду належить 
дослідити й оцінити докази, врахува-
вши викладені у касаційній скарзі до-
води, й у разі доведеності винуватості 
засудженої перевірити підстави для 
звільнення її від кримінальної відпо-
відності згідно зі ст.49 КК, чи не пере-
ривалися визначені в законі строки 
давності, оскільки зі змісту касаційної 
скарги вбачається про наявність ще 
двох кримінальних справ щодо Осо-
би 1 за аналогічні злочини, й постано-
вити законне та обгрунтоване рішення. 

Не є виправданим й направлення 
справи на новий апеляційний розгляд, 
про що йдеться у касаційному поданні 
прокурора, так як можливості судово-
го слідства в апеляційній інстанції, у 
зв’язку з оцінкою всіх зібраних у справі 
доказів та зміною обвинувачення про-
курором в суді, обмежені. 

Одночасно колегія суддів не вбачає 
підстав для скасування судових рі-
шень у зв’язку з м’якістю призначеного 
Особі 1 покарання. 

Що стосується доводів касацій-
ного подання про вихід апеляційним 
судом за межі апеляції захисника й 
незаконного пом’якшення засудженій 
покарання, то вони є неправомірними, 
оскільки закон не передбачає заборони 
пом’якшення апеляційним судом по-
карання з власної ініціативи. 

Керуючись стст.395 і 396 КПК та ч.1 
п.2 розд.ХIII Перехідних положень за-
кону «Про судоустрій і статус суддів» 
від 7.07.2010, колегія суддів

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу захисника Осо-
би 2 й засудженої Особи 1 задоволь-
нити частково, касаційне подання 
прокурора залишити без задоволення. 

Вирок Броварського міськрайонно-
го суду Київської області від 4.02.2010 
та ухвалу Апеляційного суду Київської 
області від 31.03.2010 щодо Особи 1 ска-
сувати, а справу направити на новий 
судовий розгляд. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

28 липня 2011 року   м.Київ   

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду 
України у складі : 
головуючого — КУЗЬМЕНКО О.Т., 
суддів ГРИЦІВА М.І., ШАПОВАЛОВОЇ О.А.,
за участю прокурора ТАРГОНІЯ О.В., 
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С ПОЛИЧНЫМ

«Техногенная» 
взятка
Сотрудники СБУ 
задержали двух 
должностных лиц 
Главного управления 
Государственной 
инспекции техногенной 
безопасности во Львовской 
области во время 
получения взятки 
в размере 5 тыс. грн. 

Следствие установило, что замести-
тель начальника и главный инспектор 
управления требовали взятку от предста-
вителя коммерческой структуры за снятие 
меры пресечения в виде ограничения 
осуществления предпринимательской 
деятельности.

21 декабря сотрудники службы без-
опасности задержали должностных 
лиц на рабочем месте во время полу-
чения взятки. По материалам СБУ про-
куратура Львовской области возбудила 
против задержанных уголовное дело 
по ч.2. ст.368 УК (получение взятки 
по предварительному сговору груп-
пой лиц, совмещенное с вымоганием 
взятки), предусматривающей ответ-
ственность в виде лишения свобо-
ды на срок от 5 до 10 лет с конфискацией 
имущества.

Напомним, что Государственна я 
инспекция техногенной безопасно сти 
создана 6 апреля 2011 года с целью обес-
печения реализации государственной 
политики в сферах пожарной и техно-
генной безопасности, а также осущест-
в ления государственного надзора. �

КОНТРАБАНДА

Икорное 
дело
Следственный отдел 
прокуратуры Сумской 
области закончил 
расследование и направил 
в суд уголовное дело 
в отношении граждан Д. и К. 
по обвинению в контрабанде 
черной икры (стоимость 
партии товара оценивается 
более чем в 1 млн грн.). 

В о  в р е м я  р а с с л е д о в а н и я  д е л а 
уста новлено, что в июле 2011 года 
они по предварительному сговору с 
неустановленными в ходе следствия 
лицами в районе с.Бояро-Лежачи Пу-
тивльского района Су мской облас-
ти, использовав плавсредство, через 
р.Сейм переместили из РФ на террито-
рию Украины без таможенного конт-
роля партию икры зернистой (черной) 
осетровых рыб общим весом 127 кг, за-
тем реализовали ее в г.Киеве. Согласно 
заключению эксперта рыночная стои-
мость этого продукта составляет свыше 
1 млн грн.

Фигуранты дела обвиняются также 
в даче взятки работникам ГАИ и Госу-
дарственной пограничной службы в 
размере $10 тыс. и €3 тыс. за то, чтобы 
их пропустили без процессуального 
оформления и изъятия автомобиля 
с партией икры, а также без соответ-
ствующей проверки прохождения то-
вара и его владельца. Гражданину Д. 
предъявлено обвинение по ч.2 ст.201, ч.4 
ст.369, а гражданину К. — по ч.2 ст.201, 
ч.2 ст.263 и ч.4 ст.369 УК. Обоим избрана 
мера пресечения в виде содержания под 
стражей. �

ИССЛЕДОВАНИЕ

Бизнес против коррупции
Предпринимателям предлагают разработать корпоративные правила
Для преодоления коррупции 
в Украине необходимы системные 
изменения, например привлечение 
к решению данной проблемы 
представителей бизнеса, поиск 
новой элиты, которая сможет 
реализовать новую политику на 
практике. Именно об этом шла 
речь на итоговом собрании членов 
украинской сети Глобального 
договора ООН.

Главной темой встречи стала реа-
лизация 10-го принципа Глобального 
договора ООН, а именно — противодей-
ствие коррупции и роль бизнеса в этом 
процессе. Сеть ГД ООН представила 
результаты исследования «Роль бизне-
са в противодействии коррупции», в 
котором приняли участие компании — 
члены ГД ООН в Украине.

Как выяснилось, главная жертва кор-
рупционеров — именно представители 
бизнеса. Отечественные и международные 
компании все чаще сталкиваются в Укра-
ине с прямым или закамуфлированным 
вымогательством денег, причем, как пра-
вило, со стороны государственных орга-
нов. Страдают от этого как крупные кор-
порации, так и мелкие фирмы. Компании 
обычно не идут на открытое противосто-
яние, скорее пытаются приспособиться 
к существующей ситуации. «По оценкам 
экспертов, уровень коррупции равен 
4—10% оборота компании, но этот уро-
вень зависит не только от суммы взятки, 
которая в среднем составляет $50 тыс., но 
и от эффективной юридической системы 
защиты от коррупции. Стоит отметить, 
что часть компаний в Украине теряла 
бизнес из-за коррупционных действий 
конкурентов», — отметила координатор 
украинской сети Глобального договора 
ООН Анна Данилюк. 

Так что теперь антикоррупционные 
меры стали приоритетными для украин-
ских компаний, имеющих зарубежных 
бизнес-партнеров или иностранных 
инвесторов. Большинство компаний-
респондентов все же избирают политику 
соблюдения национального и междуна-
родного антикоррупционного законода-
тельства с помощью создания формаль-
ной политики «комплаенс» (контроль 
соответствия) или введения в действие 
внутренних документов (кодексы этики 
и т.д.), что, по мнению представителей 
опрошенных фирм, улучшает репута-
цию компании в глазах инвесторов и 
акционеров. 

Вместе с тем половина фирм украин-
ской сети ГД ООН готовят нефинансовые 
отчеты, сообщают о деятельности в 
сфере борьбы с коррупцией. В основном 
их отчеты содержат заявления о том, 

что компании не допускают нечестного 
ведения бизнеса в отношениях с парт-
нерами и клиентами. В ближайшие 1—
3 года большинство опрошенных фирм 
пла нирует ввести регулярную проверку 
коррупционных рисков для всех биз-
нес-поставщиков и осуществлять аудит 
антикоррупционных мер. В среднесроч-
ной перспективе компании планиру-
ют создать специальную классифика-
цию деловых партнеров — по степени 
коррупционных рисков при общении с 
ними.

Безусловно, сдвинуть дело с мерт-
вой точки невозможно без системных 
изменений и участия в этом процессе 
государства. По мнению экспертов, на 
государственном уровне необходимо 
осуществлять привлечение бизнеса к по-
литике преодоления коррупции, поддерж-
ку этой политики высшим руководством 
страны, поиск новой элиты, которая смо-
жет ее реализовать на практике. 

Но и сам бизнес может пытаться про -
тивостоять «многоголовой гидре». На 
уровне бизнес-сообщества наиболее 
адекватные способы противодействия 
коррупции — это формирование внутрен-
ней корпоративной политики на уровне 
отдельной компании, внедрение системы 
внутреннего контроля, даже введение на 
предприятии особой должности специа-
листа по противодействию коррупции, 
формирование культуры неприятия кор-
рупции внутри компании на уровне топ-

менеджмента и других сотрудников. Не 
менее важным считается продвижение на 
уровне ассоциаций антикоррупционных 
принципов ведения бизнеса и отстаива-
ния своих интересов. Если бы бизнес по-
всеместно реализовывал политику отказа 
от дачи взяток или у нас появились бы 
мощные коалиции неправительственных 
организаций и бизнеса против взяточни-
чества, то это постепенно подталкивало 
бы государство к более активным дей-
ствиям и способствовало бы искорене-
нию коррупции, считают представители 
ГД ООН.

По словам председателя российской 
общественной организации «Комитет по 
борьбе с коррупцией» Анатолия Голубе-
ва, борьба с коррупцией традиционно 
концентрируется в двух важных сферах: 
государственного управления и бизнеса. 
Обеспечивается она в первую очередь 
нормативно-правовым регулированием 
на национальном и международном уров-
не. В то же время, согласно выводам иссле-
дования «Роль бизнеса в противодействии 
коррупции», украинское законодатель-
ство направлено больше на противодей-
ствие коррупции среди государственных 
служащих и не содержит норм об обяза-
тельном проведении бизнес-компаниями 
антикоррупционной политики.

По мнению специалистов, украин-
ское законодательство не стимулирует 
компании к разработке внутренних 
корпоративных антикоррупционных 

правил. Подавляющее большинство на-
ших фирм не имеют даже представления 
о таких документах. Для сравнения: за 
границей без подобных уставов компания 
просто не имеет никаких перспектив в 
бизнесе. Увы, у нас пока что делается ак-
цент только на противодействии и ликви-
дации последствий коррупции, а не на ее 
предотвращении и борьбе с причинами ее 
возникновения.

На встрече пришли к выводу: стра-
тегической целью для преодоления кор-
рупции в Украине должно стать усиление 
превентивных мер, а также формирова-
ние в обществе нетерпимого, негативно-
го отношения к коррупции с помощью 
совместных усилий государственных и 
общественных структур, с участием меж-
дународных организаций. �

ПРОВЕРКА

«Непрозрачные» учебники
Счетная палата по результатам 
аудита эффективности 
использования средств 
государственного бюджета, 
выделенных в 2010—2011 гг. на 
обеспечение учебных заведений 
учебниками и пособиями, 
установила, что Министерство 
образования и науки, молодежи 
и спорта в течение последних 
9 лет не обеспечивает надлежащей 
координации работы по изданию 
учебников и неэффективно, 
неэкономно и с нарушениями 
использует бюджетные средства. 

Государственный заказ на изготов-
ление и доставку учебников, который 
утверждается практически в конце бюд-
жетного года, является формальным, не 
выполняет функций государственного 
регулирования этой сферы и факти-
чески не влияет на выпуск у чебной 
литературы. При том, что технология 
изготовления учебников требует до 5 ме -
сяцев для их издания и уже сформиро-

валась практика направлять средства 
на это за 2—3 месяца до начала учебного 
года. В итоге для срочного изготовления 
учебников издательства закупали бума-
гу по ценам выше рыночных на 30—40%, 
в результате чего неэффективно исполь-
зовано 6,9 млн грн. бюджетных средств, 
информирует пресс-служба Счетной па -
латы.

Министерство не проверило произ -
водственных мощностей ООО «Побут-
електротехніка» — победителя тен-
дерных процедур по предоставлению 
полиграфических услуг, которое фак-
тически оказалось посредником, а не 
исполнителем заказа. Поэтому после 
выпуска 10 наименований учебников 
на счете предприятия осталось от 66 до 
84% полученных средств, что привело к 
дополнительным расходам из бюджета 
в сумме 5,9 млн грн.

Непрозрачной является и процедура 
конкурсного отбора учебников и приня-
тия решений об их издании. Так, на вы -
пуск 24 у чебников, которые не вы-
двигались для участия в конкурсе или не 

стали в нем победителями, с нарушением 
действующего законодательства исполь-
зовано 30,9 млн грн. В то же время в 2010 г. 
не издано 20 наименований учебников-
победителей и 50 — в 2011-м.

Однако, не обеспечив своевременного 
направления средств для планомерного 
изготовления учебников, указанное ми-
нистерство избежало ответственности, 
передав все полномочия в этой сфере 
Институту инновационных технологий 
и содержания образования. Вместе с тем 
это учреждение, должным образом не 
организовав своевременное выполнение 
поставленных задач, давало разрешения 
издательствам на коммерческую печать. 
Как следствие, стоимость учебника воз-
ростала в 2—3 раза. 

При этом в 2010—2011 гг. из-за за-
держки с обеспечением учеников учеб-
никами их покупали за свой счет до 35% 
опрашиваемых, а учебная литература, 
напечатанная по госзаказу, хранилась на 
складах производителей в течение 2 меся-
цев. Кроме того, введенный институтом 
несовершенный порядок определения 

реальной потребности в учебниках при-
вел к тому, что были выпущены лишние 
515,7 тыс. экземпляров, которые факти-
чески не используются, тогда как на их 
издание потрачено 8,6 млн грн. из госу-
дарственного бюджета.

Основная причина указанных нару-
шений — неудовлетворительная орга-
низация работы Министерством об-
разования и науки, молодежи и спорта. 
Выделенных из бюджета на выпуск 
учебников 319 млн грн. оказалось недо-
статочно для удовлетворения потреб-
ностей учебных заведений в современ-
ной учебной литературе. В частности, 
не обеспечены учебниками учащиеся с 
особыми потребностями и дети — пред-
ставители нацменьшинств, для которых 
отдельные наименования не издавались 
ни разу за последние 20 лет.

Аудиторы отметили, что при эко-
номном и эффективном использовании 
бюджетных средств только в 2010—
2011 гг. можно было дополнительно 
выпустить 3,4 млн учебников, то есть поч-
ти на четверть больше, чем уже издано. �

СПРАВКА З�Б

Глобальный договор ООН является 
инициативой, направленной на содей-
ствие социальной ответственности 
бизнеса и поддержку решения предпри-
нимательскими кругами проблем гло-
бализации и создания более стабильной 
и всеобъемлющей экономики. На сегод-
няшний день к Глобальному договору 
присоединилось более 6500 компаний 
и организаций из более чем 130 стран 
мира. Презентация ГД ООН в Украине 
состоялась 25 апреля 2006 года, первыми 
подписантами стали 34 украинские и 
международные компании, ассоциации 
и неправительственные организации. 
В этом году украинская сеть ГД ООН 
пополнилась 53 новыми членами, среди 
которых 7 коммерческих организа-
ций, 4 образовательных учреждения и 
42 общественные организации.

Для реализации 10-го антикорруп-
ционного принципа Глобального до-
говора ООН компаниям предлагается 
три конкретных шага, а именно: про-
ведение антикоррупционной полити-
ки на уровне компании; мониторинг 
и отчетность о реализации такой 
политики, в том числе с демонстра-
цией конкретных примеров, и, на-
конец, объединение усилий с другими 
игроками рынка внутри отрасли или 
даже на более масштабном уровне для 
коллективных действий. Глобальный 
договор призывает компании не оста-
ваться наедине с масштабной пробле-
мой коррупции, а объединять усилия с 
правительством, гражданским обще-
ством, международными организация-
ми и другими заинтересованными сто-
ронами для ее преодоления и создания 
прозрачного и ответственного рынка.

КРИМИНАЛ

Журналист инсценировал 
нападение на себя
Прокуратура г.Киева утвердила 
обвинительное заключение и 
направила в суд уголовное дело, 
которое расследовалось следственным 
управлением ГУ МВД Украины в 
г.Киеве, по обвинению одного из 
журналистов информационного 
портала «Обозреватель» в 
заведомо неправдивом сообщении 
о совершении преступления 
и искусственном создании 
доказательств обвинения 
(ч.2 ст.383 УК).

По информации некоторых СМИ, в 
ночь с 12 на 13 июля автомобиль жур-
налиста «Обозревателя» Анатолия Ш. 
обстреляли неизвестные. Прокуратурой 
тогда было возбуждено уголовное дело 
по факту покушения на убийство, хотя 
журналист сначала якобы отказывался 
подавать заявление в милицию, но впо-
следствии о посягательстве на свою жизнь 
он сообщил в органы внутренних дел, на 
основании чего 13.07.2011 г. было воз-
буждено уголовное дело по ч.1 ст.15, ч.1 
ст.115 УК. Однако, как выяснилось в 

ходе  рас с ле дов а н и я,  о бви н яем ы й 
сымитировал совершение преступле-
ния, которого в действительности не 
было. Кстати, санкция ст.383 ч.2 УК преду-
сматривает за такие действия довольно 
серьезное максимальное наказание — 
5 лет лишения свободы. С журналиста 
взята подписка о невыезде. 

Кстати, это уже второе уголовное 
дело, возбужденное против Анатолия 
Ш. На еще одной подписке о невыезде 
журналист находится с весны, после 
того, как против него Шевченковским 

райуправлением милиции было воз-
буждено уголовное дело за хулиганство 
в МсDonald’s: тогда Анатолий Ш. приме-
нил оружие во время конфликта с одним 
из посетителей. 

Напомним, что лично Виктор Януко-
вич дал поручение Генпрокурору Викто-
ру Пшенке и министру внутренних дел 
Анатолию Могилеву в кратчайшие сроки 
всесторонне, полно и объективно про-
вести расследование уголовного дела о во-
оруженном нападении на корреспондента 
интернет-издания «Обозреватель». �

КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ 

Горе-
ревизоры 
Сотрудники СБУ 
прекратили противоправную 
деятельность заместителя 
начальника управления — 
начальника одного из отделов 
Государственной налоговой 
службы в Одесской области 
и его подчиненной — 
ревизора-инспектора, 
которые требовали 
и получили взятку 
от местного предпринимателя.

Установлено, что в октябре 2011 г. 
ревизор-инспектор в ходе осуществле-
ния плановой проверки финансово-
хозяйственной деятельности частного 
предпринимателя выявила нарушение 
требований налогового законодатель-
ства, за что должна была наложить 
штрафные санкции в размере 38 тыс. 
грн. В ходе частной беседы женщина 
сообщила предпринимателю, что может 
уменьшить штраф до 6 тыс. грн. за «воз-
награждение» в размере $2 тыс. 

Сотрудники СБУ поймали зло умыш-
ленников с поличным — во время по-
лучения второй части взятки в размере 
$1 тыс. 

По материалам СБУ прокуратурой 
Одесской области в отношении взяточни-
ков возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.3 
ст.368 УК («Получение взятки»). Ведется 
следствие. �

Может, украинским компаниям стоит подумать о введении в штат новой должности — 

менеджер по противодействию коррупции? 

14 именем закона
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КИТАЙ

Приговор 
для диссидента
Китайский диссидент 
Чэнь Си получил 10 лет 
тюрьмы за призывы 
к свержению государственного 
строя.

Жена осужденного Чжан Цюньсюань 
заявила, что он считает себя невиновным, 
но не собирается обжаловать приговор. 
«За весь процесс суд ни разу не при-
слушался к аргументам защиты. Какой 
смысл при таком раскладе тратить силы 
на апелляцию?» — сказала Чжан. 

57-летний Чэнь Си обвиняется в на-
писании 36 антиправительственных 
эссе, которые распространялись в Китае 
через Интернет. Призывы к свержению 

государственного строя в Китае тракту-
ются как тяжкое преступление. Суд счел 
отягчающим обстоятельством то, что Чэнь 
Си призывал к свержению действующего 
режима неоднократно, то есть фактичес-
ки является рецидивистом. 

Приговор Чэнь Си — один из самых 
суровых в истории китайского дисси-
дентского движения. «Рекорд» принад-
лежит самому известному китайскому 
диссиденту Лю Сяобо — он был при-
говорен к 11 годам тюрьмы. 23 декабря 
2011 года был осужден другой китай-
ский оппозиционер Чэнь Вэй. Он полу-
чил 9 лет тюрьмы за подстрекательство 
к свержению коммунистического ре-
жима. �

РОССИЯ

Финансовый 
уполномоченный
Финансовый омбудсмен РФ будет 
осуществлять свою деятельность 
в рамках специального закона.

Как сообщает Право.ру, рабочая груп-
па Ассоциации юристов России по созда-
нию института финансового омбудсмена 
разработала концепцию законодательства, 
регулирующего деятельность уполномо-
ченного по правам потребителей в фи-
нансовой сфере (финансового омбудсме-
на).

Члены рабочей группы в течение года 
проводили анализ международного опыта 
внесудебного решения споров и модели-
рование создания службы финансового 
уполномоченного в России.

Предполагается, что служба фи-
нансового уполномоченного должна 
создаваться при совместном участии 
государства и финансовых организа-
ций и призвана сформировать единый 
комплекс защиты прав потребителей 
финансовых услуг, в том числе прав за-
емщиков, потребителей страховых услуг 
и услуг фондового рынка.

Напомним: с инициативой созда-
ния института финансового омбудсме-
на выст у пили предста вители ба н -
ковского сообщества, которые посчита-
ли необходимым, чтобы специальный 
уполномоченный разрешал конфликты 
между гражданами и банками, не доводя 
дело до суда. �

США

Азарт 
в Сети
Министерство юстиции США 
смягчило отношение к азартным 
играм в Интернете.

Как говорится в юридическом заклю-
чении, размещенном на сайте министер-
ства, если ставки не имеют отношения к 
спортивным соревнованиям, они не под-
падают под действие запрета. 

Заключение, датированное 20 сентяб-
ря, было обнародовано только в конце 
декабря 2011-го. Прежде власти США ин-
терпретировали соответствующий закон 
несколько иначе — запрет был строже. 
Теперь вопрос об азартных играх в Интер-
нете будет решаться на уровне отдельных 
штатов. Как говорится в публикации Th e 
Wall Street Journal, штаты смогут разре-
шать деятельность, в частности, сайтов 
онлайн-покера. Однако такими ресурсами 
смогут легально пользоваться лишь игро-
ки, находящиеся в пределах конкретных 
штатов. � 

ТУРЦИЯ

Армейский 
откуп
Турция разрешит 
мужчинам старше 30 лет 
откупаться от военной 
службы. 

Также откупиться на законных осно-
ваниях смогут турки, проживающие 
за границей. Как сообщает агентство 
Anadolu, соответствующий закон подпи-
сал президент Абдулла Гюль. Мужчины 
с 30 лет могут откупаться от армии за 
30 тыс. турецких лир (примерно €12,2 
тыс.). Деньги пойдут в бюджет Министер-
ства социального обеспечения.

Турки, живущие за границей, должны 
заплатить от €5 тыс. до €7,5 тыс. в зависи-
мости от возраста. Впрочем, в этом случае 
они все равно должны в течение 21 дня 
пройти строевую подготовку в Турции. Но 
за €10 тыс. можно откупиться полностью. 

До сих пор турецкий закон предусма-
тривал, что каждый здоровый мужчина 
должен пройти военную службу в течение 
15 месяцев. �

КУБА

Амнистия 
по требованию
Власти Кубы «по гуманитарным 
соображениям» объявили 
об амнистии почти 3 тыс. 
заключенных.

Одной из причин принятия такого ре-
шения стал намеченный на весну 2012 го-
 да визит на Остров свободы Папы Рим-
ского Бенедикта XVI, заявил президент 
страны Рауль Кастро. «Это решение будет 
претворено в жизнь в ближайшие дни», — 
подчеркнул он.

Президент также сообщил, что среди 
амнистированных — 86 иностранцев из 
25 стран, но в их число не входит аме-
риканец Алан Гросс, который отбывает 
15-летний срок по обвинению в шпио-
наже.�

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Оперативность 
по-европейски
Лондон предлагает разгрузить Евросуд и отучить его от «привычки» 
вмешиваться в дела стран — членов СЕ
Великобритания, которая стала 
председательствовать в Совете 
Европы, заявила о намерении 
реформировать Европейский 
суд по правам человека, чтобы 
он мог «удовлетворять растущие 
общественные и политические 
потребности». По мнению 
представителей этой страны, 
страсбургское учреждение не 
справляется с нагрузкой, 
а судьи позволяют себе излишнее 
вмешательство во внутреннюю 
политику государства.

Великобритания, которая будет возглав-
лять СЕ до мая 2012 года, оповестила пред-
ставителей других государств, входящих 
в организацию, о тех подходах, которые 
должны быть положены в основу реформы 
Европейского суда по правам человека. В 
документе, направленном британским 
Министерством иностранных дел на подпи-
сание странам — членам СЕ, ратифициро-
вавшим Конвенцию о защите прав человека 
и основополагающих свобод, содержится 
призыв провести реформу суда, которая 
помогла бы ему «удовлетворять растущие 
общественные и политические потребно-
сти» и воздержаться от принятия решений 
по вопросам, «которые не требуют рассмо-
трения на европейском уровне».

Выход, предлагаемый Великобрита-
нией, довольно радикален. «Круг обсто-
ятельств, при которых Евросуд может 
пересматривать дело и изменять решение 
национального суда, должен быть относи-
тельно ограниченным», — говорится в до-
кументе министерства, который цитирует 
Th e Guardian.

В обращении также идет речь о том, что 

Евросуд рискует «впасть в немилость» не 
только из-за склонности страсбургских 
судей вмешиваться во внутренние дела тех 
или иных государств, но и из-за огромного 
количества дел, ожидающих рассмотре-
ния. Как ранее заявлял глава британ-
ского Минюста Кен Кларк, количество 
нерассмотренных дел состав ляет около 
160 тыс., и многие из них «безнадежны». 
Евросуд слишком часто используется как 
последняя инстанция для отчаявшихся, 
иски которых абсолютно обоснованно 
были отклонены на родине, считают 
британцы.

Ранее приоритетные направления 
изменения работы Суда обозначил глава 
МИДа Уильям Хейг. По его словам, Вели-
кобритания намерена действовать в двух 

направлениях. Во-первых, речь идет о 
выработке в рамках Совета Европы новых 
процедур и порядка работы, которые 
помогут сконцентрироваться на делах, 
требующих скорейшего реагирования. 
Во-вторых, считают в Лондоне, необхо-
димо уменьшить нагрузку на суд за счет 
усиления роли национальных судебных 
систем.

«Национальные суды должны по-
нимать, что первоначальная задача по 
защите прав человека лежит именно на 
них, конвенция должна исполняться 
национальными властями», — добавил 
министр. «Необходимы срочные дей-
ствия с целью предотвращения даль-
нейшего нанесения ущерба репутации и 
эффективной работе сложившейся сис-

темы», — делают вывод представители 
Великобритании.

Лондон является одним из главных 
критиков практики Евросуда. Особенно 
после того, как страсбургский суд принял 
решение о предоставлении заключенным 
права на голосование, противоречащее 
решениям британских судов. «Я хотел бы 
предположить, что, возможно, Страсбург 
не должен побеждать и побеждать ему не 
обязательно, — сказал лорд — главный 
судья Англии и Уэльса Айгор Джадж во 
время заседания Конституционного ко-
митета лордов, учрежденного премьер-
министром Великобритании Дэвидом 
Кэмероном. — Очевидно, что в большин-
стве случаев мы должны придавать им 
должное значение и следовать им, но, как 
мне кажется, не обязательно».

Впрочем, А.Джадж считает, что ре-
шение этого вопроса требует серьезного 
обсуждения. «В Верховном суде должны 
будут решить, что мы на самом деле под-
разумеваем под конвенцией о правах 
человека и что под этим документом под-
разумевает парламент, когда он утверж-
дает, что суды в Великобритании должны 
учитывать решения Европейского суда», — 
цитирует судью Th e Telegraph.

План, предложенный Великобрита-
нией, представлен на рассмотрение 
межправительственного комитета пред-
ставителей Совета Европы, который в целом 
согласился с необходимостью рефор-
мирования Суда. В преддверии дебатов 
Великобритания уже заручилась по-
ддержкой Швейцарии, где население одо-
бряет намерение властей депортировать 
преступников-иностранцев, несмотря на 
решение Евросуда, запрещающее подоб-
ную практику.  �

КНР

Предъявите 
«пальчики»!
Китайские законодатели начали 
рассматривать в первом чтении 
новый законопроект о въезде 
и выезде из страны, согласно 
которому все пересекающие 
границу КНР будут обязаны 
сдавать отпечатки пальцев.

Как сообщает РИА «Новости», в доку-
менте 8 разделов и 90 статей. Законопроект 
разрешает Министерству общественной 
безопасности и МИДу вводить требования 
по сбору биометрической информации, в 
том числе отпечатков пальцев, у всех, кто 
въезжает в Поднебесную или выезжает нее.

В сопроводительной записке к законо-
проекту замминистра общественной без-
опасности КНР Ян Хуаньнин отмечает, что 
действующее законодательство устарело, 
«нелегальный въезд, проживание и трудо-
устройство иностранцев стали серьезной 
проблемой, и необходимо принимать меры 
по улучшению ситуации». �

ЛИВИЯ

Экс-повстанцы на службе
Высокопоставленные 
представители Ливии объявили 
о программе разоружения 
тысяч бывших повстанцев, 
участвовавших в борьбе за 
свержение Муаммара Каддафи, 
и их интеграции в вооруженные 
силы и гражданские институты.

Министр планирования Исса аль-
Туйер заявил, что бывшим повстанцам 
будет предложено поступить в армию 
или полицию, а также на гражданскую 
службу. На регистрацию ополченцев, ко-
торая начнется после 1 января, отводится 
около месяца.

Министр обороны Усама Джували 
со общил, что основная цель данного пла-
на — за полнить имеющиеся ва ка н-
с и и ,  н а п р и м е р ,  п о г р а н и ч н и к о в . 
Экс-повс т а н ц ы т а к же мог у т рабо-
тать в охране таких стратегических 
объектов, как нефтяные месторожде-
ния и нефтеперерабатывающие заводы, 

которые сейчас находятся под контролем 
соперничающих группировок.

Некоторые бывшие повстанцы могут 
занять высокие посты в армии. Трипо-
ли ведет переговоры с рядом стран о 
специальных программах переподготов-
ки для бывших повстанцев как в самой 
Ливии, так и за ее пределами.

Министр внутренних дел Фавзи Абде-
лали заявил, что его ведомство испытывает 
большой недостаток в кадрах и может стать од-
ним из крупнейших работодателей для рекру-
тов. По его оценкам, около 25 тыс. бывших 
повстанцев могут поступить на службу в 
органы внутренних дел и еще примерно 
столько же — в Министерство обороны.

Хотя участники боев против режима 
М.Каддафи выполнили требование правя-
щего Переходного национального совета 
покинуть Три поли, ополченцы, которыми 
руководят соперничающие между собой 
командиры, все еще охраняют ключевые 
объ екты и контролируют блок-посты в 
городе. �

Бывшим ливийским повстанцам предлагают работу, 
в частности в полиции и пограничной службе.

По мнению британцев, необходимо ослабить влияние Евросуда 
на внутреннюю политику стран — членов СЕ.
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УЛЫБНИСЬ!

Буква заблуждения

Мама — сыну:
— Зачем ты на холодильнике букву 

«Ж» нарисовал?
— Это не «Ж», это снежинка.
— А пьяным гостям ты это объ-

яснил?

Рабочее название

Мало кто знает, что изначально 
фильм «Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой» назывался «Высоцкий. Спасибо, 
что сыграл не Джигурда».

Кулинарные хитрости

Если варить картошку в мундире, 
то чистить придется только ту, которую 
вы будете есть сами.

Опасная честность

— Это ж надо было мне на таможне 
в аэропорту на вопрос: «Что у вас в руч-
ной клади?» — ответить: «Мандарины 
и гранаты»!

Новый филателист

У олигарха берут интервью.
— У вас есть какие-нибудь увле-

чения?
— Ну, раньше я марки собирал…
— А сейчас?
— Ну, марок не стало — теперь евро 

собираю…
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Вождь выходит 
из народа, но обратно 
не возвращается. 

ДОНАМИНАДО

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Табу 
на сериалы
Через несколько месяцев 
в Азербайджане прекратится 
трансляция зарубежных 
телесериалов. Такое решение 
было принято на заседании 
Национального совета 
по телерадиовещанию. 

Как заявил председатель НСТР Нуши-
реван Магеррамли, показ иностранных 
сериалов по азербайджанским телекана-
лам будет прекращен с 1 мая 2012 года. 

Целью данного решения, как сообща-
ет издание «АПА», является «повышение 
уровня национального мышления и вос-
питание молодого поколения». «Наше мо-
лодое поколение не должно воспитываться 
в духе зарубежных сериалов», — заявил 
Н.Магеррамли. 

Он также отметил, что телекана-
лам выделены гранты для съемки оте-
чественных сериалов. Ранее (в начале 
сентября) президент Азербайджана Иль-
хам Алиев поручил выделить на съемку 
национальных фильмов и сериалов 5 млн 
манатов (около €5 млн). 

Председатель НСТР заявлял после 
этого, что количество и качество оте-
чест венных фильмов в телеэфире долж-
но увеличиться. Он также критиковал 
зарубежные сериалы, демонстрируемые 
в Азербайджане, утверждая, что они «не 
соответствуют национальным нравст-
венным ценностям». �

СПОРТ

Тещин гол
Футболист испанского клуба 
«Эспаньол» Серхио Гарсия был 
оштрафован на €300 за необычную 
выходку на поле. Он выразил 
поддержку своей теще во время 
матча чемпионата страны 
с «Атлетико».

После того как С.Гарсия забил гол в 
ворота противника, он вдруг поднял над 
головой небольшого размера футболку си-
него цвета с желтой надписью — привет-
ствием, адресованным теще спортсмена. 
Сине-желтая расцветка отличает игроков 
команды «Эспаньол».

Слово «suegro», которое было на-
писано на футболке, может быть также 
переведено как «отец» или «свекр». О 
том, что побудило футболиста вынести 
свои семейные отношения на публику, 
не сообщается.

Дисциплинарный комитет Федерации 
футбола Испании вынес решение наказать 
футболиста. Штраф за С.Гарсию заплатила 
его команда.

Матч «Эспаньол» — «Атлетико» 11 де-
кабря завершился со счетом 4:2 в пользу 
«Эспаньола». С.Гарсия забил последний, 
четвертый, гол своей команды на 54-й 
минуте. Именно этот момент игры он и 
отметил таким необычным образом.

В начале 2011-го дисциплинарный 
комитет оштрафовал Лионеля Месси, на-
падающего «Барселоны». Игра совпала с 
празднованием дня рождения его матери, 
поэтому, забив гол, он поприветствовал 
ее с поля, продемонстрировав надпись на 
майке, которая была надета под игровой 
футболкой. Проявление любви к матери 
обошлось Л.Месси в €2 тыс. �

ИГРЫ

Виртуальная жестокость
Организация Красный Крест 
проводит расследование 
с целью установить, нарушают ли 
более 600 млн фанатов 
компьютерных игр Женевские 
и Гаагские конвенции. 

Во время 31-й международной кон-
ференции Красного Креста и Красного 
Полумесяца был поднят вопрос о том, 
могут ли нарушения международного 
гуманитарного права распространяться 
и на компьютерные игры, игроки которых 
нередко убивают там раненых солдат, 
невинных людей, пленников, что запре-
щено конвенциями. 

«О том, как компьютерные игры вли -
яют на людей, проводилось много деба-

тов, и это очень горячая тема в наше вре-
мя. Но вот впервые мы обсуждаем роль 
нашей организации в предотвращении 
нарушений международного гуманитар-
ного права в компьютерных играх», — 
сказали представители Красного Креста. 
«Пока что конкретного решения мы при-
нять не можем, но члены организации 
согласны с тем, что мы должны что-то 
предпринять».

Пресс-секретарь австралийского Крас-
ного Креста сказал, что на конференции 
члены организации рассматривали, как в 
играх изображается международное гума-
нитарное право. Он сказал, что организа-
ция обеспокоена тем, что миллионы игро-
ков убивают в военных играх невинных 
людей, не зная о том, что такие действия 

строго запрещены конвенциями. Органи-
зация хочет поощрять игроков, которые 
эти правила соблюдают, и наказывать 
нарушителей. 

Он также сказал, что Красный Крест 
хочет добиться того, чтобы созда-
тели компьютерных игр соблюдали 
международные конвенции, изображая 
в своих играх военные ситуации. 

Заявления Красного Креста были рас-
критикованы британским профессором 
международного права Тони Биллинг-
сли. Он сказал: «Организация должна 
понять, что между реальным миром и 
компьютерными играми есть большая 
разница и что, более того, по этим конвен-
циям можно наказывать только страны, а 
не отдельных людей». �

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Присяжный-симулянт
В Великобритании 19-летний 
член суда присяжных получил 
две недели тюремного заключения 
за то, что вместо заседания 
пошел на музыкальное 
представление. Чтобы 
не ходить в суд, присяжный 
Мэттью Бэнкс сказался 
больным.  

Незадолго до назначенного в суде 
Ма н чес тера заседа ни я с  у час т ием 
присяжных М.Бэнкс связался с пред-
ставителями учреждения и сообщил 

им о своей болезни. В итоге суд был 
вынужден отменить слушание в связи 
с плохим самочувствием одного из за-
седателей. 

В свою очередь 19-летний студент 
отправился на мюзикл «Чикаго». Вско-
ре его, однако, разоблачили и обязали 
явиться в суд — на этот раз в качестве 
ответчика, а не присяжного. Судья, за -
нима вшийся рассмот рением «дела 
Бэнкса», назвал юношу легкомысленным 
и обязал его ближайшие полмесяца про-
вести в тюрьме для молодых правона-
рушителей. 

Мать Мэттью, Дебби Эннис, заявила, 
что считает приговор абсурдным. По словам 
женщины, когда сын рассказал ей и другим 
членам семьи о своем проступке, именно 
они велели юноше отправиться в суд и во 
всем сознаться. «Мы доверяли британскому 
правосудию», — отметила Д.Эннис. Судья 
в свою очередь заявил, что вынесение ре-
шения далось ему не просто. Тем не менее, 
подчеркнул он, человек, решивший стать 
присяжным, не должен врать. 

Слушание дела, по которому М.Бэнкс 
был присяжным, было возобновлено без 
него. �

ЖИВОТНЫЕ

«Мы везем с собой кота»
Мальтийский авиаперевозчик 
пересматривает политику 
в отношении животных 
на борту — со следующего года 
пассажиры авиакомпании 
смогут путешествовать вместе 
со своими питомцами.

Мальтийская авиакомпания спешит 
 порадовать владельцев четвероногих дру-
зей. Со следующего года она пересмотрит 
свою политику в отношении животных 
на борту, путешествующих со своими 
хозяевами. Два года назад руководство 
компании позволило проводить на борт 
собак-поводырей. Со следующего года спи-
сок животных, которых будет разрешено 
проносить на борт, расширят.

Начиная с 1 января 2012 года домашние 
питомцы — кошки или собаки — смогут 
путешествовать со своими хозяевами на 
борту самолетов компании по всем направ-
лениям, за исключением рейсов, следующих 
в Великобританию и из Великобритании.

По новым правилам, на борт можно 
проносить до трех животных, пред-
варительно зарегистрировав их в бюро 
авиакомпании. Животные должны будут 

путешествовать в клетках, максималь-
ный размер которых должен составлять 
55 x 40 x 20 см, а вес — до 10 кг. За пронос 
одной клетки на борт пассажиру при-

дется заплатить €70. Чтобы не платить 
дважды, компания разрешает перевоз-
ку двух животных одного вида в одной 
клетке. �

ЭКОЛОГИЯ

В порядке очереди
Власти Венеции планируют ограничить въезд на территорию города
Венеция стала заложницей 
своей уникальности — 
чем больше туристов, 
тем быстрее она исчезает 
с лица земли. Чтобы спасти город, 
путешественникам предлагают 
реже приезжать в него.

Путешественники должны наслаж-
даться Венецией, разглядывая открытки 
с ее изображением, считают члены орга-
низации по защите культурного наследия 
страны «Наша Италия», призывающие 
отказаться от массового туризма.

Ежедневно Венецию посещают более 60 
тыс. иностранных путешественников, что 
примерно вдвое больше, чем город может 
выдержать. Члены организации считают, 
что необходимо ввести ограничение — 
не больше 33 тыс. туристов ежедневно. Это 
вполне приемлемо как для города, так и 
для путешественников.

Члены организации по защите куль-
турного наследия советуют властям Ве-
неции «отказаться от массового туризма 
и переключиться на немногочисленных, 
но обеспеченных путешественников». 
«Вред, причиняемый городу туристами, 
уже настолько велик, что ЮНЕСКО следует 
исключить Венецию из Списка всемирно-
го наследия», — цитирует пресса обраще-
ние членов «Нашей Италии».

«Правительство не принимает во вни-
мание свои обязательства перед ЮНЕСКО 
по охране Венеции и ее лагуны. Поэтому 
нам необходимо известить мир о надви-
гающейся катастрофе», — говорится в 
обращении. 

Авторы письма предупреждают, что 
уровень моря поднимается и учаща-
ющиеся шторма приводят к повышению 
у ровн я воды в ла г у не Венеции на 
50 см. Это в свою очередь угрожает 
подмыванием фундаментов вековых 
зданий, а также тем, что часть города 
совсем уйдет под воду. Кстати, приливы, 
особенно зимой, уже затапливают боль-
шую часть города, включая и площадь 
Сан-Марко, куда, собственно, и едут 
миллионы туристов.

Ситуация у худшилась также из-
з а  у в ел и ч и в а ющег о с я кол и че с т в а 
круизных кораблей, заходящих в порт 
Венеции. Волны разрушают глинистые 
берега и деревянные сваи, на которых 
построен город. Винты поднимают со 
дна ил, который приносится приливами, 
а значит, венецианская лагуна превра-
щается в залив.

За 70 лет ложе лагуны опустилось на 
3 фута (90 см). Вода в ней теперь прак-
тически той же солености, что и в Адри-

атическом море. «Насыпание земли и 
постройка нового города-спутника на 
Большой земле в нескольких милях от 
Венеции могут радикально изменить 
экосистему лагуны. А строительство по-
дземного 9-километрового туннеля метро, 
связывающего Венецию и Большую зем-
лю, может стать экологической катастро-
фой», — уверяют авторы письма.

В настоящее время власти Италии 
строят барьер, который должен препят-
ствовать затоплению Венеции. Его на-
звали «Моисей». Барьер будет состоять из 
78 стальных ворот, размещенных в трех 
проливах, по которым вода из Адриати-
ки попадает в лагуну. «Моисей» начнет 
работать в 2014 году. Его строительство 
обойдется казне в €3 млрд. Но, несмотря 
на большие затраты, это только временная 
мера, опасаются экологи. Через 100 лет 
уровень моря повысится настолько, что 
барьеры будут закрыты постоянно, пре-
пятствуя естественному притоку воды, 
который очень важен для лагуны.

Кстати, члены «Нашей Италии» за-
щитники, советующие путешественни-
кам смотреть Венецию на картинках, не 
оригинальны. В прошлом году об этом же 
заявил и мэр Венеции Джорджо Орсони. 
Правда, он высказал это пожелание по 
другому поводу: его обвинили в том, что 
он завесил рекламными плакатами все 
главные достопримечательности города. 
Дж.Орсони тогда заявил, что проблемы бы 
не было, если бы у него «была волшебная 
палочка, взмахнув которой, можно было 
бы починить все здания города, не имея 
на это денег». �

УЩЕРБ

Рецепт 
со взрывом
Чилийская газета La Tercera, 
опубликовавшая рецепт 
«взрывающихся чуррос», 
выплатит пострадавшим 
читателям компенсацию, 
эквивалентную $125 тыс. 

Такое решение вынес Верховный суд 
Чили, рассмотревший иск 13 читателей, 
получивших ожоги при попытке при-
готовить блюдо по рецепту из газеты. 

Рецепт чуррос — популярного в Ис -
пании и странах Латинской Америки 
блюда из сладкого заварного теста, 
приготовленного во фритюре, — был 
опубликован в приложении к газете La 
Tercera в 2004 году. Вскоре после выхода 
приложения в больницы стали обра-
щаться люди с ожогами, полученными 
при попытке приготовить чуррос по 
рецепту из газеты. 

Суд, рассмот ревший иск 13 по-
страдавших (11 женщин и 2 мужчин), 
пришел к выводу, что редакция газеты 
не провела все необходимые проверки 
рецепта перед его публикацией. В ходе 
расследования выяснилось: если точно 

следовать рецепту, велика вероятность 
того, что тесто, опущенное в разогре-
тое до указанной температуры масло, 
взорвется и занимающийся готовкой 
получит ожог. 

По решению суда, сумма компенсации, 
на которую могут рассчитывать истцы, за-
висит от тяжести полученных травм и 
варьируется от $279 (за незначительные 
повреждения) до $48 тыс. (за сильные 
ожоги). 

Предста вители Grupo Copesa — 
изда теля газеты La Tercera — заявили, 
что не будут оспаривать решение суда 
и выплатят компенсацию пострада-
вшим. �

Отныне хозяевам не придется расставаться с домашними любимцами даже в самолетах.

Вскоре город влюбленных может оказаться под водой.
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ТОЛКОВАНИЕ

Независимость налогом не облагается!
Ежемесячное денежное содержание 
как судьи, который, имея право 
на отставку, продолжает работать, 
так и судьи в отставке не включается 
в их общий доход

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним поданням 
Верховного Суду України щодо офі-
ційного тлумачення поняття «щомі-
сячне довічне грошове утримання», що 
міститься у підпункті «е» підпункту 
165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Подат-
кового кодексу України.

Приводом для розгляду справи від-
повідно до статей 39, 41 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд України» 
стало конституційне подання Верхов-
ного Суду України.

Підставою для розгляду справи 
згідно зі статтею 93 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» 
є практична необхідність в офіційно-
му тлумаченні зазначеного поняття, 
що міститься у Податковому кодексі 
України.

Заслухавши суддю-доповідача 
Гультая М.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 дати офіцій-

не тлумачення поняття «щомісячне 
довіч не грошове утримання», що 
міститься у підпункті «е» підпункту 
165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податко-
вого кодексу України (далі — Кодекс).

Відповідно до підпункту «е» під-
пункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 
165 Кодексу до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу 
платника податку не включаються такі 
доходи, як «сума пенсій або щомісяч-
ного довічного грошового утримання, 
отримуваних платником податку з 
Пенсійного фонду України чи бюджету 
згідно із законом, а також з іноземних 
джерел, якщо згідно з міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою Украї-
ни, такі пенсії не підлягають оподат-
куванню чи оподатковуються в країні 
їх виплати».

Практичну необхідність в офі-
ційному тлумаченні Верховний Суд 
Украї ни обгрунтовує неоднозначним 
застосуванням податкового зако-
нодавства України в частині опо-
даткування щомісячного грошового 
утримання суддів, які мають право на 
відставку і продовжують працювати 
на посаді судді. 

2. Свої позиції стосовно предмета 
конституційного подання висловили 
Голова Верховної Ради України, Кабі-
нет Міністрів України, віце-прем’єр-
міністр України — Міністр соціальної 
політики України, Міністерство юсти-
ції України, Вищий адміністративний 
суд України, Вищий господарський суд 
України, Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ, Вища рада юстиції, Вища 
кваліфікаційна комісія суддів України, 
Державна судова адміністрація України, 
Рада суддів України, науковці Інститу-
ту держави і права ім. В.М. Корецького, 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Національно-
го університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого», На-
ціонального університету «Одеська 
юридична академія».

3. Конституційний Суд України, 
вирішуючи порушені у конституцій-
ному поданні питання, виходить з 
такого.

3.1. Україна є соціальною, право-
вою державою; Конституція України 

має найвищу юридичну силу; закони 
та інші нормативно-правові акти при-
ймаються на основі Конституції Украї-
ни та повинні відповідати їй; норми 
Конституції України є нормами пря-
мої дії (стаття 1, частини друга, третя 
статті 8 Основного Закону України).

За частиною першою статті 6 Кон-
ституції України державна влада в 
Україні здійснюється на засадах її 
поділу на законодавчу, виконавчу та 
судову.

Судова влада в Україні відповідно 
до конституційних засад поділу влади 
здійснюється незалежними та безсто-
ронніми судами, утвореними згідно 
із законом; судову владу реалізову-
ють професійні судді (частини перша, 
друга статті 1 Закону України «Про 
судо устрій і статус суддів» від 7 липня 
2010 року №2453-VI з наступними змі-
нами (далі — Закон).

Відповідно до пункту 14 частини 
першої статті 92 Конституції України 
статус суддів визначається виключно 
законами України. Незалежність і не-
доторканність суддів гарантуються 
Конституцією і законами України 
(частина перша статті 126 Основного 
Закону України). 

Гарантії незалежності суддів за-
кріплені, зокрема, у частині четвер-
тій статті 47 Закону, згідно з якою 
незалежність судді забезпечується 
окремим порядком фінансування та 
організаційного забезпечення діяль-
ності судів, установленим законом, на-
лежним матеріальним та соціальним 
забезпеченням судді (пункти 7, 8).

Органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, їх посадо-
ві та службові особи, а також фізичні 
і юридичні особи та їх об’єднання 
зобов’язані поважати незалежність 
судді і не посягати на неї; при при-
йнятті нових законів або внесенні змін 
до чинних законів не допускається 
звуження змісту та обсягу визначених 
Конституцією України гарантій неза-
лежності судді (частини п’ята, шоста 
статті 47 Закону).

Конституційний Суд України за-
значав, що невід’ємною складовою 
статусу суддів є їх незалежність, яка 
забезпечується, у тому числі, гаран-
туванням фінансування та належних 
умов для функціонування судів і 
діяльності суддів, їх правового і со-
ціального захисту (підпункт 1.1 пунк-
ту 1 резолютивної частини Рішення 
Конституційного Суду України від 1 
грудня 2004 року №19-рп/2004).

Про необхідність додержання не-
залежності судових органів та суддів 
наголошено у таких міжнародно-пра-
вових актах, як Основні принципи не-
залежності судових органів, схвалені 
резолюціями Генеральної Асамблеї 
ООН 40/32 від 29 листопада 1985 ро-
ку та 40/146 від 13 грудня 1985 року, 
Процедури ефективного здійснення 
Основ них принципів незалежності 
судових органів, затверджені 24 трав -
ня 1989 року Резолюцією 1989/60 Еко-
номічної і Соціальної Ради ООН, Єв-
ропейська хартія про закон про статус 
суддів від 10 липня 1998 року (далі — 
Хартія), Рекомендація Комітету Міні-
стрів Ради Європи державам-членам 
щодо суддів: незалежність, ефектив-
ність та обов’язки від 17 листопада 
2010 року №12 (2010) та додаток до неї. 
У цьому додатку визначено, що оплата 
праці суддів повинна відповідати їх 
професії та виконуваним обов’язкам, а 
також бути достатньою, щоб захисти-
ти їх від дії стимулів, через які можна 

впливати на їхні рішення; мають іс-
нувати гарантії збереження належної 
оплати праці на випадок хвороби, 
відпустки по догляду за дитиною, а 
також гарантії виплат у зв’язку з вихо-
дом на пенсію, які мають відповідати 
попередньому рівню оплати їх праці; 
для захисту оплати праці суддів від 
зменшення слід прийняти спеціаль-
ні законодавчі положення (пункт 54 
розділу VI).

Хартією передбачено, що рівень 
винагороди може залежати від стажу, 
характеру обов’язків, виконання яких 
доручається професійним суддям, і від 
важливості покладених на них завдань 
(пункт 6.2).

3.2. Згідно зі статтею 51 Закону суд-
дею є громадянин України, який відпо-
відно до Конституції України та цього 
закону призначений чи обраний суддею, 
займає штатну суддівську посаду в од-
ному з судів України і здійснює право-
суддя на професійній основі; судді в 
Україні мають єдиний статус незалежно 
від місця суду в системі судів загальної 
юрисдикції чи адміністративної посади, 
яку суддя обіймає в суді.

Як вбачається зі змісту Закону, у 
ньому розрізняється правове станови-
ще судді, який здійснює правосуддя, 
та судді у відставці. У статті 138 Закону 
передбачено підстави набуття суддею у 
відставці права на пенсію або на щомі-
сячне довічне грошове утримання.

Положення частин першої, другої, 
третьої‚ четвертої статті 44 Закону Укра-
їни «Про статус суддів» від 15 грудня 
1992 року №2862-XII з наступними 
змінами, Закон, Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про оплату праці та 
щомісячне грошове утримання суддів» 
від 3 вересня 2005 року №865 з наступ-
ними змінами містять приписи щодо 
винагороди, матеріального і соціального 
забезпечення суддів, в тому числі щомі-
сячного грошового утримання.

Особливість щомісячного грошо-
вого утримання судді полягає в тому, 
що воно не належить до суддівської 
винагороди і тому не є складовою за-
робітної плати судді. Виходячи з сис-
темного аналізу положень Закону це 
утримання є самостійною гарантією 
незалежності судді та складовою його 
правового статусу.

Щомісячне грошове утримання 
судді, який, маючи право на відставку, 
продовжує працювати на посаді судді, 

встановлюється у зв’язку з виконан-
ням ним своїх обов’язків щодо здійс-
нення незалежного, неупередженого 
та справедливого правосуддя, а що-
місячне довічне грошове утримання 
судді у відставці є належним утри-

манням цього судді після припинен-
ня виконання ним своїх професійних 
обов’язків та особливою формою його 
соціального забезпечення.

Зазначене узгоджується з право-
вою позицією Конституційного Суду 
України, за якою щомісячне довічне 
грошове утримання є гарантованою 
державою щомісячною звільненою від 
сплати податків грошовою виплатою, 
що слугує забезпеченню належного 
утримання судді, в тому числі після 
звільнення від виконання обов’язків 
судді (абзац п’ятий пункту 7 мотиву-
вальної частини Рішення від 11 жовтня 
2005 року №8-рп/2005; абзац третій 
підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної 
частини Рішення від 18 червня 2007 ро-
ку №4-рп/2007).

Кодексом передбачено такий об’єкт 
оподаткування, як загальний місячний 
(річний) оподатковуваний дохід, у тому 
числі заробітна плата, та встановлено 
винятки з оподатковуваних доходів 
фізичних осіб. Одним з доходів, що не 
включаються до розрахунку загального 
місячного (річного) оподатковуваного 
доходу і не підлягають оподаткуванню, 
є щомісячне довічне грошове утримання 
(підпункт «е» підпункту 165.1.1 пункту 
165.1 статті 165 Кодексу).

Аналіз наведених положень Ко-
дексу, Закону та зазначеної позиції 
Конституційного Суду України дає 
підстави для висновку, що правова 
природа щомісячного довічного гро-
шового утримання судді у відставці 
та щомісячного грошового утриман-
ня працюючого судді є однаковою, а 
самі ці поняття — однорідними та 

взаємопов’язаними. Щомісячне гро-
шове утримання ідентичне щомісяч-
ному довічному грошовому утриман-
ню та є звільненою від оподаткування 
виплатою.

3.3. Відповідно до частини пер-
шої статті 130 Конституції України у 
Державному бюджеті України окремо 
визначаються видатки на утримання 
судів. Як зазначив Конституційний 
Суд України у Рішенні від 11 берез-
ня 2010 року №7-рп/2010, окреме фі-
нансування кожного суду загальної 
юрисдикції та Конституційного Суду 
України забезпечує умови для консти-
туційних гарантій їх самостійності та 
незалежності суддів при здійсненні 
правосуддя, оскільки унеможливлює 
негативний вплив на них через меха-
нізми виділення та розподілення на-
лежних їм відповідно до закону коштів 
Державного бюджету України; таке 
фінансування повинне забезпечува-
тися державою виключно за рахунок 
коштів Державного бюджету України 
(абзац третій підпункту 3.3 пункту 3 
мотивувальної частини, абзац другий 
пункту 1 резолютивної частини).

Фінансування судів включає також 
фінансування діяльності суддів, яке 
повинне забезпечуватися державою 
виключно з Державного бюджету 
України. За частиною п’ятою статті 
138 Закону щомісячне довічне грошове 
утримання судді у відставці випла-

чується органами Пенсійного фонду 
України за рахунок коштів Державно-
го бюджету України. 

Отже, відмінність щомісячного гро-
шового утримання працюючого судді 
від щомісячного довічного грошового 
утримання судді у відставці полягає у 
тому, що судді, які мають право на від-
ставку та продовжують працювати на 
посаді судді, цю виплату одержують 
виключно з Державного бюджету 
України, а судді у відставці — з Пен-
сійного фонду України за рахунок 
коштів Державного бюджету України 
(частина п’ята статті 138 Закону). 

Пенсійний фонд України є уповно-
важеним державою органом, зокрема‚ 
щодо виплати щомісячного довічного 
грошового утримання суддям у від-
ставці (абзац восьмий підпункту 5 пунк-
ту 4 Положення про Пенсійний фонд 
України, затвердженого Указом Пре-
зидента України «Про Положення про 
Пенсійний фонд України» від 6 квітня 
2011 року №384).

Таким чином, поняття «щомісячне 
довічне грошове утримання» означає 
неоподатковану грошову виплату як 
судді, який, маючи право на відставку, 
продовжує працювати на посаді суд-
ді і одержує її з Державного бюджету 
України у вигляді щомісячного грошо-
вого утримання, так і судді у відставці, 
який одержує її з Пенсійного фонду 
України за рахунок коштів Державно-
го бюджету України. 

Враховуючи викладене та керую-
чись статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 51, 62, 66, 67, 69, 95 
Закону України «Про Конституційний 

Суд України», Конституційний Суд 
України 

ВИРІШИВ:

1. В аспекті конституційного по-
дання поняття «щомісячне довічне 
грошове утримання», що міститься у 
підпункті «е» підпункту 165.1.1 пункту 
165.1 статті 165 Податкового кодексу 
України, в системному зв’язку з поло-
женнями Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів» від 7 липня 2010 
ро ку №2453-VI з наступними змінами 
означає неоподатковану грошову ви-
плату як судді, який, маючи право на 
відставку, продовжує працювати на 
посаді судді та одержує її з Держав-
ного бюджету України у вигляді що-
місячного грошового утримання, що 
є складовою правового статусу судді 
і однією з гарантій його незалежності, 
так і судді у відставці, який одержує 
таку виплату з Пенсійного фонду 
України за рахунок коштів Державно-
го бюджету України.

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

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

14 грудня 2011 року   м.Київ    Справа №1-33/2011 
          №18-рп/2011

у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 
офіційного тлумачення поняття «щомісячне довічне грошове утримання», 
що міститься у підпункті «е» підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 
Податкового кодексу України 

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 — доповідача,
ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича, КАМПА Володимира Михайловича,
КОЛОСА Михайла Івановича, ЛИЛАКА Дмитра Дмитровича,
МАРКУШ Марії Андріївни, СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича,
СТЕЦЮКА Петра Богдановича, СТРИЖАКА Андрія Андрійовича,
ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни, ШИШКІНА Віктора Івановича — 

«Особенность ежемесячного денежного содержания 
судьи состоит в том, что оно не относится 
к судейскому вознаграждению и поэтому 
не является составляющей заработной платы судьи.»

«Ежемесячное денежное содержание идентично 
ежемесячному пожизненному денежному содержанию 
и является освобожденной от налогообложения выплатой».
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ЮРИСДИКЦИЯ

Уполномоченный 
на принуждение
Правоотношения, возникающие во время 
рассмотрения заявлений о преступлениях, 
по своей правовой природе являются 
уголовно-процессуальными

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним зверненням 
громадянина Осетрова Сергія Володи-
мировича щодо офіційного тлумачен-
ня положень частини другої статті 55 
Конституції України, частини другої 
статті 2, пункту 2 частини третьої 
статті 17 Кодексу адміністративного 
судочинства України, частини третьої 
статті 110, частини другої статті 236 
Кримінально-процесуального кодексу 
України та конституційним поданням 
Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ щодо офіційного тлумачення 
положень статей 97, 110, 234, 236 Кри-
мінально-процесуального кодексу 
України, статей 3, 4, 17 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України в 
аспекті статті 55 Конституції України.

Приводом для розгляду справи від-
повідно до статей 39, 41, 42, 43 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» стало конституційне звер-
нення громадянина Осетрова С.В. та 
конституційне подання Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ щодо 
офіційного тлумачення положень 
статей 97, 110, 234, 236 Кримінально-
процесуального кодексу України та ста-
тей 2, 3, 4, 17 Кодексу адміністративного 
судочинства України в аспекті статті 55 
Конституції України.

Підставою для розгляду справи згід-
но зі статтями 93, 94 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
наявність неоднозначного застосуван-
ня судами України положень названих 
статей Кодексу адміністративного су-
дочинства України, Кримінально-про-
цесуального кодексу України та прак-
тична необхідність у їх роз’ясненні.

Заслухавши суддю-доповідача 
Шишкіна В.І. та дослідивши матеріали 
справи, Конституційний Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Громадянин Осетров С.В. звер-
нувся до Конституційного Суду Укра-
їни з клопотанням дати офіційне 
тлумачення положень частини другої 
статті 55 Конституції України, частини 

другої статті 2, пункту 2 частини тре-
тьої статті 17 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України (далі — КАС 
України), частини третьої статті 110, 
частини другої статті 236 Криміналь-
но-процесуального кодексу України 
(далі — КПК України) в аспекті таких 
питань: 

— чи гарантується кожному право 
на оскарження в суді будь-яких рі-
шень, дій чи бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень на підставі стат-
ті 55 Основного Закону України, чи 
Конституцією України надано право 
оскаржувати в суді не будь-які, а лише 
певні категорії їхніх рішень, дій чи без-
діяльності;

— у якому судовому провадженні 
(адміністративному чи криміналь—
ному) повинні вирішуватися справи 

за скаргами фізичної особи, яка не є 
учасником кримінального судочин-
ства, але повідомила про вчинення 
злочину, якщо ця особа просить 
визнати протиправною бездіяль-
ність с уб’єкта вла дних повнова-
жень, який не прийняв жодного з 
рішень, передбачених статтею 97 
КПК України.

Необхідність в офіційному тлу-
маченні вказаних положень автор 
клопотання обгрунтовує неодно-
значним їх застосуванням за одна-
кових обставин судами загальної 
юрисдикції під час розгляду скарг на 
бездіяльність прокурора, слідчого, 
органу дізнання щодо виконання ви-
мог статті 97 КПК України стосовно 
реагування на заяви і повідомлення 
про вчинені або підготовлювані зло-
чини. На підтвердження цього Осет-
ров С.В. посилається на відповідні 
судові рішення. 

2. Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ звернувся до Кон-
ституційного Суду України з клопо-
танням дати офіційне тлумачення 
положень статей 97, 110, 234, 236 КПК 
України, статей 3, 4, 17 КАС України в 
аспекті статті 55 Конституції України 
та роз’яснити: 

— за правилами якого виду судової 
юрисдикції (кримінальної чи адмі-
ністративної) підлягають розгляду 
заяви, предметом оскарження в яких 
є бездіяльність органів дізнання, слід-
ства та прокуратури, що полягала у не-
прийнятті належного процесуального 
рішення за заявами чи повідомлення-
ми про злочини;

— яким є порядок розгляду судами 
цієї категорії скарг, якщо така про-
цедура безпосередньо не передбачена 
в процесуальних кодексах, зокрема в 
КПК України.

Суб’єкт права на конституційне по-
дання мотивує своє клопотання прак-
тичною необхідністю у роз’ясненні 
вказаних положень кодексів у зв’язку 
з неоднозначним їх застосуванням 
судами загальної юрисдикції під час 
розгляду скарг на бездіяльність про-
курора, слідчого, органу дізнання, яка 

полягала у невиконанні вимог стат-
ті 97 КПК України щодо реагування на 
заяви і повідомлення про вчинені або 
підготовлювані злочини, посилаючись 
на відповідні рішення судів загальної 
юрисдикції.

3. Свої позиції стосовно питань, 
поставлених у конституційному звер-
ненні, висловили науковці Дніпропет-
ровського державного університету 
внутрішніх справ, Київського націо-
нального університету імені Тараса 
Шевченка, Львівського державного 
університету внутрішніх справ, На-
ціонального університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Муд-
рого», фахівці Центру політико-право-
вих реформ.

4. Конституційний Суд України, 
вирішуючи питання, порушені в кон-

ституційному зверненні і конститу-
ційному поданні, виходить з такого.

4.1. Права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави (частина дру-
га статті 3 Конституції України). Для 
здійснення такої діяльності органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові і службо-
ві особи наділені публічною владою, 
тобто мають реальну можливість на 
підставі повноважень, встановлених 
Конституцією і законами України, 
приймати рішення чи вчиняти певні 
дії. Особа, стосовно якої суб’єкт влад-
них повноважень прийняв рішення, 
вчинив дію чи допустив бездіяльність, 
має право на захист. 

Утвердження правової держави, 
відповідно до приписів статті 1, дру-
гого речення частини третьої статті 8, 
статті 55 Основного Закону України, 
полягає, зокрема, у гарантуванні кож-
ному судового захисту прав і свобод, 
а також у запровадженні механізму 
такого захисту. Конституційний Суд 
України у своїх рішеннях послідовно 
підкреслював значущість положень 
статті 55 Конституції України щодо 
захисту кожним у судовому поряд-
ку своїх прав і свобод від будь-яких 
рішень, дій чи бездіяльності органів 
влади, посадових і службових осіб, а 
також стосовно неможливості відмови 
у правосудді (пункт 1 резолютивної 
частини Рішення від 25 листопада 1997 
року №6-зп, пункт 1 резолютивної 
частини Рішення від 25 грудня 1997 
року №9-зп).

Відносини, що виникають між 
фізичною чи юридичною особою і 
представниками органів влади під 
час здійснення ними владних повно-

важень, є публічно-правовими і поді-
ляються, зокрема, на правовідносини 
у сфері управлінської діяльності та 
правовідносини у сфері охорони прав і 
свобод людини і громадянина, а також 
суспільства від злочинних посягань. 
Діяльність органів влади, у тому числі 
судів, щодо вирішення спорів, які ви-
никають у публічно-правових відно-
синах, регламентується відповідними 
правовими актами.

4.2. Рішення, прийняті суб’єктами 
владних повноважень, дії, вчинені 
ними під час здійснення управлін-
ських функцій, а також невиконання 
повноважень, встановлених законо-
давством (бездіяльність), можуть бути 
оскаржені до суду відповідно до частин 
першої, другої статті 55 Конституції 
України. Для реалізації кожним кон-
ституційного права на оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності вказаних 
суб’єктів у сфері управлінської діяль-
ності в Україні утворено систему ад-
міністративних судів.

Завданням адміністративного су-
дочинства є захист прав, свобод та 
інтересів фізичних осіб, прав та інте-
ресів юридичних осіб у сфері публіч-
но-правових відносин від порушень з 
боку органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їхніх поса-
дових і службових осіб, інших суб’єктів 
при здійсненні ними владних управ-
лінських функцій на основі законодав-
ства, в тому числі на виконання деле-
гованих повноважень (частина перша 
статті 2 КАС України). До адміністра-
тивних судів можуть бути оскаржені 
будь-які рішення, дії чи бездіяльність 
суб’єктів владних повноважень, крім 
випадків, коли щодо таких рішень, 
дій чи бездіяльності Конституцією чи 
законами України встановлено інший 

порядок судового провадження (час-
тина друга статті 2 КАС України). Ви-
черпний перелік публічно-правових 
справ, на які не поширюється юрис-
дикція адміністративних судів, ви-
значено в частині третій статті 17 КАС 
України, а саме справи: що віднесені 
до юрисдикції Конституційного Суду 
України; які належить вирішувати в 
порядку кримінального судочинства; 
про накладення адміністративних 
стягнень; щодо відносин, які відпо-
відно до закону, статуту (положення) 
об’єднання громадян віднесені до його 
внутрішньої діяльності або виключної 
компетенції (пункти 1, 2, 3, 4).

Отже, КАС України регламен-
тує порядок розгляду не всіх публіч-
но-правових спорів, а лише тих, які 
виникають у результаті здійснення 

суб’єктом владних повноважень управ-
лінських функцій і розгляд яких без-
посередньо не віднесено до підсуднос-
ті інших судів.

4.3. Завданнями кримінального су-
дочинства є охорона прав та законних 
інтересів фізичних і юридичних осіб, 
які беруть у ньому участь, а також 
швидке і повне розкриття злочинів, 
викриття винних та забезпечення пра-
вильного застосування закону з тим, 
щоб кожний, хто вчинив злочин, був 
притягнутий до відповідальності і 
жоден невинний не був покараний 
(стаття 2 КПК України). Положення 
КПК України регламентують діяль-
ність органів державної влади та їх 
посадових осіб, яка стосується сфери 
публічно-правових відносин, що ви-
никають внаслідок злочинних пося-
гань, відповідальність за які встанов-
лено в нормах кримінального права.

За статтею 97 КПК України про-
курор, слідчий, орган дізнання або 
суддя зобов’язані: приймати заяви і 
повідомлення про вчинені або під-
готовлювані злочини, в тому числі 
і в справах, які не підлягають їх ві-
данню (частина перша); не пізніше 
триденного строку прийняти одне з 
таких рішень: порушити криміналь-
ну справу, відмовити в порушенні 
кримінальної справи, направити за-
яву або повідомлення за належністю 
(частина друга); вжити всіх можли-
вих і необхідних заходів реагування 
у зв’язку з такими заявами і повідом-
леннями (частини третя, четверта, 
п’ята).

У статтях 110, 234, 236 КПК Украї-
ни йдеться про оскарження в суді 
рішень чи дій органів дізнання, слід -
чого, прокурора, які вони постано-

вили чи вчинили уже під час про-
вадження у кримінальній справі. 
Суб’єкти, визначені в цих нормах, є 
носіями спеціальних владних проце-
суальних повноважень і тому викону-
ють функції, обумовлені завданнями 
кримінального судочинства.

Здійснюючи перевірку заяв і по-
відомлень про злочини, прокурор, 
слідчий, орган дізнання діють до по-
рушення кримінальної справи, однак 
вдаються до тих же способів і при-
йомів, що й під час збирання доказів 
у кримінальній справі. Отже, право-
відносини, що мають місце під час 
розгляду заяв про злочини, за своєю 
правовою природою є кримінально-
процесуальними. Тому перевірка 
скарг на рішення, дії чи бездіяльність 
вказаних суб’єктів владних повнова-
жень має відбуватися у тому ж про-
цесуальному порядку і тим же судом, 
на який відповідно до закону покла-
дені повноваження щодо перевірки й 
оцінки доказів у кримінальній справі, 
тобто судом із розгляду кримінальних 
справ. До того ж імперативний при-
пис пункту 2 частини третьої статті 17 
КАС України виключає юрисдикцію 
адміністративних судів щодо справ, 
які належить вирішувати в порядку 
кримінального судочинства.

Зазначене обумовлює висновок, що 
компетентним національним судом, 
до юрисдикції якого належить роз-
гляд скарг щодо прийняття рішень, 
вчинення дій або допущення безді-
яльності суб’єктом владних повнова-
жень стосовно заяв і повідомлень про 
вчинені або підготовлювані злочини, є 
суд, який спеціалізується на розгляді 
кримінальних справ. 

5. Конституційним Судом Украї-
ни в Рішенні від 25 листопада 1997 
року №6-зп сформульовано право-
ву позицію, за якою удосконалення 
законодавства в контексті статті 55 
Конституції України має бути посту-
повою тенденцією, спрямованою на 
розширення судового захисту прав 
і свобод людини, зокрема судового 
контролю за правомірністю і обгрун-
тованістю рішень, дій чи бездіяль-
ності суб’єктів владних повноважень 
(пункт 2 мотивувальної частини). Ця 
правова позиція кореспондується з 
положеннями статті 13 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) щодо ефек-
тивного засобу юридичного захисту 
від порушень, вчинених особами, які 
здійснюють свої офіційні повноважен-
ня. Реалізація права на оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності вказаних 
суб’єктів має відповідати також вимозі 
стосовно доступності правосуддя, про 
що зазначено у міжнародних правових 
документах — Загальній декларації 
прав людини (стаття 8), Міжнародно-
му пакті про громадянські і політичні 
права (стаття 14), Конвенції (стаття 6), 
Декларації основних принципів пра-
восуддя для жертв злочинів та зловжи-
вання владою, прийнятій Генеральною 
Асамблеєю ООН 29 листопада 1985 
року (пункт 4).

Комітет Міністрів Ради Європи у 
Рекомендаціях від 28 червня 1985 року 
R (85)11 стосовно положення потерпі-
лого в рамках кримінального права і 
кримінального процесу приписує дер-
жавам-членам приділяти більше уваги 
потребам потерпілого на всіх етапах 
кримінального процесу, а в Рекомен-
даціях від 12 травня 2004 року Rec (2004) 6 
щодо вдосконалення національних за-
собів правового захисту зазначає, що 
права та свободи, гарантовані Конвен-
цією, мають захищатися передусім на 
національному рівні.

Положення частин другої, третьої 
статті 110, частин п’ятої, шостої стат-
ті 234, частин другої, третьої статті 236 
КПК України унормовують судовий 
розгляд скарг на рішення і дії орга-
нів дізнання, слідчого, прокурора, 
які були прийняті і вчинені в межах 
уже порушеної кримінальної справи. 
Однак у статті 97 КПК України визна-
чено діяльність суб’єктів владних по-
вноважень у разі надходження заяв 
і повідомлень про злочини на стадії, 
яка передує порушенню криміналь-
ної справи. 

Конституційний Суд України 
у Рішенні від 23 травня 2001 року 
№6-рп/2001 зазначив, що право на су-
довий захист належить до основних, 
невідчужуваних прав і свобод лю-
дини і громадянина та відповідно до 
частини другої статті 64 Конституції 
України не може бути обмежене навіть 
в умовах воєнного або надзвичайно-
го стану (абзац четвертий пункту 3 
мотивувальної частини), а недоскона-
лість інституту судового контролю за 
досудовим слідством не може бути пе-
репоною для оскарження актів, дій чи 
бездіяльності посадових осіб органів 

державної влади (абзац шостий під-
пункту 4.2 пункту 4 мотивувальної час-
тини). Системний аналіз положень КПК 
України, зокрема тих, які визначають 
його завдання та унормовують поря-
док оскарження рішень чи дій суб’єктів 
владних кримінально-процесуальних 
повноважень, дає підстави для висно-
вку про можливість оскарження до 
суду не тільки рішень і дій прокурора, 
слідчого, органу дізнання, але й їхньої 
бездіяльності. 

Таким чином, Конституційний Суд 
України вважає, що з метою реалізації 
положень статті 55 Конституції Украї-
ни та недопущення обмеження кон-
ституційних прав і свобод людини і 
громадянина у разі оскарження до суду 
рішень, дій чи бездіяльності прокуро-
ра, слідчого, органу дізнання стосовно 
заяв і повідомлень про вчинені або під-
готовлювані злочини такі скарги суди 
повинні розглядати аналогічно до по-
рядку оскарження до суду рішень і дій 
прокурора, слідчого, органу дізнання, 
встановленого КПК України.

Враховуючи наведене та керуючись 
статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 51, 62, 63, 66, 67, 69, 
70, 95 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України», Конституційний 
Суд України

ВИРІШИВ:

1. В аспекті конституційного звер-
нення положення частини другої стат-
ті 55 Конституції України необхідно 
розуміти так, що конституційне право 
на оскарження в суді будь-яких рішень, 
дій чи бездіяльності всіх органів дер-
жавної влади, органів місцевого само-
врядування, посадових і службових 
осіб гарантовано кожному. Реалізація 
цього права забезпечується у відпо-
відному виді судочинства і в порядку, 
визначеному процесуальним законом.

2. Положення статті 97 Криміналь-
но-процесуального кодексу України в 
аспекті конституційного звернення і 
конституційного подання та в систем-
ному зв’язку з положеннями частини 
другої статті 55 Конституції України, 
частини третьої статті 110, частини 
п’ятої статті 234, частини другої стат-
ті 236 Кримінально-процесуального 
кодексу України, частини другої стат-
ті 2, пункту 2 частини третьої статті 17 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України необхідно розуміти так, 
що скарги осіб стосовно прийняття 
рішень, вчинення дій або допущення 
бездіяльності суб’єктом владних пов-
новажень щодо заяв і повідомлень про 
вчинені або підготовлювані злочини 
суди повинні розглядати і вирішувати 
у кримінальному судочинстві.

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

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

 � Конституційний Cуд України
Іменем України
Рішення 

14 грудня 2011 року   м.Київ    Справа №1-29/2011 
          №19-рп/2011

у справі за конституційним зверненням громадянина 
ОСЕТРОВА Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень 
частини другої статті 55 Конституції України, частини другої статті 2, 
пункту 2 частини третьої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства 
України, частини третьої статті 110, частини другої статті 236 Кримінально-
процесуального кодексу України та конституційним поданням Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ щодо офіційного тлумачення положень статей 97, 110, 234, 236 
Кримінально-процесуального кодексу України, статей 3, 4, 17 
Кодексу адміністративного судочинства України в аспекті статті 55 
Конституції України (справа про оскарження бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень щодо заяв про злочини)

Конституційний Суд України у складі суддів:
ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — головуючого, БАУЛIНА Юрiя Васильовича, 
БРИНЦЕВА Василя Дмитровича, ВДОВIЧЕНКА Сергiя Леонiдовича, 
ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича, ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича, 
ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича, КАМПА Володимира Михайловича, 
КОЛОСА Михайла Івановича, ЛИЛАКА Дмитра Дмитровича, 
МАРКУШ Марії Андріївни, СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича, 
СТЕЦЮКА Петра Богдановича, СТРИЖАКА Андрія Андрійовича, 
ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни, ШИШКІНА Віктора Івановича — доповідача —

В суд можно обжаловать не только решения 
и действия прокурора, следователя, органа 
дознания, но и их бездействие.

«КАС регламентирует порядок рассмотрения не всех 
публично-правовых споров, а лишь тех, которые 
возникают в результате осуществления субъектом 
властных полномочий управленческих функций».
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 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України ШИШКІНА В.І. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих положень Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального 
кодексу України, Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України

ВОЗРАЖЕНИЕ

Виктор ШИШКИН: «Новации сужают 
содержание ранее существовавшего права 
на доступ к правосудию в Верховном Суде»

Конституційний Суд України Рішен-
ням від 13 грудня 2011 року №17-рп/2011 
(далі — Рішення) визнав такими, що 
відповідають Конституції України (є 
конституційними), положення:

— частин четвертої, п’ятої статті 12
Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» від 7 липня 2010 року 
№2453-VI, згідно з якими допускається 
використання в судах, поряд з держав-
ною, регіональних мов або мов меншин; 

— статті 40018 Кримінально-проце-
суального кодексу України, статті 11121 
Господарського процесуального кодек-
су України, статті 240 Кодексу адміні-
стративного судочинства України та 
статті 360 Цивільного процесуального 
кодексу України, якими передбачено 
підстави й порядок вирішення питан-
ня про допуск вищим спеціалізованим 
судом справ до її провадження у Верхо-
вному Суді України.

Керуючись статтею 64 Закону Укра-
їни «Про Конституційний Суд Укра-
їни», висловлюю окрему думку щодо 
наведених позицій Конституційного 
Суду України.

1. Визначаючи такими, що відпові-
дають Конституції України (є консти-
туційними), положення частин чет-
вертої, п’ятої статті 12 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» від 
7 липня 2010 року №2453-VI (далі — 
Закон), згідно з якими в судах, поряд з 
державною, можуть використовувати-
ся регіональні мови або мови меншин, 
Конституційний Суд України в Рішенні 
допустив методологічні і правові хиби, 
не застосувавши фактично телеологіч-
ного методу аналізу, який є найбільш 
доцільним для трактування положень 
Конституції України.

1.1 Основний Закон України є про-
грамним документом, якому надано 
юридичну форму, де цілі мають пер-
шорядне значення. Аналіз консти-
туційних положень неможливий без 
урахування їх цільової спрямованості, 
тому основним напрямом телеологіч-
ного способу оцінки та трактування 
є пошук сенсу нормативних приписів, 
зважаючи на цілі й результат від їх за-
стосування.

Згідно з Конституцією України як 
державоутворюючого акта Українсько-
го народу державною мовою в Україні 
є українська мова; держава забезпечує 
всебічний розвиток і функціонування 
української мови в усіх сферах суспіль-
ного життя на всій території України 
(частини перша, друга статті 10). За-
значена стаття Конституції України 
міститься в розділі І «Загальні заса-
ди», положення якого встановлюють 
стрижневі елементи суспільного ладу 
Українського народу й конституційно-
го устрою Української держави, тобто 
доктринальні положення державот-
ворення. 

У вказаному розділі переважно 
акумульовано не формально-пози-
тивістські норми, а норми-цілі, нор-
ми-доктрини, норми-принципи, нор-
ми-підвалини для становлення та 
існування Української держави, саме 
тому вони мають додатковий захист від 
можливої їх корекції — більш складну, 
у порівнянні з нормами інших розділів, 
процедуру внесення до них змін. Статус 
державної мови можна розглядати у 
двох основних значеннях: як індивіду-
альне природне право мовного носія, 
коли мова є засобом (механізмом) сус-
пільної комунікації взагалі, і як спільне 
природне право відповідного етносу, 
завдяки чому державне утворення 
ідентифікується з титульною нацією. 
В останньому значенні державна мова 
набуває статусу одного з елементів кон-
ституційного правопорядку. У такому 
випадку функціонування мови як дер-
жавної виконує природне, суспільно 
значуще завдання, яке спрямоване на 
становлення та існування держави 
Українського народу.

Введенням в конституційно-право-
ве поле України як країни з поліетніч-
ним складом населення припису про 
функціонування української мови у 
всіх сферах суспільного життя на всій 
території України законодавець ви-
значив її специфічну роль, зокрема 
пов’язавши різноаспектну діяльність 
держави як суспільного регулятора 
з обов’язком послуговуватися уніфі-
кованим мовним засобом суспільної 
комунікації — українською мовою. Од-
ночасно це є демонстрацією ототожню-
вання державного утворення України з 
титульною українською нацією.

За частиною другою статті 10 Кон-
ституції України українська мова має 
виконувати відповідну державотворчу, 
на відміну від інших мов, функцію, а 
отже, бути в постійній дії і максималь-
но працювати у всіх сферах суспільного 
життя, відіграючи певну роль.

Зазначене вказує на підстави для 
виокремлення української мови із 
сукупності інших національних мов, 
якими громадяни України можуть ко-

ристуватися у повсякденному житті, і 
для набуття нею обов’язкового загаль-
новживаного статусу. Таке твердження 
не є приниженням або ігноруванням 
положень частини третьої статті 10 
Конституції України про гарантуван-
ня вільного розвитку, використання 
й захисту російської, інших мов наці-
ональних меншин України, оскільки 
в частинах першій, другій, третій цієї 
статті закладено різні завдання і при-
значення, які не можна змішувати, а 
отже, й помилково протиставляти одну 
одній або шукати прояви запрограмо-
ваного конфлікту.

До того ж, якщо за приписом части-
ни другої статті 3 Конституції України 
держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність, то вона має відповіда-
ти й за повноправне функціонування 
української мови, носіями якої є гро-
мадяни титульної нації.

1.2 Згідно зі статтею 2 Закону Укра-
їни «Про Конституційний Суд Украї-
ни» завданням Конституційного Суду 
України є гарантування верховенства 
Конституції України як Основно-
го Закону держави на всій території 
України. Саме тому зміст рішень Кон-
ституційного Суду України і його пра-
вові позиції мають бути спрямовані на 
неухильне дотримання духу і букви 
нормативних положень Конституції 
України і її державотворчої доктри-
ни, відображеної в тексті преамбули. 
Це стосується, зокрема, статусу й ролі 
української мови як мови державоут-
ворюючої нації. 

Конституційний Суд України у 
пункті 3 мотивувальної частини Рішен-
ня від 14 грудня 1999 року №10-рп/99 
заклав концептуально-правові позиції, 
за якими: 

— під державною (офіційною) мо-
вою розуміється мова, якій державою 
надано правовий статус обов’язкового 
засобу спілкування в публічних сферах 
суспільного життя (абзац перший);

— Конституцією України статус 
державної мови надано українській 
мові (частина перша статті 10), що 
повністю відповідає державотворчій 
ролі української нації, що зазначена в 
преамбулі Конституції України, нації, 
яка історично проживає на території 
України, складає абсолютну більшість її 
населення і дала офіційну назву державі 
(абзац другий); 

— положення про українську мову 
як державну міститься в розділі І «За-
гальні засади» Конституції України, 
який закріплює основи конституцій-
ного ладу в Україні; поняття державної 
мови є складовою більш широкого за 
змістом та обсягом конституційного 
поняття «конституційний лад» (абзац 
третій);

— застосування української мови 
як державної унормовується шляхом 
конституційного та законодавчого за-
кріплення (абзац десятий);

— публічними сферами, в яких за-
стосовується державна мова, охоплю-
ються насамперед сфери здійснення 
повноважень органами законодавчої, 
виконавчої та судової влади, іншими 
державними органами та органами міс-
цевого самоврядування (мова роботи, 
актів, діловодства й документації, мова 
взаємовідносин цих органів тощо); до 
сфер застосування державної мови мо-
жуть бути віднесені також інші сфери, 
які відповідно до частини п’ятої статті 10
та пункту 4 частини першої статті 92 
Конституції України визначаються за-
конами (абзац четвертий);

— до них, зокрема, належать: роз-
гляд звернень громадян, діяльність 
Збройних Сил України; видання друко-
ваної продукції, призначеної для служ-
бового та ужиткового користування, 
що розповсюджується через державні 
підприємства, установи й організації 
(бланки, форми, квитанції, квитки, по-
свідчення, дипломи тощо), висвітлення 
діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування в 
Україні засобами масової інформації, 
оформлення митних документів тощо 
(перше речення абзацу п’ятого);

— володіння державною мовою є 
обов’язковою умовою для прийняття 
до громадянства України і для служ-
бових осіб державних органів, установ 
і організацій (друге, третє речення аб-
зацу п’ятого);

— законодавчо визначеним є також 
питання про застосування української 
мови та інших мов у навчальному про-
цесі в державних навчальних закладах 
України (абзаци шостий, сьомий);

— положення Конституції України 
зобов’язують застосовувати державну —
українську мову як мову офіційного 
спілкування посадових і службових 
осіб при виконанні ними службових 
обов’язків, у роботі і в діловодстві тощо 
органів державної влади, представ-
ницького та інших органів Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, а також у навчально-

му процесі в державних і комунальних 
навчальних закладах України (абзац 
одинадцятий).

Значення вказаних приписів Кон-
ституційного Суду України є неми-
нучим. Ними повинні керуватися, 
зокрема: законодавчий орган при 
прийнятті законів та інших правових 
актів; державні органи і посадовці в їх 
нормотворенні; суди при постановлен-
ні судових рішень. 

Крім того, відповідно до статті 6 
Закону України «Про основи націо-
нальної безпеки» від 19 червня 2003 
року №964-ІV одним із пріоритетів 
національних інтересів України є забез-
печення розвитку й функціонування 
української мови як державної в усіх 
сферах суспільного життя на всій те-
риторії України.

Змінювання меж функціонування 
державної мови є змінюванням кон-
ституційного ладу України, а це право 
згідно з частиною третьою статті 5 Кон-
ституції України належить виключно 
народові й не може бути узурповане 
державою, її органом або посадовими 
особами. 

Викладена мотивація могла бути об-
грунтуванням для визнання неконсти-
туційними положень частин четвертої, 
п’ятої статті 12 Закону відповідно до 
частин першої, другої статті 10 Консти-
туції України.

1.3 Конституційний Суд України 
мав підстави проаналізувати оспорю-
вані положення статті 12 Закону також 
з позиції їх відповідності таким елемен-
там верховенства права (частина третя 
статті 8 Основного Закону України), як 
правова визначеність і правова впевне-
ність, оскільки незрозумілими є кілька 
її положень. 

Як розуміти припис «можуть вико-
ристовуватися»? Це означає, що веден-
ня судового процесу можна здійсню-
вати не українською, а іншою мовою, 
тобто має відбутися заміна обов’язково-
функціонального статусу державної 
мови на іншу мову, чи це лише право 
на використання іншої мови учасником 
процесу за допомогою перекладача, чи 
це розміщення в приміщенні суду до-
датково іншою мовою інформації про 
різноаспектну діяльність суду, зокрема 
з метою доступу до адміністративних 
послуг, чи це спілкування зі службов-
цями суду тощо?

Що стосується процедури ведення 
судового процесу (провадження), то в 
процесуальних кодексах законодавець 
вживає дієслова «здійснюється» або 
«провадиться» (стаття 15 КАС України, 
стаття 7 ЦПК України, стаття 19 КПК 
України), оскільки їх значення най-
більш наближене до терміна «функціо-
нування», тому запровадження нового 
терміна «використовуватися» до такої 
діяльності без додаткової конкретиза-
ції є незрозумілим і потенційно несе в 
собі загрозу витіснення із судочинства 
державної української мови. 

Незрозумілим для правозастосу-
вання є також термін «регіональні 
мови». Що це означає практично в 
Україні, які мови можна назвати цим 
терміном, не змішуючи його з термі-
ном «мови національних меншин»? 
Законодавець, зазначаючи в частинах 
четвертій, п’ятій статті 12 Закону мож-
ливість використання в судочинстві 
регіональних мов, формально послався 
на Закон України «Про ратифікацію 
Європейської хартії регіональних мов 
або мов меншин» (далі — Закон про 
ратифікацію), не взявши до уваги його 
зміст. Верховна Рада України четвер-
того скликання ухвалила цей закон 
15 травня 2003 року із застережувальни-
ми нормами, завдяки яким взагалі ви-
ключається можливість використання 
в українському законодавстві терміна 
«регіональної мови». Так, у статті 2 За-
кону про ратифікацію чітко зазначено, 
що положення Європейської хартії ре-
гіональних мов або мов меншин (далі —
Хартія) застосовується лише до мов 
національних меншин в Україні, які ви-
значені у вичерпному переліку — біло-
руської, болгарської, гагаузької, грець-
кої, єврейської, кримськотатарської, 
молдавської, німецької, польської, 
російської, румунської, словацької та 
угорської. Такий припис вказаного за-
кону виключає застосування положень 
Хартії до будь-яких інших, крім зазна-
чених у переліку, мов національних 
меншин, а тим більше незрозумілого 
терміна «регіональної мови».

До того ж у статті 3 Закону про 
ратифікацію вказано, стосовно яких 
норм Хартії Україна бере на себе 
зобов’язання. Зокрема, не взято Укра-
їною зобов’язань щодо частини ІІІ 
(статті 8—14) Хартії, у тому числі сто-
совно й статті 9 «Судова влада». Од-
нак, ідучи назустріч демократичному 
праву національних меншин на роз-
виток і використання національних 
мов, Українська держава відповідно до 
положень статті 4 Закону про ратифіка-
цію, не беручи зобов’язань, погодилася 
лише поширити на свою територію дію 
окремих положень статті 9 Хартії, проте 
таке поширення стосується не ведення 
судового процесу мовою національних 
меншин, а лише права на виступ в суді 
іншою мовою з допомогою перекла-
дача, заявлення клопотання, надання 
суду доказів і відповідних документів 
мовою оригіналу, отримання судового 
рішення в перекладі на мову, яку сторо-
на процесу зрозуміє тощо (таке право 
забезпечується на підставі чинних і де-
талізованих положень процесуальних 
кодексів без замаху на функціональну 
роль української мови). 

Ратифіковані Україною положення 
Хартії не передбачали поширення за-
стосування мов національних меншин, 
а тим більше «регіональних мов», на ве-
дення судового процесу. Таким чином, 

в частинах четвертій, п’ятій статті 12 
Закону законодавець порушив поло-
ження Конституції України і вийшов 
за межі Закону про ратифікацію. 

Крім того, у статті 5 Закону про 
ратифікацію зазначено, що «при за-
стосуванні положень Хартії заходи, 
спрямовані на утвердження укра-
їнської мови як державної, її розви-
ток і функціонування в усіх сферах 
суспільного життя на всій території 
України, не вважаються такими, що 
перешкоджають чи створюють загрозу 
збереженню або розвитку мов, на які 
відповідно до статті 2 цього Закону по-
ширюється положення Хартії». Такий 
нормативний припис підтверджує, що 
в певних сферах суспільства українська 
мова функціонує в повному обсязі й не 
може бути обмеженою в застосуванні.

Незрозумілим у частинах четвертій, 
п’ятій статті 12 Закону є термінологічне 
словосполучення «мов меншин». У час-
тині третій статті 10 Конституції Украї-
ни йдеться про мови національних мен-
шин, а в її статті 11 додатково ще й про 
розвиток мовної самобутності корінних 
народів. То які ж меншини мав на увазі 
в Законі законодавець? Незрозуміло! 
На термінологію міжнародно-право-
вих документів треба дивитися через 
призму поняттєвого правного апарату 
Основного Закону України.

Викладене вказує на правову неви-
значеність і правову невпевненість при-
писів частин четвертої, п’ятої статті 12
Закону, що є підставою для визнання 
їх неконституційними відповідно до 
положень частини першої статті 8 Кон-
ституції України.

2. Конституційний Суд України 
неодноразово під різним кутом роз-
глядав питання, пов’язані з приписом 
частини третьої статті 22 Конституції 
України, що при прийнятті нових за-
конів або внесенні змін до чинних за-
конів не допускається звуження змісту 
та обсягу існуючих прав і свобод, тобто 
тих прав і свобод, які людина і грома-
дянин мали на підставі раніше діючих 
законів, що не суперечили Основному 
Закону України (рішення Конститу-
ційного Суду України від 6 липня 1999 
ро ку №8-рп/99, від 20 березня 2002 року 
№5-рп/2002, від 17 березня 2004 року 
№7-рп/2004, від 1 грудня 2004 року 
№20-рп/2004, від 22 вересня 2005 року 
№5-рп/2005, від 11 жовтня 2005 року 
№8-рп/2005, від 18 червня 2007 року 
№4-рп/2007, від 28 квітня 2009 року 
№9-рп/2009, від 9 вересня 2010 року 
№19-рп/2010, від 6 жовтня 2010 року 
№21-рп/2010 тощо). Поступово скла-
далася й удосконалювалася відповідна 
правова позиція, за якою «звуження 
змісту прав і свобод означає зменшення 
ознак, змістовних характеристик мож-
ливостей людини, які відображаються 
відповідними правами та свободами, 
тобто якісних характеристик права. 
Звуження обсягу прав і свобод — це 
зменшення кола суб’єктів, розміру те-
риторії, часу, розміру або кількості 
благ чи будь-яких інших кількісно ви-
мірюваних показників використання 
прав і свобод, тобто їх кількісної ха-
рактеристики» (абзац шостий пункту 
4 мотивувальної частини Рішення від 
11 жовтня 2005 року №8-рп/2005).

У Рішенні від 22 травня 2008 №10-
рп/2008 (справа щодо предмета і змісту 
закону про Державний бюджет Укра-
їни) Конституційний Суд України 
підкреслив, що звуження змісту та 
обсягу прав і свобод є їх обмеженням. 
У традиційному розумінні діяльності 
визначальними поняття змісту прав 
людини є умови і засоби, які становлять 
можливості людини, необхідні для за-
доволення потреб її існування та розви-
тку (абзац третій підпункту 7.1 пункту 7
мотивувальної частини). 

У Рішенні від 28 квітня 2009 року 
№9-рп/2009 Конституційний Суд 
України, вказуючи на недопустимість 
звуження змісту та обсягу існуючих 
прав і свобод, що об’єктивно призведе 
до погіршення становища особи в сус-
пільстві через обмеження прав і свобод, 
зробив концептуальне застереження 
органам державної влади про те, що не-
виконання державою своїх зобов’язань 
призводить до порушення принципів 
соціальної, правової держави, ставить 
громадян у нерівні умови, підриває 
принцип довіри особи до держави 
(абзац п’ятий пункту 5 мотивувальної 
частини).

Вказане стосується також сфери 
прав, які пов’язані із доступом до пра-
восуддя, зокрема процесуальних прав 
сторін судового процесу. Конституцій-
ний Суд України в Рішенні від 9 верес-
ня 2010 року №19-рп/2010, визнаючи 
неконституційними внесення певних 
змін до КАС України і ЦПК України, 
констатував, що законодавець звузив 
раніше встановлені законом проце-
суальні права та гарантії особи, а ме-
ханізм судового захисту її прав став 
менш ефективним і доступним (абзац 
сьомий, підпункту 3.3 пункту 3 моти-
вувальної частини).

Законом України «Про судоустрій 
і статус суддів» від 7 липня 2010 року 
№2453-VI (розділ ХІІ «Прикінцеві по-
ложення») було внесено однопорядкові 
зміни до всіх чотирьох процесуальних 
кодексів України шляхом введення но-
вих глав з однаковою назвою — «Пере-
гляд судових рішень Верховним Судом 
України» й однаковою змістовою кон-
цепцією. Відповідно до цих новацій за-
проваджено новий порядок допуску до 
відкриття провадження у Верховному 
Суді України й справах за заявою про 
перегляд судового рішення, постанов-
леного в судах першої, апеляційної, 
касаційної інстанцій.

За цим порядком особа, яка має 
право на таке звернення, подає заяву до 
Верховного Суду України про перегляд 

судового рішення через відповідний за 
галузевою спеціалізацією вищий суд. 
Питання про допуск справи до прова-
дження вирішує колегія у складі п’яти 
суддів такого суду (стаття 11121 ГПК 
України, стаття 240 КАС України, стат-
тя 40018 КПК України, стаття 360 ЦПК 
України). Ухвала про допуск справи до 
провадження або про відмову в тако-
му допуску на підставі частини першої 
статті 47 ГПК України, частини першої 
статті 25 КАС України, частини третьої 
статті 325, частини другої статті 40018 
КПК України, частини першої статті 19
ЦПК України має бути прийнятою 
більшістю голосів від складу вказаної 
колегії, тобто мінімум трьома із п’яти 
суддів. 

Наведені новації звужують зміст 
права на доступ до правосуддя у Вер-
ховному Суді України, що існувало 
раніше. Відповідно до положень статті 
239 КАС України в редакції Закону 
№2747-VI від 6 липня 2005 року, розді-
лу ХІІ-2 ГПК України в редакції Закону 
№2453-VI від 15 травня 2003 року, глави 
3 розділу V ЦПК України в редакції За-
кону №1618-ІV від 18 березня 2004 року 
скарги на судові рішення попередніх 
інстанцій з метою їх перегляду у Вер-
ховному Суді України заінтересовані 
особи подавали безпосередньо до за-
значеного суду.

Крім того, ймовірність допуску 
скарги до провадження підвищувалась 
законодавчим закріпленням «права 
меншості», тобто було достатньо, щоб 
саме у Верховному Суді України за до-
пуск проголосувало три судді із колегії 
у складі семи суддів, відповідно в його 
Судовій палаті в адміністративних 
справах і в Судовій палаті у цивіль-
них справах (частини перша, друга 
статті 240 КАС України в редакції За-
кону №2747-VI від 6 липня 2005 року, 
частини перша, друга статті 356 ЦПК 
України в редакції Закону №1618-ІV від 
18 березня 2004 року), а в Судовій палаті 
в господарських справах — один суддя 
із колегії у складі трьох суддів (стаття 
11117 ГПК України в редакції Закону 
№761-ІV від 15 травня 2003 року). 

У кримінальному судочинстві, до 
змін у 2010 році, що оспорюють автори 
клопотання, перегляд судових рішень 
здійснювався відповідно до поло-
жень КПК України в редакції Закону 
№2670-ІІІ від 12 липня 2001 року, які 
хоча й мали певні відмінності від вка-
заних норм зазначених процесуальних 
кодексів, але унормований в них по-
рядок був у межах тієї ж самої концеп-
ції. Варто нагадати, що до утворення 
у 2010 році Вищого спеціалізованого 
суду України з цивільних і криміналь-
них справ Верховний Суд України був 
установою, яка переглядала одночасно 
судові рішення з виключних і винятко-
вих обставин після касаційного оскар-
ження та тимчасово судові рішення в 
касаційному порядку у кримінальних 
і цивільних справах. З клопотанням 
про перегляд судових рішень із підстав 
неправильного застосування кримі-
нального закону та порушення вимог 
кримінально-процесуального закону, 
які істотно вплинули на правильність 
судового рішення (пункт 2 частини 
першої статті 4004 КПК України), за-
інтересовані особи після касаційного 
оскарження звертались безпосередньо 
до Верховного Суду України (частина 
друга статті 4009 КПК України). Таке 
клопотання вважалось допущеним до 
перегляду за наявністю подання, під-
писаного не менше ніж п’ятьма суддями 
із загальної кількості суддів Верхо-
вного Суду України, які мали право 
здійснювати перегляд судових рішень 
у кримінальних справах у касаційно-
му порядку (частина друга статті 4007, 
частина п’ята статті 4009 КПК України), 
а це були судді Судової палати з кри-
мінальних справ і військової колегії 
(разом понад 50 суддів). 

В аспекті викладеного дивує поси-
лання на рішення Європейського суду 
з прав людини від 21 лютого 1975 року у 
справі «Волдер проти Великої Британії» 
як обгрунтування позиції Конститу-
ційного Суду України (абзац третій під-
пункту 6.2 пункту 6 мотивувальної час-
тини Рішення) щодо конституційності 
вказаних новацій. Якраз навпаки, Єв-
ропейський суд з прав людини у своєму 
рішенні зазначив, що пункт 1 статті 6
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод стосується 
невід’ємного права особи на доступ 
до правосуддя, а отримання спеціаль-
них дозволів за зверненням до суду є 
прямим порушенням права доступу 
до суду (пункти 35, 36, 40). Крім того, 
позицію Європейського суду з прав 
людини стосовно доступності до пра-
восуддя було значно розвинуто у його 
наступних рішеннях. Встановлення 
українським законодавством нового 
порядку подання звернень до Верхо-
вного Суду України через відповідний 
вищий спеціалізований суд, який фак-
тично стає «судом у власній справі», є 
процедурою спеціального доступу. 

Вказане дає можливість констатува-
ти, що Верховна Рада України, вносячи 
зміни до процесуальних кодексів Укра-
їни на підставі розділу ХІІ «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів», значно звузила 
раніше існуючі процесуальні права 
осіб, заінтересованих у результатах су-
дового рішення, стосовно доступності 
до відкриття провадження у Верхов-
ному Суді України з метою перегляду 
судових рішень, звузивши тим самим 
механізм судового захисту, який став 
менш ефективним і доступним, що 
суперечить приписам частини третьої 
статті 22 Конституції України.

Отже, Конституційний Суд України 
мав підстави визнати наведені поло-
ження неконституційними. �
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ЗАМЕЧАНИЕ

Дуалистический статус
Владимир КАМПО: «Признание 
за Верховным Судом роли суда права 
только способствовало бы 
определению его задач»

У Рішенні від 13 грудня 2011 року 
№17-рп/2011 (далі — Рішення) Кон-
ституційний Суд України визнав та-
кими, що відповідають Конституції 
України (є конституційними), окремі 
положення Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів» від 7 липня 
2010 року №2453-VI (далі — Закон про 
судоустрій), Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України, Господарсько-
го процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративного 
судочинства України (у редакції За-
кону про судоустрій).

Погоджуючись в цілому з виснов-
ками Конституційного Суду України 
щодо конституційності оспорюваних 
положень Закону про судоустрій 
та вказаних процесуальних кодек-
сів, вважаю, однак, що Суд при до-
слідженні ряду питань, порушених 
авторами клопотання, не врахував 
вимоги принципу верховенства пра-
ва, зокрема такої його складової, як 
принцип правової визначеності. Це 
позначилося на якості Рішення та у 
подальшому може викликати певні 
проблеми щодо застосування його 
положень. 

Тому на підставі статті 64 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» висловлюю окрему думку.

1. Межі ратифікації Україною Єв-
ропейської хартії регіональних мов 
або мов меншин.

У пункті 4 мотивувальної части-
ни та пункті 1 резолютивної частини 
Рішення Конституційний Суд Украї-
ни визнав такими, що відповідають 
Конституції України (є конституцій-
ними), частини четверту, п’яту стат-
ті 12 Закону про судоустрій, за якими 
у судах, поряд з державною, можуть 
використовуватися регіональні мови 
або мови меншин відповідно до Зако-
ну України «Про ратифікацію Євро-
пейської хартії регіональних мов або 
мов меншин» від 15 травня 2003 року 
№802-IV (далі — Закон про ратифіка-
цію) в порядку, встановленому про-
цесуальним законом. Використання 
в судочинстві регіональних мов або 
мов меншин гарантується державою 
та забезпечується за рахунок коштів 
Державного бюджету України. 

Вважаю, що при вирішенні питан-
ня про конституційність вказаних 

положень Закону про судоустрій Кон-
ституційний Суд України допустив 
методологічні помилки у частині, що 
стосується використання у судочин-
стві інституту регіональних мов. 

Положеннями частин четвертої, 
п’ятої статті 12 Закону про судоустрій 
передбачено застосування у судочин-
стві поряд із державною мовою мов 
меншин, а також ще однієї групи мов 
із особливим правовим режимом — 
регіональних мов.

«Державна мова» та «мова націо-
нальних меншин» є конституційно-
правовими категоріями. Так, відпо-
відно до частини першої статті 10 
Конституції України державною мо-
вою в Україні є українська мова, а 
отже, вона є обов’язковим засобом 
спілкування на всій території України 
при здійсненні повноважень органами 
державної влади та органами місцево-
го самоврядування (мова актів, робо-
ти, діловодства, документації тощо), 
а також в інших публічних сферах 
суспільного життя, які визначаються 
законом (абзац перший пункту 1 ре-
золютивної частини Рішення Консти-
туційного Суду України від 14 грудня 
1999 року №10-рп/99).

Положеннями частини третьої 
стат ті 10 Основного Закону України 
передбачено, що в Україні гаранту-
ється вільний розвиток, викорис-
тання і захист російської, інших мов 
національних меншин України, які 
відповідно до правової позиції Кон-
ституційного Суду України, викладе-

ної у Рішенні від 14 грудня 1999 року 
№10-рп/99, можуть використовува-
тися поряд з державною мовою при 
здійсненні повноважень місцевими 
органами виконавчої влади, органа-
ми Автономної Республіки Крим та 
органами місцевого самоврядування 
у межах і порядку, що визначаються 
законами України.

Частина п’ята статті 53 Конституції 
України містить положення, згідно з 
яким громадянам, які належать до на-
ціональних меншин, відповідно до за-
кону гарантується право на навчання 
рідною мовою чи на вивчення рідної 
мови у державних і комунальних на-
вчальних закладах або через націо-
нальні культурні товариства.

Держава сприяє розвиткові мовної 
самобутності всіх корінних народів і 
національних меншин України (стат-
тя 11 Конституції України).

Отже, мовне багатоманіття на тери-
торії України із наданням державній 
мові та кожній із мов національних 
меншин відповідного правового ста-
тусу забезпечується вказаними поло-
женнями Основного Закону України, 
що відповідає загальноєвропейським 
принципам мовного багатоманіття та 
духовних цінностей.

Так, гарантування національним 
меншинам України права на вільний 
розвиток, використання і захист їх 
мов відповідає змістові міжнародних 
договорів України (Рішення Консти-
туційного Суду України від 14 грудня 
1999 року №10-рп/99).

В одному з таких міжнародних 
актів — Європейській хартії регіо-
нальних мов або мов меншин (далі — 
Хартія) — передбачено диспозитивні 
умови її ратифікації, а також пре-
зумовано самостійне визначення її 
сторонами переліку регіональних мов 
або мов національних меншин, які 
вживаються в межах території відпо-
відної держави 1.

На цій підставі та з урахуванням 
вказаних конституційних положень 
Законом про ратифікацію було ви-
значено сферу дії Хартії в українській 
правовій системі. Так, відповідно 
до положень статей 2, 4 Закону про 
ратифікацію в Україні положення 
Хартії застосовуються лише до мов 
національних меншин, перелік яких 
вичерпно визначений вказаним за-

коном: білоруської, болгарської, гага-
узької, грецької, єврейської, кримсько-
татарської, молдавської, німецької, 
польської, російської, румунської, 
словацької та угорської. 

Таким чином, в Україні положення 
Хартії повинні застосовуватися лише 
щодо окремих мов національних мен-
шин. Регіональні мови не включено до 
сфери дії Хартії на території України 2, 
а тому посилання на них у Законі про 
судоустрій є помилковим. 

2. Законодавча колізія щодо ста-
тусу регіональних мов та шляхи її 
вирішення.

Як зазначалося, положеннями час-
тин четвертої, п’ятої статті 12 Закону 
про судоустрій передбачено застосу-
вання у судочинстві, зокрема, регіо-
нальних мов. 

Виходячи з викладених приписів 
стосовно меж застосування поло-
жень Хартії в Україні можна ствер-
джувати, що за таких умов фактично 
утворилася колізія між положення-
ми Закону про судоустрій щодо за-
стосування регіональних мов у су -
дочинстві та Закону про ратифіка-
цію, згідно з якими положення Хартії 
щодо регіональних мов на Україну не 
поширюються. 

Конституційний Суд України при 
розгляді справи цю обставину не 
вра хував, обмежившись лише дослі-
дженням питань щодо відповідності 
оспорюваних положень Закону про 
судоустрій положенням частини дру-
гої статті 8, частини першої статті 10 

Конституції України. Як наслідок, єди-
ний орган конституційної юрисдикції 
в Україні фактично припустився, як 
уже зазначалось, судової помилки — 
всупереч принципу правової визна-
ченості прийняв до свого проваджен-
ня колізійні положення Закону про 
судоустрій.

На мою думку, Конституційний 
Суд України, який не може втручати-
ся у діяльність законодавчого органу 
державної влади та ухвалювати рі-
шення про наявність колізій у законах 
України (пункт 4 мотивувальної час-
тини Ухвали Конституційного Суду 
України від 30 листопада 2006 року 
№16-у/2006), повинен був припинити 
конституційне провадження у справі 
в частині перевірки на відповідність 
Конституції України (конституцій-
ність) положень частин четвертої, 
п’ятої статті 12 Закону про судоустрій 
на підставі пункту 1 §51 Регламенту 
Конституційного Суду України та 
пункту 3 статті 45 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» — 
непідвідомчість Конституційному 
Суду України питань, порушених у 
конституційному поданні.

Очевидно, що Конституційний Суд 
України міг би уникнути такої прикрої 
помилки, якби питання щодо відпо-
відності Конституції України (консти-
туційності) частин четвертої, п’ятої 
статті 12 Закону про судоустрій були 
виділені ним в окреме конституційне 

провадження. Адже багато в чому та-
ка помилка зумовлена надзвичайно 
великим обсягом питань, порушених 
у конституційному поданні, що фак-
тично не дало змоги Конституційному 
Суду України рівною мірою приділити 
увагу кожному з них.

Слід також зазначити, що на час 
до належного законодавчого врегулю-
вання вказаної правової колізії суди 
загальної юрисдикції повинні керу-
ватися положеннями Основного За-
кону України та приписами Постанови 
Пленуму Верховного Суду України 
«Про застосування Конституції Украї-
ни при здійсненні правосуддя» від 
1 листопада 1996 року №9. Зі змісту цієї 
постанови вбачається, що наразі суди 
загальної юрисдикції безпосередньо 
на підставі положень статті 10 Консти-
туції України 3 мають застосовувати 
положення частин четвертої, п’ятої 
статті 12 Закону про судоустрій в час-
тині, що стосується державної мови та 
мов національних меншин.

3. Регіональні мови і регіональне 
самоврядування.

Вважаю за необхідне також вказа-
ти, що регіональні мови перш за все 
є елементом розбудови регіонально-
го самоврядування та ефективним 
інструментом залучення до нього 
національних меншин, які компакт-
но проживають у певному регіоні 
держави. 

Ідея регіонального самоврядуван-
ня в Україні не нова. Законом УРСР 
«Про місцеві Ради народних депутатів 
та місцеве і регіональне самоврядуван-
ня» від 7 грудня 1990 року №533-XII в 
редакції Закону України від 26 березня 
1992 року №2234-ХІІ (далі — Закон про 
місцеве і регіональне самоврядуван-
ня), поряд з місцевим самоврядуван-
ням, передбачалося запровадження 
регіонального самоврядування. 

Цим законом регіональне само-
врядування в Україні визначалося як 
територіальна самоорганізація гро-
мадян для вирішення безпосередньо 
або через органи, які вони утворюють, 
питань місцевого життя в межах Кон-
ституції України та законів України. 
Зазначалося також, що територіальну 
основу регіонального самоврядуван-
ня становлять район, область. Однак 
за відсутності об’єктивних суспіль-
но-політичних передумов практика 
застосування положень Закону про 
місцеве і регіональне самоврядування 
призвела до надмірної децентралізації 
та посилення сепаратистських настро-
їв в Україні.

Тому з прийняттям Конституції 
України 1996 року та Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування 
в Україні» від 21 травня 1997 року 
№280/97-ВР Закон про місцеве і ре-
гіональне самоврядування втратив 
чинність, а до проблеми створення 
регіонального самоврядування за-
конодавець не повертався. Очевид-
но, що впровадження регіонального 

самоврядування в Україні потребує 
створення належних суспільно-по-
літичних передумов та відповідного 
правового забезпечення. 

Декларація щодо регіоналізму в 
Європі від 4 грудня 1996 року визна-
чає регіон як територіальне утворення, 
сформоване у законодавчому порядку 
на рівні, що є безпосередньо нижчим 
після загальнодержавного, та наділене 
політичним самоврядуванням. Реко-
мендація 1811 (2007) Парламентської 
асамблеї Ради Європи про регіоналіза-
цію в Європі також вказала, що регіо-
ни — це не просто території, а люди та 
громади, що є колективним суб’єктом, 
які без утворення власної держави 
зберігають помітні відмінності, які 
надають їм волю до самоврядування.

Отже, територіальною основою для 
регіонального самоврядування є регіо-
ни — адміністративно-територіальні 
одиниці держави, формування яких 
обумовлене історичними, географіч-
ними, економічними та іншими фак-
торами. 

Україна є багатонаціональною дер-
жавою, на території якої компактно 
проживають представники різних 
на ціональностей. Цей фактор є одним 
з визначальних при ймовірному за-
провадженні регіонального самовря-
дування. Представникам цих націо-
нальних меншин повинне надаватися 
право повною мірою брати участь у 
представницьких та виконавчих ор-

ганах регіонального самоврядуван-
ня 4. За таких умов однією з гарантій 
реалізації права представників націо-
нальних меншин на участь у регіональ-
ному самоврядуванні є впровадження 
регіональних мов.

На мою думку, запровадження ре-
гіональних мов в Україні може бути 
здійснено лише одночасно із внесен-
ням змін до Конституції України щодо 
впровадження регіонального самовря-
дування, адже лише за таких умов ре-
гіональні мови стануть реальним засо-
бом забезпечення участі національних 
меншин, які компактно проживають 
на території відповідного регіону, в 
регіональному самоврядуванні. 

Викладене свідчить, що наразі фак-
тичне запровадження положеннями 
Закону про судоустрій регіональних 
мов є передчасним, а тому потребує 
пошуку ефективних шляхів вирішен-
ня цієї проблеми з боку законодавця.

4. Верховний Суд України як суд 
права.

У Рішенні Конституційний Суд Ук -
раїни розглянув питання щодо від-
повідності Конституції України по-
ложень статті 40018 Кримінально-про-
цесуального кодексу України, статей 
11116, 11121 Господарського процесу-
ального кодексу України, статті 240 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України, статті 360 Цивільного 
процесуального кодексу України, 
якими передбачено підстави та по-
рядок вирішення питання про допуск 
вищим спеціалізованим судом справи 
до провадження у Верховному Суді 
України, та визнав вказані положення 
конституційними (пункт 5 мотиву-
вальної частини, пункт 1 резолютивної 
частини).

Однак під час ухвалення Рішення 
Конституційний Суд України не ско-
ристався можливістю конкретизувати 
своє бачення статусу Верховного Суду 
України, модернізованого, зокрема, 
після передачі функцій касаційної 
інстанції від вказаного органу вищим 
спеціалізованим судам відповідно до 
Закону про судоустрій. 

За частиною другою статті 125 Кон-
ституції України найвищим судовим 
органом у системі судів загальної 
юрисдикції є Верховний Суд Украї-
ни. Змістовно-правове наповнення 
поняття «найвищий судовий орган» 
є згідно з положеннями Конституції 
України прерогативою Верховної Ра -

ди України. Тобто законодавець упо-
вноважений Конституцією Украї ни 
самостійно визначати, які саме повно-
важення відповідають статусу Верхо-
вного Суду України як найвищого 
судового органу в державі, а також 
встановлювати механізм реалізації 
таких повноважень. 

Проте вважаю, що принцип вер-
ховенства права та інші вимоги Кон-
ституції України встановлюють певні 
межі для законодавця щодо здійснен-
ня відповідного правового регулюван-
ня. Такі межі, для того щоб усунути не-
визначеність у завданнях Верховного 
Суду України, мав окреслити у Рішенні 
Конституційний Суд України.

Так, побудова системи судів за-
гальної юрисдикції за принципами 
територіальності, спеціалізації та 
ін станційності (конституціоналі-
зована Рішенням Конституційного 
Суду України від 12 липня 2011 року 
№9-рп/2011) забезпечує, зокрема, апе-
ляційне та касаційне оскарження рі-
шення суду. Відповідними функціями 
щодо перегляду судових рішень наді-
лено апеляційні та вищі спеціалізовані 
суди. Така теза обумовлює логічний 
висновок про те, що у судовій системі 
України Верховному Суду України як 
найвищому судовому органу у системі 
судів загальної юрисдикції відведено 
роль «суду права» 5 (чим він довгий час 
не бажав займатися), а не «суду фактів» 
(до якого він за певний період звик). 

Вказівка на це у Рішенні сприяла б 
самоусвідомленню суддями Верховно-
го Суду України нової ролі, яка відво-
диться цьому органу, а головне, могла 
б зорієнтувати законодавця щодо 
подальшого правового регулювання 
повноважень Верховного Суду Украї-
ни, який перш за все має бути судом 
права, а вже потім, з часом, можливо, 
і судом фактів. 

Відповідна правова позиція Кон-
ституційного Суду України стосовно 
Верховного Суду України як суду 
права, на мій погляд, наблизила б 
судову систему України до загально-
європейських стандартів судоустрою 
та судочинства, за якими вищий суд 
країни, крім функцій суду права, 
може виконувати роль суду фактів, 
але розглядаючи тільки справи, які 
мають важливе, принципове зна-
чення для суспільства та держави, і 
на основі розгляду таких справ, як 
суд права, формулювати правові по-
зиції для судової практики всіх судів 
нижчого рівня.

Дуалістичний статус Верховного 
Суду України як суду права та суду 
факту (таким може бути і статус Кон-
ституційного Суду України у разі 
впровадження інституту конститу-
ційної скарги громадян), на мою дум-
ку, дасть можливість максимально 
ефективно забезпечити конституційне 
право кожного на судовий захист. 

Виходячи з викладеного вважаю, 
що визнання Конституційним Судом 
України за Верховним Судом України 
ролі суду права тільки сприяло б ви-
значенню його завдань. 

Однак Конституційний Суд Украї-
ни лише побічно торкнувся цієї проб-
леми, вказавши, що встановлений у 
пунктах 1, 2 частини другої статті 38 
Закону про судоустрій перелік повно-
важень найвищого судового органу 
судів загальної юрисдикції у сфері 
правосуддя є вичерпним і свідчить 
про побудову в Україні чотириланко-
вої системи в усіх трьох судових юрис-
дикціях (абзац восьмий підпункту 5.1 
пункту 5 мотивувальної частини Рі-
шення), що наразі не відповідає дій-
сності, адже Верховний Суд України 
не є судом фактів. При цьому Консти-
туційний Суд України, по суті, надав 
законодавцю можливість трансфор-
мувати Верховний Суд України у суд 
фактів, не зазначивши про його роль 
як суду права. �

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України КАМПА В.М. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих положень Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального 
кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України

1 При цьому з положень Хартії вбачається, що, незважаючи на однакові засоби захисту 
для регіональних мов та мов меншин, такі поняття нею не ототожнюються. Так, у 
пояснювальній доповідi до Хартії дається таке роз’яснення (§18): «Прикметник «регіо-
нальний» означає мови, що використовуються на обмеженій території держави, в рам-
ках якої, проте, люди, що говорять цією мовою, можуть становити більшість громадян. 
Термін «меншина» належить до ситуацій, у яких або мова використовується людьми, 
які не проживають компактно на якій-небудь певній території держави, або, хоч і про-
живають компактно на визначеній території, складають меншину стосовно населення 
даного регіону, яке спілкується мовою більшості даної держави».
2 Розміщені на офіційному інтернет-порталі Верховної Ради України стенограми пленар-
них засідань Верховної Ради України від 17 квітня 2003 року та від 15 травня 2003 року 
також засвідчили, що при прийнятті Закону про ратифікацію не йшлося про ратифі-
кацію положень Хартії стосовно регіональних мов.
3 При цьому суди загальної юрисдикції повинні враховувати також правові позиції Кон-
ституційного Суду України, викладені в Рішенні від 14 грудня 1999 року №10-рп/99 у справі 
про застосування української мови, а також у Рішенні від 22 квітня 2008 року №8-рп/2008 
у справі про мову судочинства.
4 Вважаю, що в разі необхідності у межах одного регіону може бути впроваджено кілька 
регіональних мов.
5 Суд права має справу з правовими актами (перевіряє їх конституційність у порядку 
попереднього та наступного конституційного контролю, надає їх тлумачення, з’ясовує 
межі дії цих актів тощо). Класичним судом права є Конституційний Суд України, а нині 
ознак суду права набув і Верховний Суд України.

Принцип верховенства права и другие требования 
Конституции устанавливают для законодателя 
определенные границы относительно правового 
регулирования статуса и полномочий Верховного Суда.

При решении вопроса о конституционности 
применения в судопроизводстве 
региональных языков Конституционный 
Суд допустил методологические ошибки.
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