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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Оформить подписку на газету 
«Закон # Бизнес» можно в 

любом отделении связи Украины

АНОНС

ПРАЗДНОВАНИЕ

Конституция 
и ее ценность

В КС обсудили значение Основного 
Закона и возможность его измене-
ний. " СТР. 2

РЕЗОНАНС

Процесс на расстоянии

Если Тимошенко откажется от осмот-
ра, состояние ее здоровья определят 
заочно, а судить будут — по видео. " СТР. 3

ВСЮ

Нерадивых — 
долой, достойным — 
полномочия
С двух судей сняли мантии. Четверо 
сумели доказать свою добросовест-
ность. Больше тридцати — получи-
ли админдолжности. " СТР. 6

ПРОЦЕДУРА

Субъективная 
необъективность

Отказ в удовлетворении заявления 
об отводе не может быть самостоя-
тельно обжалован в кассационной 
инстанции. " СТР. 7

ДАТЫ И ИМЕНА

Присвоить нельзя 
отказать

Дать имя известного человека юриди-
ческому лицу, бульвару или космиче-
скому кораблю стало сложнее. " СТР. 12

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Расплата 
и компенсация

Одновременное взыскание пени и 
штрафа — двойная ответственность 
или составляющие неустойки? " СТР. 13

НОВОВВЕДЕНИЕ

Противодействие 
коррупции: требования 
и ограничения
Судьи, прокуроры, сотрудники мили-
ции не могут иметь в прямом подчине-
нии или быть под непосредственным 
руководством близких им лиц. " СТР. 17

ИЗМЕНЕНИЯ

Юрисдикция 
для исполнителей

Админсуды рассматривают споры 
об обжаловании решений, действий 
или бездействия ГИС при испол-
нении всех документов, кроме тех, 
относительно которых установлен 
иной порядок. " СТР. 22
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Академик Национальной академии правовых 
наук Украины, судья Конституционного Суда 
Украины в отставке Иван ТИМЧЕНКО: 
«Бог и судьба вели меня 
по жизненному пути»
РОМАН ЧИМНЫЙ

В Советском Союзе юридические 
специальности не относились 
к престижным. Платили 
юрисконсультам, прокурорам, 
судьям не так уж много по 
сравнению с рабочим классом, да 
и самореализоваться на этой ниве 
было довольно сложно. Все — 
от коллизий правоприменения 
до успешного продвижения 
по служебной лестнице — 
решали партийные органы. 
Да и юридических вузов было 
не очень много. И если бы у нашего 
собеседника спросили, хочет 
ли стать юристом, ответ был бы 
однозначно отрицательным. А о 
должности судьи единственного 
органа конституционной 
юрисдикции и речи быть не могло. 
Впрочем, повороты судьбы как 
в советское время, так и в годы 
независимости и люди, которые 
попадались на пути, привели его 
на одну из высших должностей 
в государстве — Председателя 
Конституционного Суда Украины. 
О том, как становятся судьями 
КС, кто и что помогает достичь 
вершины юридической карьеры, 
в эксклюзивном интервью 
корреспонденту «ЗиБ» в канун 
Дня Конституции рассказал 
академик Национальной академии 
правовых наук Украины, судья КС 
в отставке Иван ТИМЧЕНКО.

«О профессии юриста 
не мечтал никогда»

— Иван Артемович, кто сыграл са-
мую важную роль в вашей жизни? 

— Практически невозможно опре-
делить, кто сыграл важнейшую роль в 
моей жизни. Таких людей было много, но 
не каждый оказал положительное влия-
ние на мою судьбу. Правда, негативные 
поступки отдельных личностей мобили-
зовали меня, заставляли задуматься и ис-
кать выход из ситуации, в которую попал.

— Профессию юриста выбрали со-
знательно?

— Нет, о профессии юриста не мечтал 
никогда. Но так получилось.

По окончании 7 классов работал в кол-
хозе «за старшего, куда пошлют»: был и 
прицепщиком, зимой на санях вывозил на 
поля навоз, ухаживал за телятами на ферме.

И вот в начале июня, мне тогда было 
чуть больше 17, приходит помощник 

главного бухгалтера и говорит, что меня 
приглашают завтра в контору. Помню, 
ночью прошел дождь, а на утро небо было 
чистое, светило солнце. Настроение было 
приподнятое….

Бухгалтер: 
— «Дебет», «кредит», «сальдо» — зна-

ешь, что такое? 
— Не знаю. 
— Научишься. На счетах считать 

умеешь? 
— Конечно, нет. 
— И этому научишься! Вот твой стол, с 

сегодняшнего дня будешь работать здесь.
Так я стал помощником бухгалтера 

колхоза. 

 ( Окончание на стр.10

АНАЛИЗ

С кассационной 
точки зрения
Николай ПШОНКА: «Судебные 
ошибки являются «необходимым 
злом». Но нужно стараться, чтобы 
они случались как можно реже» % СТР.4

ПОЗИЦИЯ

Не правом 
единым
СЕРГЕЙ МИЛОГРАДОВ

Поскольку Основной Закон 
предусматривает право каждого 
на труд, безработные должны 
обращаться в суд с требованием 
дать им работу. Такой несколько 
абсурдный вывод, по мнению 
экспертов, следует из действующей 
Конституции.

В поисках сути

Перед празднованием Дня Конститу-
ции Ассоциация юристов Украины орга-
низовала круглый стол на тему «Прин-
цип верховенства права в деятельности 
высших судебных органов Украины: че-
ловек — юрист — общество», в котором 
приняли участие более 60 гостей.

Открывая заседание, президент АЮУ Ва-
лентин Загария выразил пожелание, чтобы 
поднятые на заседании вопросы не канули 
в Лету, а подтолкнули юридическое сооб-
щество к поиску новых путей в период из-
менений в сфере конституционного права.

 ( Окончание на стр.11

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Следующий номер «ЗиБ» — 
№29 — выйдет в обычном 
формате согласно графику  
14 июля.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

О том, каким должен быть 
кандидат на должность 
председателя суда, 
можно ли обеспечить 
отбор руководителей-
профессионалов из 
кадрового резерва и на что 
обращает внимание Совет 
судей общих судов, решая 
вопрос о даче рекомендации 
на админназначение, 
рассказал в интервью 
«ЗиБ» член ССОС, судья 
ВСС Юрий ФУРИК. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ

Контроль 
работе 
не помеха
Президент подписал закон, 
призванный устранить 
внепроцессуальное влияние 
на судей и увеличить их 
независимость. Данным актом, 
в частности, ограничены 
возможности для инициирования 
увольнения служителей Фемиды.

Новации содержатся в законе «О вне -
сении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины» (относительно 
усиления гарантий независимости су-
дей)». Напомним, что данным докумен-
том, инициированным главой государ-
ства и принятым парламентом 5 июня, 
внесены изменения в законы «О Высшем 
совете юстиции», «О судоустройстве и 
статусе судей» и «О Регламенте Верховной 
Рады Украины» в части ограничения пра-
ва прокуроров инициировать процедуры 
проверок судей или освобождения их от 
должностей. 

Как отметил руководитель главного 
управления по вопросам судоустрой-
ства Администрации Президента Анд-
рей Портнов, важным положением 
данного акта является законодательное 
запрещение органам прокуратуры ини-
циировать рассмотрение вопросов о 
привлечении судей к дисциплинарной 
ответственности или об освобождении 
их от должностей, если рассмотрение 
дела продолжается или не истекли 
сроки обжалования судебных реше-
ний, установленные процессуальным 
законом.

«Сложно говорить о полной неза-
висимости судьи при рассмотрении 
конкретного дела, если на формиро-
вание его позиции может повлиять 
иницирование проверок со стороны 
органов прокуратуры. Если существу-
ет хотя бы минимальный риск влияния 
на объективность, независимость и не-
предвзятость судьи, то этот риск дол-
жен быть устранен», — заявил А.Порт-
нов.

Кроме того, позитивными положени-
ями нового закона являются изменение 
процедурных вопросов избрания судей, 
направленное на ускорение этого про-
цесса, а также возможность избрания 
судьи до окончания пятилетнего срока 
полномочий. По мнению А.Портнова, то, 
что рассмотрение вопроса об избрании 
судьи на должность откладывалось до 
окончания указанного срока, создавало 
предпосылки для увеличения нагрузки 
на других законников соответствующе-
го суда и приводило к тому, что дела дли-
тельное время не рассматривались. $



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
9 июля, 62 года

Президент Украины, академик Академии 
экономических наук Украины, доктор 
экономических наук, кавалер орденов 
«За заслуги» ІІІ, ІІ и І степеней, народный 
депутат V и VI созывов.

ИВАН ЗАЕЦ
5 июля, 60 лет

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам экологической политики, 
природопользования и ликвидации по-
следствий Чернобыльской катастрофы, 
представитель фракции блока «НУНС», 
народный депутат І—IV и VI созывов. 

ИВАН МИРНЫЙ
6 июля, 58 лет

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

ЛЕОНИД ЛИТВИНОВ
7 июля, 68 лет

Секретарь Комитета ВР по вопросам промы-
шленной и регуляторной политики и пред-
принимательства, представитель фрак-
ции ПР, народный депутат V и VI созывов.

ВАЛЕРИЙ ПИСАРЕНКО
8 июля, 32 года

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам правосудия, внефракционный, 
народный депутат V и VI созывов.

ВИКТОР ТАРАН
9 июля, 71 год

Первый заместитель председателя 
Комитета ВР по вопросам прав чело-
века, национальных меньшинств и 
межнациональных отношений, предста-
витель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат ІІ—VI созывов. 

ИРИНА БЕЛОУСОВА
10 июля

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам экономической политики, 
представитель фракции Народной пар-
тии, народный депутат III и VI созывов.

СТАНИСЛАВ МЕЛЬНИК
11 июля, 51 год

Член Комитета ВР по вопросам аграрной 
политики и земельных отношений, пред-
ставитель фракции ПР, народный депутат 
V и VI созывов.

ЯРОСЛАВ КЕНДЗЕР
12 июля, 71 год

Заместитель председателя Комитета ВР
по вопросам культуры и духовности, 
представитель фракции блока «НУНС», 
народный депутат I—VI созывов.

ПАВЕЛ ЛЕБЕДЕВ
12 июля, 50 лет

Член Комитета ВР по вопросам транспор-
та и связи, представитель фракции ПР, 
народный депутат V и VI созывов.

АНТОН ЯЦЕНКО
13 июля, 35 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам экономической политики, 
представитель фракции ПР, народный 
депутат VI созыва.

ПРАЗДНОВАНИЕ

Конституция и ее ценность
В КС обсудили значение Основного Закона и возможность его изменений
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Судьи Конституционного Суда 
признают, что действующий 
Основной Закон содержит ряд 
несогласованностей, которые 
стоило бы исправить. Вместе с 
тем многие эксперты убеждены, 
что проблема не в самих нормах, 
а в том, как они выполняются на 
практике.

Согласие на изменения

В канун Дня Конституции в КС состо-
ялся круглый стол, на котором нынеш-
ние и бывшие судьи вместе с научными 
работниками и экспертами отметили 
ценность Основного Закона и попытались 
определиться, нужно ли его менять. «Кон-
ституция выступает мощным фактором 
консолидации и организации общества, 
фиксируя основные принципы, на которых 
оно построено, четко признавая организа-
цию и порядок функционирования госу-
дарственной власти, закрепляя служебную 
роль государства по отношению как к его 
собственным гражданам, так и к любому 
человеку, который оказывается в нашей 
стране», — отметил в своем выступлении 
Председатель КС Анатолий Головин.

Кроме того, по его мнению, акт высшей 
юридической силы служит стратегиче-
ским указателем дальнейшего развития 
государства. «Для нас, юристов, особенно 
важно осознавать роль Конституции как 
фундамента, на котором строится система 
национального законодательства и осу-
ществляется многогранная деятельность, 
касающаяся поддержания справедливо-
сти в обществе, обеспечения правопоряд-
ка», — заявил Председатель Суда.

Вместе с тем А.Головин считает, что в 
данной сфере существует немало проблем. 
Поэтому Основной Закон может и должен 
совершенствоваться, ведь со временем 

удастся лучше исследовать его природу и 
закономерности развития. Поддерживает 
такую позицию и судья КС Петр Стецюк. 
«Действующая Конституция — далеко не 
Священное Писание. Документ создавали 
конкретные люди в непростой политиче-
ской ситуации, и он, как показала прак-
тика, содержит в себе немало внутренних 
противоречий», — отметил он.

Выполнение важнее деклараций

Взглянуть на возможные изменения 
Основного Закона с точки зрения целе-
сообразности нововведений предложил 
научный консультант по правовым во-
просам Украинского центра экономи-
ческих и политических исследований 
им. А.Разумкова Николай Мельник. Он 
отметил, что нормы Конституции только 
создают предпосылки для развития госу-
дарства, но его эффективность зависит от 

использования положений на практике.
«Несмотря на приблизительно одина-

ковые по содержанию основные законы, в 
разных странах Европы разное качество 
общественной жизни. Одни народы почти 
обеспечили себе счастливое существова-
ние, а другие безнадежно отстали в этом 
процессе. Причина понятна: главное — 
не то, что написано в Конституции, а как 
написанное претворяется в жизнь, какие 
ценности преобладают в обществе», — за-
явил он. Как пример Н.Мельник привел 
Правила дорожного движения, которые 
практически одинаковы во всех странах 
мира, но при этом ситуация на дорогах в 
них может существенно отличаться.

По мнению эксперта, «в обществен-
ном сознании укоренилась логическая 
ошибка»: мол, Конституция, которая не 
выполняется, является несовершенной. 
Н.Мельник убежден, что это не так, тем 
более наш Основной Закон признан между-

народными институциями. «Причины 
проблем в нашем государстве вызваны не 
несовершенством Конституции или исчер-
панием ее ресурса. Сегодня нет потребно-
сти в полномасштабной конституционной 
реформе», — делает вывод эксперт. Кроме 
того, Н.Мельник отмечает, что не видит 
необходимости менять Основной Закон и 
общество. Так, в начале июня УЦЭПИ про-
вел общенациональный социологический 
опрос, в рамках которого респондентов 
спрашивали, какова основная причина 
сложной социально-экономической ситуа-
ции в государстве. Как оказалось, лишь 
4% граждан главной проблемой считают 
несовершенство Конституции. В то время 
как треть респондентов сказали о высоком 
уровне коррупции, а почти половина — о 
неэффективности власти. 

Вместе с тем Н.Мельник признает, что 
реформа возможна, а некоторые измене-
ния даже необходимы. Однако вносить их 
можно только тогда, когда это действи-
тельно предопределено необходимостью. 
Поэтому, по словам эксперта, всем, кто 
берется за редактирование Основного За-
кона, следует ответить на вопросы: Какие 
конкретно положения устарели? Какие 
положения не дают нашей стране про-
грессивно развиваться? Какие положения 
не отвечают международным стандартам? 
Почему Конституция не действует долж-
ным образом?

Поддерживает такую позицию и судья 
КС в отставке Михаил Костицкий. Он от-
метил: когда речь идет о том, что опреде-
ленное положение акта высшей юридиче-
ской силы не работает, этот тезис следует 
обосновать выводами экспертов. В то же 
время М.Костицкий признал, что работа 
над усовершенствованием Основного За-
кона никогда не должна останавливаться. 
«Я поддерживаю деятельность ассамблеи 
как наработку определенных позиций на 
перспективу», — отметил судья КС, но 
призвал не спешить с претворением их 
в жизнь. ’

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Осторожно, 
личное!
Штрафы до 17 тыс. грн. и лишение 
свободы на срок до 5 лет — такие 
санкции установлены в Украине за 
нарушение правил работы с базами 
персональных данных. И это при 
том, что определение понятия 
«персональные данные» и порядок 
проведения соответствующих 
проверок отсутствуют.

1.07.2012 вступил в силу закон «О вне-
сении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины относительно 
усиления ответственности за нарушение 
законодательства о защите персональных 
данных», введение в действие которого 
Верховная Рада ранее отсрочила на пол-
года.

Следовательно, теперь администра-
тивными нарушениями законодательства 
в сфере защиты персональных данных 
считаются:

— неуведомление или несвоевремен-
ное уведомление субъекта персональных 
данных о его правах в связи с включе-
нием этих данных в базу персональных 
данных, цели сбора этих данных и лицах, 
которым эти данные передаются (штраф 
до 6800 грн.);

— неуведомление или несвоевре-
менное уведомление специально уполно-
моченного центрального органа испол-
нительной власти по вопросам защиты 
персональных данных об изменении све-
дений, которые подаются для государ-
ственной регистрации базы персональ-
ных данных (штраф до 6800 грн.);

— уклонение от государственной ре-
гистрации базы персональных данных; 
(штраф до 17 тыс. грн.);

— несоблюдение установленного за-
конодательством о защите персональ-
ных данных порядка их защиты в базе 
персональных данных, что привело к 
незаконному доступу к ним (штраф до 
17 тыс. грн.).

Кроме того, Кодекс об администра-
тивных правонарушениях предусматри-
вает штраф до 3400 грн. за невыполнение 
законных требований должностных лиц 
специально уполномоченного централь-
ного органа исполнительной власти по 
вопросам защиты персональных данных.

Также усилена уголовная ответствен-
ность за нарушение неприкосновенности 
частной жизни (ст.182 УК). Теперь за не-
законный сбор, хранение, использование 
и распространение конфиденциальной 
информации о лице, если такие действия 
причинили существенный ущерб, преду-
смотрено наказание до 5 лет лишения 
свободы.

К сожалению, за полгода, отведен-
ные на устранение пробелов (закон 
должен был действовать уже с 1.01.2012), 
частные предприниматели и государ-
ственные органы не пришли к единому 
мнению относительно того, что же счи-
тать персональными данными, а поря-
док проведения проверок соблюдения 
требований законодательства в сфере 
защиты персональных данных так и не 
был утвержден. ’

КАРЬЕРА

Возвращение «отставников»
Судьи меняют отдых на восстановление в должности
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Уйти в отставку — не всегда значит 
поставить точку в судейской 
карьере. Находясь на заслуженном 
отдыхе, некоторые законники 
начинают понимать, что у них 
еще есть силы служить Фемиде, и 
достают из шкафа давно снятые 
мантии.

Судья со стажем работы в должно-
сти не менее 20 лет имеет право подать 
заявление об отставке. Также он может 
воспользоваться правом вернуться из 
«запаса». В законе «О судоустройстве и 
статусе судей» отмечается, что отставка 
обладателя мантии прекращается, в част-
ности, в случае его повторного избрания 
на должность судьи.

Так, весной этого года двое судей в от-
ставке — Людмила Стратейчук и Людмила 
Бугрим — заявили о своем желании снова 
вершить правосудие: они обратились в 
Высшую квалификационную комиссию 
судей за бессрочным «пропуском». Обе 
женщины были уволены постановлением 
ВР от 2.12.2010.

Л.Бугрим работала в Апелляционном 
суде Донецкой области, возглавляла Со-
вет судей Донецкой области. «Квалифи-

кационники» спросили, почему в 2010-м 
законник приняла решение уйти. Судья 
объяснила, что на то время входила в со-
став гражданской коллегии, большинство 
представителей которой в 2010 году реши-
ли уволиться. «Это все повлияло на меня, 
и я подала заявление. Прошло некоторое 
время, я прочитала закон и пришла к вы-
воду, что поступила неправильно», — рас-
сказала Л.Бугрим.

Сначала она по факсу отправила в 
Высший совет юстиции заявление об ото-
звании заявления об увольнении. «Мне 
сказали: отправьте заявление по факсу, а 
затем пришлите нам оригинал. Но я допу-
стила ошибку: отправила по адресу ВСЮ 
не оригинал, а копию. Я восприняла это 
как знак свыше: по-видимому, время ухо-
дить с должности», — отметила женщина.

В ВСЮ ей объяснили, что она в любое 
время может прекратить отставку и про-
должить вершить правосудие, ведь закон 
«О судоустройстве и статусе судей» позво-
ляет это сделать. И вот это время, считает 
Л.Бугрим, пришло.

А другой кандидат — Л.Стратейчук —
работала в Центрально-Городском райсуде 
г.Макеевки Донецкой области. «Какова 
была причина вашей отставки?» — по-
интересовался секретарь комиссии Ана-
толий Марцинкевич. Л.Стратейчук объ-
яснила, что на то время у нее ухудшилось 

состояние здоровья, увеличилась нагруз-
ка и «ситуация была тяжелой».

«Я отдохнула, у меня появились новые 
силы», — рассказала женщина. «Вы хотите 
продолжить карьеру в суде апелляци-
онной инстанции?» — поинтересовался 
А.Марцинкевич. Л.Стратейчук подтверди-
ла, что хочет работать в Апелляционном 
суде Донецкой области.

«Вы готовы к этой работе?» — опять 
спросил секретарь ВККС. «Думаю, что 
готова. Если у меня и есть определенные 
пробелы в знаниях, то я их быстро воспол-
ню», — ответила женщина. «Председатель 
суда согласна с вашей кандидатурой?» — 
спросила член комиссии Нина Фадеева. 
На это Л.Стратейчук ответила, что перед 
тем, как подавать заявление в ВККС, она 
была на приеме у председателя Апелляци-
онного суда Донецкой области.

«Вы знаете, что прекращение отставки 
судьи является основанием для прекраще-
ния выплат ежемесячного пожизненного 
денежного содержания, которое было на-
числено в связи с отставкой?» — перевела 
разговор в «материальное русло» Н.Фадеева. 
«Да, конечно», — ответила Л.Стратейчук.

Посоветовавшись, ВККС решила 
вернуть «отставников», которые по соб-
ственному желанию отказываются от за-
служенного отдыха и предусмотренных 
законом выплат ради службы Фемиде. ’

А.Головин напомнил, что система законодательства строится на основе Конституции.

КОМПЕНСАЦИЯ

Семь нарушений, пять статей
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

3 июля Европейский суд по правам 
человека огласил свой вердикт по 
делу «Луценко против Украины». 
Согласно этому решению бывший 
министр внутренних дел должен 
получить компенсацию в размере 
€15000 за допущенные нарушения 
конвенционных гарантий 
во время его ареста. 

В целом в решении палаты ЕСПЧ конста-
тировано 7 нарушений 5 статей Конвенции о 
защите прав человека и основополагающих 
свобод. Дважды назван п.1 ст.5 конвенции —
в связи с «произволом, допущенным во 
время ареста» Юрия Луценко, пребывание 
которого на свободе, по мнению Евросуда, 
до рассмотрения дела в суде не представ-
ляло риска для следствия, а также в связи 
с основаниями взятия под стражу. Что ка-
сается последних, ЕСПЧ не согласился с 
позицией украинских судов, что слишком 
медленное ознакомление с материалами 
дела или возможность выступлений в 

СМИ можно толковать как «препятствова-
ние установлению истины по делу».

Констатируя нарушение п.2 ст.5 кон-
венции, Суд отметил, что экс-министр с 
выдвинутыми против него обвинениями 
был ознакомлен лишь через 20 часов пос-
ле ареста.

Также дважды в решении упомина-
ется п.3 ст.5 конвенции: необеспечение 
судебного контроля за законностью взя-
тия под стражу и непредоставление до-
статочных возможностей для подготовки 
защиты во время судебного процесса при 
обжаловании меры пресечения.

Как на нарушение п.4 ст.5 конвенции 
ЕСПЧ указал на отсутствие надлежащих 
возможностей пересмотра законности 
содержания под стражей, включая то, 
что суд не отреагировал на обращение 
народных депутатов, которое поддержал 
омбудсмен, относительно изменения меры 
пресечения на освобождение под залог.

В завершение, учтя также и аргумен-
ты Правительства, подчеркивавшего, что 
основанием для ареста, стало и то, что 
экс-министр является публичным лицом, 
Евросуд констатировал еще и нарушение 

ст.18 в сочетании со ст.5 конвенции. Ведь, 
как отметили судьи, тем самым Прави-
тельство косвенно подтвердило наличие, 
помимо прочего, и политических основа-
ний для ареста Ю.Луценко.

В целом все перечисленные нарушения 
«потянули» на €15000. Однако это реше-
ние, с одной стороны, станет окончатель-
ным только через 3 месяца, а с другой —
никак не влияет на приговор, уже выне-
сенный экс-министру. Поэтому малове-
роятно, что Правительство воспользуется 
своим правом обжаловать этот вердикт 
ЕСПЧ и требовать его рассмотрения Боль-
шой палатой.

В свою очередь Ю.Луценко, не ожидая, 
пока решение станет окончательным, за-
явил, что будет требовать привлечения к 
ответственности всех лиц, причастных 
к его аресту и содержанию под стражей. 
Однако, по мнению экспертов, в этом 
случае и прокуратура, и суд действовали 
в рамках действовавшего Уголовно-про-
цессуального кодекса. То есть фактически 
ответственными за несогласованность 
его норм с европейскими гарантиями 
являются народные депутаты, включая 

нынешнюю оппозицию, которая в свое 
время, имея большинство в парламенте, 
не смогла внедрить европейские нормы 
в отечественное процессуальное законо-
дательство. ’

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ОЛИЙНЫК, 
первый заместитель 
председателя Комитета ВР
по вопросам законода-
тельного обеспечения 
правоохранительной 
деятельности::

— Если процессуальные нарушения про-
исходили в рамках законодательства 
Украины, но с нарушениями Конвенции 
о защите прав человека и основополага-
ющих свобод, то здесь некого карать. 
Ведь если есть разногласия, то стоит ме-
нять украинское законодательство. И мы 
это сделали, приняв новый Уголовный 
процессуальный кодекс.
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РЕЗОНАНС

Процесс на расстоянии
Если Тимошенко откажется от осмотра, состояние ее здоровья определят заочно, 
а судить будут — по видео 
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Процесс по «делу «ЕЭСУ» замер 
на старте из-за отказа подсудимой 
принимать участие в заседании. 
Поэтому судья Киевского 
районного суда г.Харькова 
Константин Садовский назначил 
судебно-медицинскую экспертизу 
состояния здоровья экс-премьера 
Юлии Тимошенко и перенес 
рассмотрение дела на 10 июля. 
Если эксперты подтвердят 
нетранспортабельность 
подсудимой, не исключено, что ее 
участие в процессе обеспечат 
с помощью видео-конференц-связи.

Начали с обследования

После того как 25 июня Ю.Тимошенко 
опять отказалась участвовать в заседа-
нии, прокуратура заявила ходатайство о 
проведении экспертизы, которая должна 
определить, может ли подсудимая по со-
стоянию здоровья принимать участие в 
процессе. Тем более что экс-премьер, по 
словам представителей прокуратуры, 
«продолжает активные встречи со своими 
защитниками, принимает посетителей 
из разных стран». Но начинать слушание 
«дела Тимошенко» без нее нет смысла. 
Как отметила сторона обвинения, за-
конодательство требует, чтобы судебное 
следствие основывалось на определенных 
процессуальных документах, составление 
которых возможно лишь при участии в 
процессе подсудимой. 

В то же время, как известно, немецкие 
врачи считают, что транспортировка экс-
премьера, а также напряженность про-
цесса могут свести на нет весь процесс 
выздоровления. Однако их заключение 
суд не может принимать во внимание по 
понятным причинам: немцы не являются 
экспертами в понимании Уголовно-про-
цессуального кодекса. 

Правда, проведение экспертизы 
так же может осложниться, поскольку 
Ю.Тимошенко неоднократно заявляла, 

что не доверяет отечественным специа-
листам, и отказывалась сдавать кровь 
на анализ. Поэтому прокуратура пред-
варительно дала понять, что «судебно-
медицинская экспертиза согласно за-
конам Украины может быть проведена 
с привлечением соответствующих спе-
циалистов и на основании медицинской 
документации». То есть дистанционно, 
без участия лица, которое должны об-
следовать.

Противоположные намерения

Очевидно, цель прокуратуры — либо 
констатировать, что Ю.Тимошенко не 
может прибыть в суд, либо, наоборот, 
доказать ее транспортабельность. В 
первом случае слушания переведут в 
режим видеоконференции. Ведь год 
назад УПК дополнили ст.853, которая 
предусматривает возможность такого 
заочного процесса «в случае невозмож-
ности явки участников следственного 
или иного процессуального действия 
в… суд». По крайней мере, в зале суда 
уже установили плазменные мониторы. 

А, как известно, если на сцене появляет-
ся ружье — рано или поздно оно должно 
выстрелить.

Учитывая инцидент с предыдущей 
попыткой принудительной доставки в 
суд, второй способ начать слушания ме-
нее вероятен: отвечать за кровоподтеки 
на руках ВИП-подсудимой не захочет ни 
один работник пенитенциарной службы. 

В свою очередь защита, как отмеча-
лось, преследует цель настолько отсро-
чить начало процесса, чтобы сделать 
невозможным объявление приговора по 
«делу «ЕЭСУ». Ведь, как известно, Евро-
пейский суд по правам человека назна-
чил слушание жалобы экс-премьера на 28 
августа. И, убежден адвокат Ю.Тимошенко 
Сергей Власенко, ЕСПЧ может не только 
констатировать нарушение конвенции, но 
и пересмотреть дело по существу. Имен-
но для этого в жалобе упоминается ст.18 
конвенции, по которой «ограничения, 
разрешенные согласно этой конвенции 
относительно указанных прав и свобод, 
не применяются для иных целей, нежели 
те, для которых они установлены». Хотя, 
по словам экспертов, до сих пор Евросуд 

не применял эту норму в контексте «по-
литических преследований». 

Кроме того, жалоба, которая будет рас-
сматриваться в Страсбурге, касается стадии 
досудебного следствия по «газовому делу», 
а не собственно процесса и приговора. То 
есть ЕСПЧ может только констатировать, 
например, необоснованность содержания 
Ю.Тимошенко под стражей. Соответствен-
но, маловероятно, что евросудьи прибегнут 
к анализу содержания обвинений, чтобы не 
нарушить норм конвенции.

Налоги обратного действия

Примечательно, что ход второго про-
цесса также зависит от того, будет ли 

оставаться в силе первый приговор. Ведь 
именно благодаря последнему появилась 
возможность предъявить «налоговые» 
обвинения Ю.Тимошенко за период ее 
работы в «ЕЭСУ». Ведь по этим деяниям 
срок исковой давности истек еще в 2009 го-
ду. И именно приговор по «газовому 
делу» позволил вернуться к обвинению 
Ю.Тимошенко в уклонении от уплаты на-
логов в размере свыше 681 тыс. грн.

Как отмечается в обвинительном 
заключении, которое еще до его огла-
шения распространили СМИ, в течение 
1996—1998 годов российский Инком-
банк выпустил 4 пластиковые карточ-
ки на имя Ю.Тимошенко. На них пере-
числялись средства компанией Somolli 
Enterprises Limited. Прокуратура счи-
тает, что Ю.Тимошенко с помощью этих 
карточек расплачивалась в гостиницах, 
магазинах, ресторанах и получала налич-
ность. 

В целом набежало более $900 тыс. 
Все расходы обвинение обстоятельно 
перечислило в заключении. В то же 
время эти дополнительные доходы не 
указаны в декларациях экс-премьера, 
и, соответственно, с них не уплачены 
подоходный налог и сборы в страховые 
фонды. И если в Европе подписание 
газовых контрактов с Россией еще мо-
гут толковать как политический акт, то 
уклонение от уплаты налогов под эту 
категорию никак не подведешь.

Кстати, менее убедительной выглядит 
вторая часть обвинения — относитель-
но ущерба, нанесенного бюджету ком-
панией «ЕЭСУ», когда ею руководила 
Ю.Тимошенко. Речь идет о незаконном 
возмещении НДС в сумме 14 млн грн., 
«покушении на завладение средствами 
госбюджета» на сумму 11,8 млн, а так-
же уклонении от уплаты НДС в размере 
4,7 млн грн. 

Теперь для следствия важно, чтобы 
судебный процесс по второму делу завер-
шился приговором до того, как свое слово 
скажет Евросуд. Однако у защитников 
экс-премьера — противоположные на-
мерения. Но следующее слово не за ними, 
а за экспертами. #

КОММЕНТАРИЙ «З#Б»

КИРИЛЛ КАЗАК, 
адвокат, 
партнер ЮК 
«КПД Консалтинг»:

— Действующий УПК прямо не предусмат-
ривает принудительного проведения 
судебно-медицинской экспертизы. Вместе 
с тем ст.205 УПК дает возможность при 
необходимости длительного наблюдения 
за лицом в ходе судебно-медицинской 
экспертизы помещать такое лицо в со-
ответствующее медицинское учреждение 
по постановлению суда. И уже после этого 
в случае необходимости может быть ис-
полнено и в принудительном порядке.
Возможность принудительной доставки 
подсудимого зависит от стадии судеб-
ного процесса. В суде первой инстанции 
присутствие подсудимого при рассмот-
рении дела обязательно, поскольку за-
очное рассмотрение уголовных дел у нас 
не предусмотрено, это будет нарушени-
ем права на защиту. 
В судах апелляционной и кассационной 
инстанций присутствие подсудимого 
обязательно только в том случае, если он 
заявил об этом ходатайство. Иначе дело 
рассматривается без него. 

В ФОКУСЕ

Дамоклов меч Кучмы
Второго Президента не реабилитировали полностью?
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

Высший специализированный суд 
по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел подтвердил 
законность закрытия уголовного 
дела в отношении второго 
Президента Украины. 
Правда, по мнению экспертов, 
это вовсе не означает, 
что Леонида Даниловича 
полностью реабилитировали 
и уголовное дело в отношении 
него больше никогда не появится.

Жалобу прокуратуры на закрытие 
уголовного дела в отношении Л.Кучмы 
рассматривали в один день с кассацией на 
приговор по «газовому делу». Как и про-
гнозировал «ЗиБ», решение по последнему 
так и не было принято, а вот законность 
снятия обвинений со второго Президента 
суд подтвердил. 

ВСС не удовлетворил кассацию ГПУ 
на решение Апелляционного суда г.Киева, 

одобрившего решение Печерского райсуда 
о незаконности возбуждения уголовного 
дела в отношении Л.Кучмы. Но это вовсе 
не означает, что Леонид Данилович теперь 
полностью реабилитирован. Так можно 
было бы сказать только в том случае, 
если бы суд рассмотрел дело по существу 
и, взвесив все доказательства, пришел к 
выводу о невиновности экс-президента. 
Пока что обвинения в причастности к 
убийству Георгия Гонгадзе продолжают 
висеть над Л.Кучмой как дамоклов меч. 
Такого мнения придерживаются боль-
шинство юристов. 

«Вопреки мажорным выступлениям 
адвоката Л.Кучмы о том, что в деле по-
ставлена точка, на самом деле она не 
поставлена. Для того чтобы поставить 
точку, надо было пойти на полноценное 
судебное разбирательство данного дела по 
существу, а не обжаловать на формальных 
основаниях постановление о возбужде-
нии уголовного дела», — заявил в эфире 
одного из каналов исполнительный ди-
ректор ВГО «Ассоциация судей Украины» 
Руслан Роженко. 

«Суд не обелил Кучму, потому что не 
было рассмотрено дело по существу», — 
считает и адвокат Мирославы Гонгадзе 
Валентина Теличенко. По ее словам, «в 
нарушение требований закона после 
окончания досудебного следствия за-
щита Л.Кучмы обжаловала постановле-
ние о возбуждении, то есть уже и работа 
выполнена, а они заказ оспаривают». 
«Не было на этом этапе у них такого 
права, поскольку в соответствии с УПК 
такую жалобу можно подать только до 
окончания досудебного следствия. Как 
только оно закончено — то все: либо 
обвинительное заключение готовит 
прокурор, либо прокурор сам выносит 
постановление о закрытии уголовного 
дела по реабилитирующим или нереа-
билитирующим обстоятельствам», — 
уточнила В.Теличенко.

Но особенно показателен в этой связи 
комментарий первого замгенпрокурора 
Рената Кузьмина, который он дал весной 
этого года. По его словам, суд всего лишь 
отменил постановление о возбуждении 
уголовного дела, а не установил непри-

частность экс-президента к событиям 
десятилетней давности. «Это не означает, 
что уголовное дело в отношении экс-
президента не может быть возбуждено по 
другим статьям УК или на других основа-
ниях, — отметил Р.Кузьмин, добавив: — 
У меня лично нет никаких сомнений в 
том, что к Л.Кучме еще будут вопросы и 
следователь вынужден будет вернуться к 
теме его участия в событиях, связанных 
с гибелью Г.Гонгадзе».

Напомним, что сейчас в суде все еще 
рассматривается «дело Алексея Пукача», 
и он, по словам В.Теличенко, продолжает 
утверждать, что приказ убить журналиста 
получил от Юрия Кравченко и Л.Кучмы. 
Есть показания и других свидетелей. И 
если исполнители убийства Г.Гонгадзе — 
Николай Протасов, Александр Попо-
вич и Валерий Костенко — всего лишь 
ретрансляторы чужих слов и Президента 
они видели только на картинках, то тот 
же Николай Мельниченко утверждает, 
что лично слышал, как Л.Кучма давал 
незаконные распоряжения по поводу 
Г.Гонгадзе и Алексея Подольского. 

Кроме того, несмотря на то, что пленки 
Мельниченко после соответствующего ре-
шения Конституционного Суда утратили 
статус доказательств, через некоторое 
время все может измениться. #

СПРАВКА «З#Б»

Дело в отношении Л.Кучмы было 
возбуждено 21 марта 2011 г. Он об-
винялся в превышении власти и 
служебных полномочий, что впо-
следствии привело к убийству жур-
налиста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 УК в 
редакции 1960 г.). 13 декабря 2011 г. 
Печерский районный суд г.Киева при-
знал возбуждение уголовного дела 
незаконным и отменил соответству-
ющее постановление Генпрокуратуры. 
20 января 2012 г. Апелляционный 
суд г.Киева подтвердил законность 
решения Печерского районного суда 
столицы.

СКАНДАЛ

Аффект правосудия
За слишком мягкий приговор милиционеру-убийце из Красного Луча 
служителя Фемиды могут уволить, а экспертов — посадить
Советник Президента, член 
Высшего совета юстиции 
Андрей Портнов инициировал 
рассмотрение в ВСЮ вопроса 
об увольнении судьи, вынесшего 
слишком мягкий приговор 
капитану милиции Денису 
Давыдову, который в августе 
2011-го в г.Красный Луч убил 
свою 24-летнюю жену Юлию. 
Экспертов, которые готовили 
заключение по делу, могут 
вообще привлечь к уголовной 
ответственности.

Напомним: Д.Давыдов жестоко избил, 
покалечил, а затем убил свою жену, после 
чего забрал годовалого сына и оставил 
ребенка на обочине трассы. Мальчика 
подобрал и отвез в милицию случайный 
свидетель.

«Он Юлю резал ножом, рубил топором, 
осколками вазы колол, вырвал прямую 
кишку. Он ее изуродовал, сломал шейный 

позвонок, поломал ребра. Я как зашел... 
увидел... а у дочери глаз нет. Мы прятали ее 
в вуали — нельзя было лицо показать» — 
так описал пережитое отец убитой Нико-
лай Наумчик. Убийца между тем написал 
в записке, что ни о чем не жалеет. 

Первая проведенная экспертиза под-
твердила, что Д.Давыдов вменяем и в 
момент совершения преступления нахо-
дился в состоянии сильного алкогольного 
и наркотического опьянения.

Однако вместо пожизненного заклю-
чения убийца получил 1 год и 3 месяца 
лишения свободы. Такое решение принял 
Ровеньковский городской суд Луганской 
области на основании результатов по-
вторной экспертизы, на которой насто-
яла сторона защиты. Согласно второму 
экспертному заключению Д.Давыдов на-
ходился в состоянии аффекта из-за рев -
ности.

«Такое жестокое преступление не мо-
жет оставаться безнаказанным. Считаю, 
что обвинением было предоставлено до-

статочно доказательств, которые полно-
стью подтверждают вину и опровергают 
пребывание подсудимого в состоянии 
аффекта», — заявила старший прокурор 
прокуратуры Красного Луча Антонина 
Касьяненко. 

Весь Красный Луч поднялся на защиту 
убитой Ю.Наумчик, требуя справедливо-
го наказания для садиста-милиционера. 
Поддержали такую позицию и местная 
власть в лице городского председателя, 
депутатов городского совета, служа-
щих органа местного самоуправления, 
и коллективы предприятий, организа-
ций, учреждений, и члены городских 
общественных организаций. Депутаты 
Краснолучского горсовета на 23-й сессии 
приняли обращение к Президенту Ви-
ктору Януковичу с просьбой взять под 
конт роль дело бывшего милиционера, 
которому суд вынес слишком мягкий при-
говор за жестокое убийство жены.

В свою очередь советник Президента — 
руководитель главного управления по во-

просам судоустройства АП, член Высшего 
совета юстиции А.Портнов внес представ-
ление об увольнении за нарушение прися-
ги судьи, который вынес слишком мягкий 
приговор убийце. Об этом А.Портнов 
сообщил корреспонденту «ЗиБ». Также 
он проинформировал, что обратился к 
Генеральному прокурору Виктору Пшон-
ке с инициативой привлечь к уголовной 
ответственности экспертов, заключение 
которых позволило постановить такой 
мягкий приговор.

«В своем обращении я попросил в 
установленных законом рамках прове-
рить все контакты, которые осуществляли 
эксперты и судьи в течение судебного про-
цесса и экспертизы», — сказал А.Портнов. 
Он также пообещал, что будет лично на-
блюдать за ходом этого резонансного дела.

Отреагировала на странный приговор 
и прокуратура — государственный обви-
нитель подал в Апелляционный суд Лу-
ганской области апелляционную жалобу 
на решение «по делу Давыдова». #

КРИМИНАЛ

«Ювелирные» 
разбойники
Правоохранители 
обезвредили организованную 
преступную группу, 
действовавшую 
на территории Киевской 
и Житомирской областей.

В результате совместной операции 
прокуратуры Киевской области и ГУ 
МВД в области была обезврежена орга-
низованная преступная группировка, 
действовавшая с декабря 2011 по фев-
раль 2012 года, в состав которой входили 
6 человек. 

Организованная группа соверша-
ла грабежи и разбойные нападения на 
ювелирные магазины на территории 
Киевской и Житомирской областей. 
12.06.2012 следственным управлениям 
ГУ МВД в Киевской области возбуждено 
уголовное дело по фактам совершения 
преступлений, предусмотренных ч.5 
ст.186 («Грабеж»), ч.4 ст.187 УК («Разбой»).

Членам группировки грозит наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 
15 лет с конфискацией имущества. Им 
избрана мера пресечения — взятие под 
стражу. #

Вполне вероятно, что вместо Ю.Тимошенко в суде появится ее видеоизображение.
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АНАЛИЗ

С кассационной точки зрения
Николай ПШОНКА: «Судебные ошибки являются «необходимым злом». 
Но нужно стараться, чтобы они случались как можно реже»

НИКОЛАЙ ПШОНКА, 
заместитель председателя Высшего 
специализированного суда Украины 
по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел

Эффективная защита прав, 
свобод и интересов лица — 
это та деятельность, осуществляя 
которую судебная власть перестает 
быть абстрактным понятием 
и становится наиболее весомой 
составляющей правового 
государства, гражданского 
общества, стремящегося 
к верховенству права. 
В Конституции предусмотрены 
все необходимые условия 
для становления доступной 
для общества судебной власти. 
Проведение судебной реформы 
с целью повышения 
эффективности защиты 
нарушенных, непризнанных или 
оспариваемых прав и свобод 
невозможно без коренных 
изменений в сфере осуществления 
правосудия, становления 
действительно независимой, 
самостоятельной судебной власти. 

Право на судейское усмотрение

На осуществление правосудия влияет 
не только эффективность организации 
системы судопроизводства. Роль лич-
ности служителя Фемиды в процессе 
осуществления правосудия зависит от 
его правосознания, профессиональности, 
нравственности, личного авторитета, по-
этому требования к законникам должны 
постоянно повышаться. 

Из всех юридических профессий 
профессия судьи наиболее сложная и 
ответственная. В реализации исключи-
тельного права решать судьбу человека 
значительную роль играет и моральный 
самоконтроль служителя Фемиды, без 
этого правовые нормы относительно 
этики судьи остаются декларативными. 

Соблюдение законником моральных 
и этических требований позволяет пре-
дотвратить негативную оценку деятель-
ности суда обществом. В судейской среде 
региона непререкаемым моральным и 
профессиональным авторитетом дол-
жен обладать прежде всего председатель 
апелляционного суда, который обязан 
быть примером для каждого законника 
без исключения. 

Особое внимание следует уделить 
праву служителя Фемиды на судейское 
усмотрение и судебную ошибку. Диспози-
тивность гражданских правоотношений, 
сложные юридические и фактические об-
стоятельства имущественных и неимуще-
ственных правоотношений увеличивают 
вероятность совершения ошибок.

Каждый человек имеет право на 
ошибку. И понимая, что правосудие осу-
ществляют люди, можно допустить, что 
судебные ошибки являются «необходи-
мым злом». Но нужно стараться, чтобы 

они случались как можно реже. Анализ 
отмененных решений свидетельствует 
о том, что обладатели мантий, к сожа-
лению, все-таки допускают определен-
ное количество ошибок. Исправлять их 
должна надежная и эффективная система 
пересмотра судебных решений, созданная 
мировой и отечественной наукой и выра-
ботанная практикой судопроизводства. 
В Украине ее составными элементами 
являются апелляционное, кассационное 
производство и пересмотр решений Вер-
ховным Судом. 

От увеличения нагрузки страдает 
качество

Годом сложной и напряженной рабо-
ты для судебной палаты по гражданским 
делам ВСС стал 2011-й. Дали о себе знать 
реформирование законодательства, ста-
новление судейского корпуса, несовер-
шенство существующей модели кассации 
по гражданским делам. 

Основной задачей ВСС было создание, 
формирование и построение структуры 
и организационной деятельности суда 
в соответствии с требованиями закона 
«О судоустройстве и статусе судей», обе-
спечение правильного и одинакового 
применения судами норм материального 
и процессуального права.

Самым сложным в этом плане был и 
остается вопрос формирования судейско-
го корпуса. Ведь, несмотря на все усилия, 
состав обеих палат ВСС до сих пор меньше 
установленной численности. Из-за отсут-
ствия условий для размещения законников 
и работников суда в судебной палате по 
гражданским делам остается 17 вакантных 
должностей служителей Фемиды.

Залогом эффективности судебной 
реформы является решение проблемы по-
стоянного увеличения нагрузки. Что каса-
ется нагрузки служителей Фемиды всех 
инстанций, то она взаимозависима, ведь 
необоснованное увеличение нагрузки на 
законников низших инстанций негативно 
влияет на качество решений, что приводит 
к росту количества актов, которые вступи-
ли в законную силу и оспариваются в суде 
кассационной инстанции. 

Подход к определению нагрузки на 
законников первой, апелляционной и 
кассационной инстанций должен быть 
дифференцированным. Решение суда 
кассационной инстанции отличается 
уровнем сложности и формулировкой 
правовой позиции, которая должна быть 
образцом для судов низших инстанций. 

В соответствии с рекомендацией 
Комитета министров Совета Европы от 
16.09.86 №R(86)12 государствам-членам 
относительно мер по предупреждению и 
уменьшению чрезмерной рабочей нагруз-
ки в судах и относительно необходимости 
постепенно уменьшать количество возло-
женных на судей задач, поручая их другим 
лицам или органам, управление обеспе-
чения деятельности судебной палаты по 
гражданским делам ВСС напоминает об 
истребованных делах, ведет переписку по 
поводу движения кассационной жалобы 

и т.п. Так, нагрузка на судью судебной 
палаты по рассмотрению гражданских 
дел кассационной инстанции корректи-
руется с учетом: 

• повышенной сложности граждан-
ских дел;

• особенности открытия кассационно-
го производства по делу; 

• особенности предыдущего рассмо-
трения дела; 

• коллегиального порядка рассмотре-
ния дел и т.п. 

Сейчас действует 7 коллегий судей 
судебной палаты по гражданским делам, 
в производстве которых находится зна-
чительное количество дел. Так, в течение 
I квартала 2012 года судебной палатой по 
гражданским делам в составе коллегий из 
5 судей рассмотрено 2602 дела. 

Общее количество материалов, посту-
пивших в судебную палату по граждан-
ским делам за 2011 год, составило 122465 
жалоб, заявлений, обращений, ходатайств 
и т.п. Из них кассационных жалоб — 
52030, заявлений о пересмотре решений 
Верховным Судом — 2017, заявлений о 

пересмотре в связи с вновь открывши-
мися обстоятельствами — 106, хода-
тайств об определении подсудности —
97, заявлений, обращений, ходатайств — 
54725, дел — 13490.

В течение І квартала этого года посту-
пило 14008 кассационных жалоб, заявле-
ний о пересмотре решений Верховным 
Судом — 752, заявлений о пересмотре в 
связи с вновь открывшимися обстоятель-
ствами — 41, ходатайств об определении 
подсудности — 20, дел — 4486.

Количество документов, поступивших 
в ВСС, свидетельствует о том, что суд оста-
ется последней инстанцией, где люди на-
деются защитить свои права и интересы. 
Это подтверждает, что уровень доверия 
граждан к судебной системе довольно 
высок, хотя нередко по большей части 
тенденциозно и неоправданно пытаются 
утверждать обратное. 

Из-за отсутствия в законодательстве 
материальных критериев ограничения 
кассационного обжалования решений 
по гражданским делам постоянно растет 
количество жалоб, большую часть из кото-
рых составляют необоснованные жалобы 
и жалобы по спорам с незначительной 
ценой иска. Это существенно увеличивает 
нагрузку на законников судебной палаты 
по гражданским делам. 

Если сравнить показатели деятель-
ности Верховного Суда в 2009 году (дей-
ствовал как суд кассационной инстанции 
по гражданским делам) с показателями 
судебной палаты по гражданским делам 
ВСС в 2011-м, то очевидным становится не 

только значительное увеличение количе-
ства поступивших кассационных жалоб, 
гражданских дел, но и более быстрое их 
рассмотрение. 

Необоснованные сроки 
обжалования

Теперь единственным механизмом 
ограничения кассации по гражданским 
делам является отказ в открытии произ-
водства, в частности, на основании п.5 ч.3 
ст.328 ГПК. Процентный показатель вы-
несенных определений об открытии про-
изводства по результатам рассмотрения 
кассационных жалоб с отказом в его от-
крытии в прошлом году составлял 50,2%.

По результатам анализа статистиче-
ских данных в I квартале 2012 года этот 
показатель составил 39,53%. 

Значительным остается соотношение 
количества всех кассационных жалоб, 
поступивших в судебную палату по 
гражданским делам ВСС, и тех, которые 
оставлены без движения и по которым 
дан срок для устранения недостатков, — 
26%, что дополнительно подтверждает 
необоснованность сроков, установленных 
ст.325 ГПК. 

Механизм судебного процесса должен 
быть направлен на ускорение рассмотре-
ния, а не на его затягивание. Поэтому 
рассмотрение гражданских дел должно 
происходить не в сокращенные, а в объ-
ективные, оптимальные, обоснованные 
сроки. 

В срок, определенный законодате-
лем на кассационное обжалование, а это 
20 дней со дня вступления в законную 
силу решения (определения) апелляци-
онного суда (ч.1 ст.325 ГПК), стороны и 
другие лица, которые имеют право на 
кассационное обжалование, не успевают 
получить копии решений (определений) 
судов первой и апелляционной инстан-
ций. Как следствие, кассационные жалобы 
массово подаются с нарушением требова-
ний ст.326 ГПК.

В связи с этим целесообразно обратить 
внимание на положение постановления ВР 
«О принятии за основу проекта Закона Укра-
ины «О внесении изменений в статью 328
Гражданского процессуального кодек-
са Украины относительно обеспечения 
права на кассационное обжалование» 
№3421-VI от 19.05.2011, в соответствии с 
которым предлагалось исключить п.5 ч.3 
ст.328 ГПК.

Кроме того, на заседании Комитета ВР 
по вопросам правосудия, которое состоя-
лось 16 мая этого года, рассмотрен проект 
закона «О внесении изменений в статью 328
Гражданского процессуального кодекса 
Украины относительно оснований отказа 
в открытии кассационного производства» 
(№10287). 

ВСС обратился в Комитет ВР по во-
просам правосудия с письмом, в котором 
обосновал необходимость сохранения 
в нынешних условиях нормы, позволя-
ющей судье-докладчику отказывать в 
открытии производства, если кассаци-
онная жалоба является необоснованной. 
Ведь истребование десятков тысяч граж-
данских дел значительно усложнило бы 
работу судебной палаты по гражданским 
делам ВСС. 

Внесение изменений в гражданское 
процессуальное законодательство, в том 
числе с задекларированной целью обе-

спечить право на кассационное обжало-
вание, без учета реалий отечественного 
гражданского судопроизводства приведет 
к противоположному результату — уве-
личению сроков рассмотрения дел, росту 
нагрузки на судей в части количества рас-
сматриваемых гражданских дел и количе-
ства заявлений, обращений и ходатайств, 
на которые даются ответы во исполнение 
закона «Об обращениях граждан». 

Право суда кассационной инстанции 
решать вопрос о наличии или отсутствии 
оснований для открытия производства 
(при условии одинакового толкования 
этого понятия в процессе правопримене-
ния) не будет противоречить принципам 
доступности правосудия, а будет соот-
ветствовать полномочиям кассационного 
суда как независимого органа правосудия. 

По результатам рассмотрения коми-
тетом принято решение рекомендовать 
Верховной Раде отклонить упомянутые 
законопроекты.

Отмена из-за проблем 
правоприменения

Анализ данных по категориям споров 
относительно отмененных решений за 
2011 год по сравнению с 5 месяцами те-
кущего года (по состоянию на 25.05.2012) 
доказывает, что больше всего отменяется 
решений по спорам: 

• возникающим из договоров;
• о возмещении ущерба;
• о праве собственности и других вещ-

ных правах; 

• по жилищным и трудовым право-
отношениям. 

Так, по результатам пересмотра ре-
шений по спорам, возникающим из до-
говоров, отменены 703 решения, из них 
306 — по ссудам, кредитам, банковским 
вкладам, то есть 43,5% всех споров. В этой 
категории дел решения оставлены без из-
менений, а кассационные жалобы — без 
удовлетворения по 198 делам, что состав-
ляет лишь 28% от общего количества в 
данной категории. В спорах по договорам 
решения остаются без изменений, а кас-
сационные жалобы — без удовлетворения 
почти в каждом третьем случае, в спорах 
по кредитным правоотношениям — толь-
ко в каждом четвертом случае. 

Количество обращений в суд за защи-
той нарушенных и оспариваемых прав по 
категориям споров, для урегулирования 
которых могли бы быть задействованы 
механизмы досудебного урегулирования 
(кредитные, наследственные правоот-
ношения), свидетельствует о дополни-
тельной нагрузке на судебную систему, 
которой можно было бы избежать при 
условии применения других юрисдик-
ционных механизмов защиты прав лица, 
например нотариальных. Принятие на 
законодательном уровне нормативных 
актов также позволило бы частично уре-
гулировать, например, кредитные право-
отношения, таким образом уменьшив 
нагрузку на суды.

По спорам о возмещении ущерба, о пра-
ве собственности и других вещных правах 
и по спорам по трудовым отношениям от-
меняется почти каждое второе, а по спорам 
по жилищным правоотношениям — почти 
каждое третье решение. Такой результат за-
кономерен, ведь в целом отвечает наиболее 
распространенным категориям споров, по 
которым подаются кассационные жалобы. 

В 2011 году по спорам по договорным 
отношениям и по спорам о защите права 
собственности отменялось каждое третье 
решение. По спорам о возмещении ущер-
ба — каждое четвертое, а по жилищным 
и трудовым спорам — каждое второе 
решение.

По сравнению с 2011 годом значи-
тельно возросло количество отмененных 
решений по спорам по договорам и о воз-
мещении ущерба. Очевидно, именно в 
этих категориях дел проблемы правопри-
менения требуют больше всего внимания 
служителей Фемиды кассационного и 
апелляционных судов в дальнейшем. 

В то же время было отменено больше 
всего решений с принятием новых по со-
стоянию на 25.05.2012 по спорам:

• по договорным отношениям — 68 
(в 2011 году — 38);

• о возмещении ущерба — 41 (29);
• о защите права собственности — 20 

(24);
• жилищным — 8 (5);
• трудовым — 7 (37). 
Следует обратить особое внимание на 

споры, связанные с применением закона 
«О защите прав потребителей». Они стали 
особенно актуальны в связи с внесением 
изменений в законодательные акты, ре-
гулирующие защиту прав потребителей, 
в частности в области финансовых услуг, 
и решением Конституционного Суда от 
10.11.2011 №15-рп/2011. По состоянию на 
25.05.2012 ВСС отменено 26 решений по 
делам этой категории, в том числе приня-
ты новые решения по 10 делам; решения 
судов оставлены без изменений, а касса-
ционные жалобы — без удовлетворения 
по 11 делам. 

Нарушения, в частности касающиеся 
сроков рассмотрения дел, обусловлены 
поступлением истребованных из местных 
судов дел с уже нарушенными сроками, 
несвоевременностью отправления кор-
респонденции и значительной нагрузкой 
служителей Фемиды.

Судебной палатой по гражданским 
делам ВСС за 5 месяцев этого года осу-
ществлено 398 напоминаний судам 
первой и апелляционной инстанций о 
необходимости срочно направить в ВСС 
истребованные гражданские дела в связи 
с существенным затягиванием их поступ-
ления (речь идет о сроках от 3 месяцев до 
года и больше). 

Чаще всего напоминания были адре-
сованы судам города Киева (80), Днепро-
петровской (54), Одесской (29) и Харьков-
ской областей (21). 

Так, Коминтерновским районным 
судом Одесской области не исполнено 
определение ВСС от 28.03.2011, которым 
истребовано гражданское дело №2-753/05; 
Харьковским районным судом Харь-
ковской области — определение ВСС от 
7.09.2011, которым истребовано граждан-
ское дело №2-2590/11. 

Обобщение для стабильности

Кассационный пересмотр судебных 
решений, вступивших в законную силу, 
предусматривает исправление ошибок 
в правоприменении и толковании норм 
материального и процессуального права, 
формирование единой судебной практи-
ки по гражданским делам и обеспечение 
верховенства права, что является основ-
ной задачей ВСС как суда кассационной 
инстанции.

Нормы ГПК ориентируют кассаци-
онную инстанцию на проверку по своей 
инициативе законности постановленного 
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судебного решения, которое оспаривается 
из-за наличия нарушений материального 
и процессуального права (ч.4 ст.328 ГПК).

Более глубокое исследование основа-
ний для отмены и изменения судебных 
решений в кассационном порядке, кото-
рое отражает специфику кассационного 
пересмотра и позволяет сохранить баланс 
между защитой прав лиц и сохранением 
стабильности решений, вступивших в 
законную силу, осуществляется при под-

готовке постановлений пленума ВСС и 
обобщений судебной практики. 

Полномочия ВСС относительно обе-
спечения правильного и одинакового 
применения судами норм материального 
и процессуального права в области граж-
данской юрисдикции реализуются путем 
принятия постановлений пленума, кото-
рых на сегодняшний день принято 22, из 
них 9 — о практике применения судами 
гражданского и гражданского процессу-
ального законодательства: 

• «О судебной практике по граж-
данским делам о раскрытии банками 
информации, содержащей банковскую 
тайну, относительно юридических и фи-
зических лиц»; 

• «О судебной практике применения 
статей 353—360 Гражданского процессу-
ального кодекса Украины»; 

• «Об обобщении судебной практики 
рассмотрения судами споров, возникаю-
щих из договора найма жилого помеще-
ния (статьи 61—71 Жилищного кодекса 
Украины)»; 

• «О практике рассмотрения судами 
заявлений в порядке приказного произ-
водства»; 

• «Об обобщении судебной практики 
рассмотрения судами гражданских дел 
о возмещении ущерба, причиненного 
источником повышенной опасности, в 
2010—2011 годах»; 

• «О внесении изменений и дополне-
ний в постановление пленума Высшего 
специализированного суда Украины по 
рассмотрению гражданских и уголов-
ных дел от 30.09.2011 — №11 «О судебной 
практике применения статей 353—360 
Гражданского процессуального кодекса 
Украины»; 

• «О применении гражданского про-
цессуального законодательства при 
пересмотре судебных решений по вновь 
открывшимся обстоятельствам»; 

• «О практике применения судами 
законодательства при решении споров, 
которые возникают из кредитных право-
отношений»; 

• «О практике применения судами 
статьи 376 Гражданского кодекса Украи-
ны (о правовом режиме самочинного 
строительства)».

В 2012 году планируется принять це-
лый ряд постановлений пленума ВСС в 
области гражданской юрисдикции. 

В соответствии с законом «О судо-
устройстве и статусе судей» в ВСС дей-
ствует Научно-консультативный совет, 
в состав которого входят высококвали-
фицированные специалисты в области 
права, занимающиеся предварительным 
рассмотрением проектов постановлений 
ВСС, подготовка которых требует научно-
го обоснования.

Особое внимание необходимо об-
ратить на случаи неодинакового право-
применения в практике ВСС как суда 
кассационной инстанции. 

Закономерным является количество 
вынесенных в 2011 году определений о 
допуске дела к производству Верховного 
Суда по заявлениям о пересмотре судеб-
ных решений по спорам, возникающим 
из договорных отношений. Вынесено 
38 определений, из них: 11 — по спорам, 
возникающим из договоров ссуды, кре-
дита, банковского вклада (29%); 14 — по 
спорам о возмещении ущерба; 10 — по 
трудовым спорам; 8 — по спорам о праве 
собственности и 5 — по спорам, возни-
кающим из земельных правоотношений. 

Неодинаковое правоприменение вы-
являет наиболее слабые и противоречи-
вые положения законодательства. 

Даже Верховный Суд иногда прини-
мает противоположные по содержанию 
судебные решения по вопросам урегули-
рования одних и тех же правоотношений. 
Примером является постановление ВС от 
30.01.2012 по делу по иску о возвращении 
автомобиля, полученного инвалидом в 
качестве гуманитарной помощи. Вер-
ховный Суд принял по аналогичному 
иску противоположное по содержанию 
постановление (от 16.05.2012), что свиде-
тельствует об объективных трудностях в 
правоприменении, сложности правовой 
квалификации отношений, возникающих 
между субъектами права.

Негативные тенденции

Суды первой и апелляционной ин-
станций не должны отстраняться от усо-
вершенствования правоприменительной 
практики. В мировом судопроизводстве 
случаи несоблюдения судами низших ин-
станций правовых позиций, выраженных 
в решениях судов кассационной инстан-
ции, не единичны. Это приводит к тому, 
что высшие суды должны пересматривать 
противоречивые, ошибочные решения. 
Обоснованные правовые позиции судов 
низших инстанций способствуют усовер-
шенствованию применения норм матери-
ального права. 

Основная нагрузка, связанная с пере-
смотром судебных решений, конечно, 
приходится на апелляционные суды. Глав-
ная задача апелляционного пересмотра — 

недопустить вступления в законную силу 
ошибочных решений.

Проблема не только в количестве ре-
шений, пересмотренных в апелляцион-
ном порядке. В прошлом году апелляци-
онными судами пересмотрено 110,7 тыс.
гражданских дел (из них 79,3 тыс. реше-
ний и 31,4 тыс. определений).

Особое внимание следует обратить 
на результаты пересмотра кассационной 
инстанцией решений, принятых судами 

апелляционной инстанции. Так, из 1755 ре-
шений, отмененных ВСС в течение 5 ме-
сяцев текущего года, 724 — это решения 
апелляционных судов, составляющие 
41,25% всех отмененных актов. 

Правоприменительная деятельность 
происходит в предусмотренной законом 
процессуальной форме, поэтому следует 
обратить внимание на процессуальную 
компетентность апелляционных судов: 
выводы можно сделать исходя из стати-
стики отмены в кассационном порядке 
определений, препятствующих дальней-
шему производству по делу, с направлени-
ем дела для продолжения рассмотрения. 

За 5 месяцев текущего года судебной 
палатой по гражданским делам ВСС пере-
смотрено 1185 определений, препятство-
вавших дальнейшему производству, из 
них 906 — отменено, 279 — оставлено 
без изменений, а жалобы — без удовлет-
ворения. 

В то же время в 2011 году общее коли-
чество отмененных определений, препят-
ствовавших дальнейшему производству, 
вынесенных апелляционными судами, — 
632, тогда как в судах первой инстанции — 
602. При этом самое большее количество 
отмененных определений приходится на 
апелляционные суды Черновицкой (на 
50% больше, чем в судах первой инстан-
ции) и Закарпатской (на 38% больше) об-
ластей. К сожалению, и в текущем году эта 
негативная тенденция сохраняется.

Так, судебной палатой по граждан-
ским делам ВСС отменено 416 опреде-
лений, вынесенных апелляционными 
судами, и 402 — вынесенных судами 
первой инстанции, препятствовавших 
дальнейшему производству по делу. В 
работе апелляционных судов некоторых 
регионов эта негативная тенденция даже 
усилилась.

Так, Апелляционный суд Черкасской 
области вынес на 325% больше определе-
ний, которые были отменены кассацион-
ным судом, чем суды первой инстанции 
этой области. Апелляционный суд Луган-
ской области — на 250%, Апелляционный 
суд АР Крым — на 236%, Апелляционный 
суд Запорожской области — на 216%, Апел-
ляционный суд Винницкой области —
на 171%, Апелляционный суд Днепропе-
тровской области — на 160% больше опре-
делений. Негативная статистика наблю-
дается также в Житомирской, Киевской, 
Львовской, Николаевской, Ровенской и 
Черновицкой областях. 

Каждый апелляционный суд должен 
анализировать причины допущенных на-
рушений процессуального закона и при-
нимать меры, направленные на их преду-
преждение и недопущение в будущем. 
Ведь речь идет о решениях, вступающих 
в законную силу. 

Подводя итог, можно прийти к вы-
воду, что общим проблемным моментом 
являются ошибки при исчислении сро-
ков на апелляционное обжалование и 
вынесение определений об оставлении 
апелляционной жалобы без рассмотрения 
(ч.4 ст.294 ГПК). 

Также значительные трудности возни-
кают при применении апелляционными 
судами ст.293 ГПК относительно возмож-
ности обжалования отдельно от решения 
суда определений, предусмотренных 
данной статьей. Это подтверждается как 
многочисленными запросами судов, так и 
количеством отмененных в кассационном 
порядке определений апелляционных 
судов об отклонении апелляционной жа-
лобы и оставлении без изменений опреде-
лений относительно вопросов, предусмо-

тренных в ч.1 ст.293 ГПК.
Решения КС от 27.01.2010, 28.04.2010, 

8.07.2010 и 2.11.2011 относительно офици-
ального толкования ст.293 ГПК направле-
ны на более эффективную защиту прав и 
интересов лица, на формирование единых 
подходов в правоприменительной прак-
тике при реализации права на судебную 
защиту. То есть КС, принимая эти реше-
ния, исходил из того, что апелляционное 
обжалование возможно во всех случаях, 
кроме тех, когда закон содержит запрет на 
такое обжалование.

Судебной палатой по гражданским 
делам ВСС дано разъяснение от 12.07.2011 
о необходимости применения единого 
подхода при решении вопроса о принятии 
к рассмотрению апелляционных жалоб 
относительно всех пунктов ч.1 ст.293 ГПК. 

Недостатком действующего процессу-
ального законодательства является отсут-
ствие перечня обязательных оснований 
для отмены решения. 

Судьями судебной палаты по граж-
данским делам был разработан и на-
правлен в Верховную Раду проект закона 
«О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Украины» в части 
усовершенствования механизма апелля-
ционного производства. Предложенной 
редакцией ст.311 ГПК предусмотрено 
определение оснований для обязательной 
отмены решения. Так, решение суда под-
лежит обязательной отмене, если: 

• дело рассмотрено неполномочным 
судьей или составом суда; 

• дело рассмотрено в отсутствие ко-
го-либо из лиц, принимающих участие 

в деле, которые должным образом не 
уведомлены о времени и месте судебного 
заседания; 

• суд решил вопрос о правах и обя-
занностях лиц, не принимавших участия 
в деле; 

• суд рассмотрел не все требования и 
этот недостаток не может быть устранен 
принятием дополнительного решения 
судом первой инстанции. 

Эти основания являются обобщением 
наиболее существенных нарушений норм 
процессуального права, которые допуска-
ют суды первой инстанции. При этом апел-
ляционный суд в любых обстоятельствах 
также лишен возможности восстановить 
нарушенные права субъектов процесса, 
поскольку ч.1 ст.303 ГПК предусмотрено, 
что апелляционное рассмотрение проис-
ходит «в пределах требований, заявленных 
в суде первой инстанции».

Другие нарушения норм процессу-
ального права должны устранять суды 
апелляционной инстанции в соответствии 
с предоставленными законом полномо-
чиями. 

Типичные недостатки и ошибки

Актуальным остается повышение тре-
бований к качеству судебных решений. 
Основная функция судебной власти — 
осуществление правосудия. Именно по 
качеству решений можно сделать вывод о 
состоянии правоприменения и судебной 
системы в целом.

Вынесение юридически и логически 
взвешенных судебных решений способ-
ствует утверждению авторитета судеб-
ной власти. Они адресуются конкретным 
участникам процесса и являются показа-
телем уровня правовой культуры судьи, 
суда и их уважения к гражданам и закону. 

Необходимо создать условия для эф-
фективного и справедливого рассмотре-
ния дел гражданской юрисдикции именно 
в судах первой инстанции. Это задача 
судов апелляционной инстанции, которая 
решается в сотрудничестве с судом касса-
ционной инстанции.

Результаты рассмотрения дел в суде 
кассационной инстанции, а также обобще-
ний судебной практики по разным катего-
риям дел доказывают, что суды в основном 
придерживаются норм материального и 
процессуального права при рассмотрении 
дел гражданской юрисдикции.

В то же время наличие ошибок, нару-
шений процессуального законодательства 
свидетельствуют о том, что суды не всегда 
достаточно полно выясняют фактические 
обстоятельства дела, дают правильную 
юридическую оценку доказательствам, 
должным образом проверяют объяснения 
сторон. Как следствие, вынесенные реше-
ния не в полной мере отвечают требова-
ниям стст.213—215 ГПК.

По результатам кассационного пере-
смотра решений и обобщений судебной 
практики по отдельным категориям дел 
можно констатировать: если бы высшие 
судебные инстанции владели ревизион-
ными полномочиями, нарушений про-
цессуального закона было бы выявлено 
еще большее.

Результаты анализа рассмотренных 
дел гражданской юрисдикции чаще все-
го свидетельствуют о следующих недо-
статках:

• ненадлежащая подготовка дела к су-
дебному разбирательству, ненадлежащее 
определение состава лиц, которые должны 
принимать участие в деле;

• отсутствие в материалах дела доказа-

тельств, подтверждающих обстоятельства, 
которые суд считал установленными, а 
также надлежащей оценки доказательств;

• наличие в резолютивной части реше-
ний судов первой инстанции формулиро-
вок, противоречащих законодательным 
дефинициям.

Анализ практики применения норм 
ст.130 ГПК «Предварительное судебное 
заседание» свидетельствует, что некото-
рые судьи игнорируют ее требования или 
применяют формально, в результате чего 
все процессуальные действия, в том числе 
предоставление доказательств, соверша-
ются на стадии судебного разбирательства. 
Это свидетельствует о формальном, в от-
дельных случаях, подходе суда к подго-
товке дела к рассмотрению, что влияет на 
сроки рассмотрения дела (их затягивание) 
и последовательность судебного процесса. 

Истребование доказательств, вызов 
свидетелей, проведение экспертиз и т.п. 
осуществляются в соответствии с требо-
ваниями процессуального закона (п.5 ч.6 
ст.130 ГПК) только по ходатайству лиц, 
принимающих участие в деле, отвечает 
требованиям диспозитивности и состя-

зательности гражданского процесса, но 
вместе с тем значительно осложняет задачу 
суда — рассмотрение гражданского дела. 
Однако состязательность сторон не означа-
ет самоустранения суда, которое приводит 
к вынесению незаконных и необоснован-
ных решений (последние не оспариваются 
в апелляционном и кассационном порядке 
и вступают в законную силу). 

Именно суд обязан разъяснить лицам, 
принимающим участие в деле, их права и 
обязанности, предупредить о последстви-
ях совершения или несовершения про-
цессуальных действий и способствовать 
реализации их прав, и таким образом 
определить надлежащий предмет дока-
зывания.

К нарушению сроков рассмотрения 
гражданских дел нередко приводит не 
только несовершенство норм гражданско-
го процессуального права. Довольно часто 
это связано с неумением некоторых судей 
должным образом организовать свою 
работу, недостаточной квалификацией 
кадров, что приводит к формированию не-
гативного отношения граждан к судебной 
системе в целом. 

Суды не только порой неправильно 
применяют нормы материального и про-
цессуального права, но и не учитывают в 
достаточной мере требования ч.1 ст.11 ГПК 
относительно рассмотрения гражданских 
дел на принципах диспозитивности. Так, 
судом кассационной инстанции выявлены 
случаи, когда в материалах дела отсутство-
вали исковые требования, по существу 
которых были вынесены решения. 

Возникают замечания и к процессуа-
льному оформлению судебных решений, 
которые по форме и содержанию иногда не 
отвечают требованиям ст.215 ГПК: в мо-
тивировочной части не указаны мотивы, 
по которым суд считает установленным 
наличие или отсутствие фактов, обосно-
вывающих требования или возражения; 
отсутствуют анализ доказательств и ссыл-
ка на материальную норму, по которой 
решался спор. Выявлены также случаи, 
когда спор, вопреки требованиям стст.26, 
30 ГПК, рассматривался при участии 
только одной стороны в деле — истца. Пе-
риодически суды нарушают требования 
ст.64 ГПК: в материалах дел в качестве 
письменных доказательств выступают 
ненадлежащим образом засвидетельство-
ванные копии документов. Что касается 
дел гражданской юрисдикции, то одним 
из распространенных недостатков явля-
ется принятие судом к рассмотрению ис-
ковых заявлений без указания цены иска. 
В значительной части случаев судебный 
сбор по таким искам уплачивается по за-
ниженным ставкам. 

Суды должны безоговорочно соблю-
дать требования процессуального зако-
нодательства на стадии принятия исковых 
заявлений и подготовки дел к рассмотре-
нию, проверять соответствие заявлений 
требованиям стст.119, 120 ГПК. 

Унификации правоприменительной 
практики и повышению качества правосу-
дия будет способствовать периодическое 
обобщение судебной практики рассмотре-
ния разных категорий дел гражданской 
юрисдикции.

Нормы действующего процессуаль-
ного закона, к сожалению, далеки от со-
вершенства, а некоторые из них в случае 
недобросовестного выполнения их пред-
писаний, вообще могут тормозить судеб-
ное разбирательство.

На последнем рубеже защиты

Как уже отмечалось, в ВСС уделяется 
должное внимание работе по подготовке 
изменений в законодательство, которые 
нарабатываются в повседневной практике 
и преследуют единственную цель — обе-
спечение эффективности и доступности 
правосудия путем усовершенствования 
гражданского процессуального законо-
дательства. 

Так, судебной палатой по граждан-
ским делам разработано и направлено в 
Верховную Раду 4 законопроекта о вне-
сении изменений в ГПК относительно 
усовершенствования процедуры заочного 
рассмотрения дела, приказного, апелля-
ционного производства, а также относи-
тельно пересмотра судебных решений в 
кассационном порядке.

В то же время для повышения эффек-
тивности судебной защиты и облегчения 
доступа к правосудию, для улучшения 

качества и эффективности функциониро-
вания судопроизводства следует активно 
участвовать в реформировании законо-
дательства путем подачи предложений, 
касающихся внедрения и развития аль-
тернативных способов решения споров, 
повышения ответственности должника 
за неисполнение судебного решения, усо-
вершенствования системы исполнения 
последнего и т.п.

ВСС является фактически последней 
судебной инстанцией, которая должна 
обеспечить одно из фундаментальных 
прав человека — право на судебную за-
щиту его интересов.

В течение незначительного проме-
жутка времени состоялось становление 
ВСС как суда кассационной инстанции 
по гражданским делам. Задач и проблем, 
которые должны быть решены в будущем, 
достаточно. Вся система правосудия про-
ходит непростой путь реформирования, 
и ответственность за обеспечение каче-
ственного функционирования системы 
судопроизводства в области гражданской 
юрисдикции лежит на каждом судье всех 
инстанций. ’

Состязательность сторон не означает 
самоустранения суда, которое приводит к вынесению 
незаконных и необоснованных решений.

Обоснованные правовые позиции судов низших 
инстанций способствуют усовершенствованию 
применения норм материального права.

К ПРАЗДНИКУ

За хорошую 
работу
По случаю Дня Конституции 
глава Государственной судебной 
администрации Руслан Кирилюк 
издал приказы о поощрении 
работников аппарата судов общей 
юрисдикции и ГСАУ 
за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, высокий 
профессионализм.

В торжественной обстановке Р.Ки-
рилюк вручил благодарности работникам 
ГСАУ:

Ангелине МАЙСКОЙ — помощнику 
главы ГСАУ;

Ивану КОГУТОВСКОМУ — главному 
специалисту отдела аудита управления 
аудита;

Елене ШЕРЕМЕТ — главному специа-
листу отдела организационной работы 
управления организационного обеспече-
ния деятельности ГСАУ;

Артему КАПУЛОВСКОМУ — главному 
специалисту отдела по вопросам ведения 
кадровой работы и государственной служ-
бы управления по вопросам организаци-
онной деятельности судов;

Павлу ДЕМЧУКУ — главному специа-
листу отдела судебной статистики и де-
лопроизводства управления по вопросам 
судебного делопроизводства;

Владимиру КОЧЕТОВУ — заведу-
ющему сектором подготовки разъяснений 
законодательства относительно организа-
ционного обеспечения деятельности судов 
и обеспечения взаимодействия с органа-
ми государственной власти управления 
правового обеспечения;

Наталии СИРОТЕ — начальнику отде-
ла финансового обеспечения администра-
тивных, хозяйственных судов и учреж-
дений управления планово-финансовой 
деятельности;

Алле БУРАКОВОЙ — главному специа-
листу отдела бухгалтерского учета управ-
ления бухгалтерского учета и отчетности;

Татьяне ИВАНЧЕНКОВОЙ — глав-
ному специалисту отдела эксплуата-
ции и строительства помещений судов 
управления материально-технического 
обеспечения;

Марии ГРЕБЕНЮК — главному специа-
листу отдела организационного обеспе-
чения деятельности органов судейского 
самоуправления.

Также в соответствии с представлени-
ями председателей судов, руководителей 
аппарата судов, начальников террито-
риальных управлений и руководителей 
структурных подразделений ГСАУ изданы 
приказы о поощрении работников аппара-
та судов общей юрисдикции и ГСАУ.

В частности, почетной грамотой ГСАУ 
награждены:

Ольга ДИДКИВСКАЯ — помощник су-
дьи Оболонского районного суда г.Киева; 

Ирина ЖЛУКТО — помощник судьи 
Соломенского районного суда г.Киева;

Светлана ШЕВЧЕНКО — заместитель 
начальника территориального управле-
ния ГСАУ в г.Киеве.

Согласно приказам объявлена благо-
дарность ГСАУ: 

Лилии ВЕРНИГОРЕ — консультанту 
Голосеевского районного суда г.Киева;

Оксане КРЕКОТЕНЬ — делопроиз-
водителю Голосеевского районного суда 
г.Киева;

Оксане ПИСАРЕНКО — консультанту 
по кадровой работе Подольского район-
ного суда г.Киева;

Татьяне БОГАТЫРЕВОЙ — начальнику 
организационно-кадрового отдела Хозяй-
ственного суда г.Киева;

Татьяне МАЗУР — заместителю на-
чальника финансово-экономического от-
дела Хозяйственного суда г.Киева;

Наталии ПОРХУН — помощнику за-
местителя председателя Дарницкого ра-
йонного суда г.Киева;

Оксане МИРЧУК — помощнику судьи 
Дарницкого районного суда г.Киева;

Ольге ЗИРНЫК — помощнику пред-
седателя Оболонского районного суда 
г.Киева;

Марине ВОЙЦЕХОВСКОЙ — секре-
тарю судебного заседания Соломенского 
районного суда г.Киева;

Наталии БУРЯК — заместителю руко-
водителя аппарата Бориспольского гор-
районного суда Киевской области;

Виктории КУЛИК — главному бухгал-
теру Апелляционного суда Закарпатской 
области;

Федору ЕРГИЕВУ — начальнику от-
дела организационно-кадровой работы 
и государственной службы Одесского 
апелляционного административного суда;

Карине АВЕТЯН — главному специа-
листу отдела обеспечения судебного 
процесса и аналитико-статистической 
работы Хозяйственного суда Николаев-
ской области;

Елене ПАТЫК — помощнику судьи 
Сумского окружного административно-
го суда;

Виктории НИКИТИНОЙ — главному 
специалисту отдела планово-финансовой 
деятельности, бухгалтерского учета и от-
четности территориального управления 
ГСАУ в Донецкой области;

Лиане ЯКИМЧУК — главному специа-
листу юридического сектора территори-
ального управления ГСАУ в Полтавской 
области;

Наталии КИЧЕ — заведующей сек-
тором организационного обеспечения 
деятельности судов, судебной статистики 
и информационных технологий террито-
риального управления ГСАУ в г.Киеве;

Юлии АНТРОПОВОЙ — главному 
специалисту отдела планово-финансовой 
деятельности, бухгалтерского учета и от-
четности территориального управления 
ГСАУ в г.Киеве. ’
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РЕКОМЕНДАЦИИ

 & Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 19 червня 2012 року

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

 • Власова Юрія Леонідовича,
 • Гончарова Сергія Августовича,
 • Шкурдової Людмили Миколаївни,
 • Дідиченко Марини Анатоліївни,
 • Станіка Сергія Романовича, 
 • Гумеги Оксани Валеріївни — 

на посаду суддів Київського 
апеляційного господарського суду;

 • Мальцевої Євгенії Євгеніївни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Донецької області;

 • Українця Віталія Васильовича на 
посаду судді апеляційного суду 
міста Києва;

 • Большакової Олени Олегівни —
на посаду судді Львівського 
апеляційного адміністративного 
суду;

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

 • Склярської Ірини Володимирів-
ни — на посаду судді 
Апеляційного суду Херсонської 
області;

 • Рунова Володимира Юрійовича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Сумської області.

Посовещавшись, члены ВСЮ лишили мантии судью Сколевского райсуда 
Львовской области Н.Гуменную. 

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»:

• ул. Артема, 1—5
• ул. Большая Житомирская, 6
• ул. Владимирская, 18
• ул. Владимирская, 24
• ул. Малая Житомирская, 6 
• ул. М. Заньковецкой, 2
• ул. Институтская, 10—12
• майдан Независимости
• ул. Прорезная, 10
• вул. Соломенская, 2а
• ул. Б. Хмельницкого, 44
• ул. Хрещатик, 5
• ул. Хрещатик, 10
• ст. метро «Хрещатик»
• ул. Красноармейская, 48
• ул. Красноармейская, 49
• ул. Красноармейская, 57
• ул. Красноармейская, 73
• ул. Красноармейская, 74/5
• ул. Шота Руставели, 19

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТАТЬЯНА ГОШОВСКАЯ
6 июля 

Cудья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины. 

АЛЕКСАНДР ПАСЕНЮК
7 июля, 63 года

Судья Конституционного Суда, заслужен-
ный юрист Украины, награжден орденом 
князя Ярослава Мудрого V степени.

ПЕТР ПАНТАЛИЕНКО
10 июля, 58 лет

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины.

ЛИДИЯ ГОРБАЧЕВА
10 июля

Член Высшей квалификационной комиссии 
судей.

ГАЛИНА КОЛЕСНИК
12 июля

Член Высшей квалификационной комиссии 
судей, заслуженный юрист Украины.

РЕНАТ КУЗЬМИН
12 июля, 45 лет

Член Высшего совета юстиции, первый 
заместитель Генерального прокурора, 
заслуженный юрист Украины. 

ВСЮ

Нерадивых — долой, 
достойным — полномочия
С двух судей сняли мантии. Четверо сумели доказать свою 
добросовестность. Больше тридцати — получили админдолжности
ОКСАНА РАДИОНОВА

На заседании 21 июня 
Высший совет юстиции 
внес представления об 
увольнении двух служителей 
Фемиды. Судью Сколевского 
районного суда Львовской 
области Наталию Гуменную 
члены Совета рекомендовали 
освободить от должности за 
нарушение присяги, а судью 
Львовского апелляционного 
административного суда 
Вячеслава Любашевского — 
в связи с вступлением в законную 
силу обвинительного приговора 
в отношении него. Кроме того, 
в этот день члены ВСЮ решали 
вопрос об административных 
назначениях судей. 

Определение на скорую руку

В декабре прошлого года судья Ско-
левского районного суда Львовской 
области Н.Гуменная, удовлетворив иск 
на сумму 10 тыс. грн., приостановила 
исполнение решения Высшего хозяй-
ственного суда о взыскании 33,5 млн грн. 
Именно из-за этого определения она по-
пала на «скамью подсудимых» в Высшем 
совете юстиции. В ее действиях увидели 
признаки нарушения присяги.

Как рассказала член ВСЮ Инна От-
рош, которая детально изучала мате-
риалы дела, 15 декабря 2011 года судья 
Н.Гуменная рассматривала исковое 
заявление гражданина относительно 
отделения банка, в котором истцу было 
отказано в возвращении депозитного 
вклада на 10 тыс. грн. Докладчик от-
метила, что к заявлению он прилагал 
документы совсем другого хозяйствен-
ного дела, не будучи при этом стороной 
в нем, — решение Высшего хозяйствен-
ного суда от 15.07.2011, которым был 
удовлетворен иск на сумму 33,5 млн 
грн., и постановление органов государ-
ственной исполнительной службы об 
открытии соответствующего производ-
ства. «В исковом заявлении гражданин 
отметил, что нарушаются его права как 
потребителя на возвращение 10 тыс. 
грн., и просил, прилагая документы о 
«многомиллионном» производстве, обе-
спечить иск путем фактического при-
остановления исполнения решения Выс-
шего хозяйственного суда на 33,5 млн
грн.», — отметила И.Отрош. 

Решения долго ждать не пришлось. 
Уже на следующий день, не открыв 
производство, судья вынесла опреде-
ление об удовлетворении этого иска. 
По мнению И.Отрош, Н.Гуменная до-
пустила несколько ошибок. Во-первых, 
работая в суде первой инстанции, она 
приостановила исполнение решения 
суда высшей инстанции, что запрещено 
законом. «Статьей 152 ГПК предусматри-
вается приостановление взыскания на 
основании исполнительного докумен-
та, который обжалуется должником в 
судебном порядке. В этом случае истец 
не был должником в исполнительном 
производстве, открытом на основании 
решения ВХС», — отметила член ВСЮ. 
Во-вторых, судья не приняла во внима-

ние то, что сумма иска была 10 тыс. грн., 
а исполнение взыскания на основании 
решения ВХС, которое она приостано-
вила, касалось 33,5 млн грн. «ГПК четко 
определяет понятие соразмерности. 
Судья нарушила эту процессуальную 
норму, ведь 10 тыс. и 33,5 млн. никак 
нельзя считать соразмерными», — от-
метила И.Отрош. 

Суд апелляционной инстанции от-
менил определение судьи Сколевского 
районного суда Львовской области. Но 
из-за неправильного формирования 
судьей Н.Гуменной контрольного про-
изводства рассмотрение дела было на-
чато только через четыре месяца после 
поступления апелляционной жалобы. 
«Доступ к апелляционному производ-
ству апеллянта, по моему мнению, объ-
ективно затягивался именно со стороны 
судьи», — сказала член ВСЮ. 

«Суд высшей инстанции вынес реше-
ние о взыскании 33,5 млн грн., а вы по 
иску на 10 тыс. грн. приостанавливаете 
исполнение решения суда. Вы осознаете, 
что приостановили действие решения 
суда высшей инстанции?» — поинте-
ресовалась у законника заместитель 
председателя ВСЮ Лидия Изовитова. 
Однако Н.Гуменная не ответила, объяс-
нив только, почему так быстро вынесла 
решение. Судья рассказала, что истец 
просил о помощи: его жена, онкоболь-
ная, находится в больнице, а банк не 
отдает деньги с депозитного счета. «Я по-
смотрела только иск, цена которого была 
10 тыс. грн., и очень быстро приняла 
решение. Это была моя ошибка. И в этом 
я искренне раскаиваюсь. В самом иско-
вом заявлении не было суммы 33,5 млн
грн.», — сказала Н.Гуменная. На та-
кое объяснение И.Отрош ответила: 
«Давайте будем искренними! Ведь 
истец вместе с заявлением предоста-
вил решение ВХС и решение госу-
дарственной исполнительной служ-
бы, в которых речь шла о взыскании 
33,5 млн грн.».

Принимая решение, судья не обра-
тила внимания даже на то, что за один 
день лично, без уполномоченного, истец 
положил деньги на депозитный счет в 

банк, потом обратился в финучрежде-
ние с просьбой вернуть вклад, а после 
того, как ему отказали, подал иск в суд. 
Следует отметить, что отделение банка 
находилось в Киеве, а суд, в который 
истец обратился, — в Сколевском районе 
Львовской области.

Посовещавшись, члены ВСЮ внесли 
представление об увольнении. Отметим: 
в этот день Совет освободил от должно-
стей двух служителей Фемиды из этой 
области. Вторым стал судья Львовского 
апелляционного административного 
суда В.Любашевский. Он лишился ман-
тии в связи со вступлением в законную 
силу обвинительного приговора в от-
ношении него.

Сохранили мантии

21 июня 2012 г. надолго запомнит 
и судья Дарницкого районного суда 
г.Киева Тамара Трусова, ведь этот день 
едва не стал последним в ее судейской 
карьере. Основанием для увольнения 
было вынесение ею приговора, в кото-
ром содержались противоречия в оценке 
некоторых доказательств по делу, что 
поставило под сомнение невиновность 
оправданного. «Против предложения 
уволить я возражаю и считаю, что дово-
ды о нарушении мной присяги — безос-
новательны, — такими словами начала 
свое объяснение Т.Трусова. — Возмож-
но, мой приговор несовершенен, но при 
его написании я использовала практику 
ВС. Несовершенство текста приговора 
и его отмена апелляционным судом 
не свидетельствует о преднамеренном 
нарушении мной норм права или не-
надлежащем отношении к служебным 
обязанностям».

Также служителя Фемиды обвиняли 
в том, что она безосновательно изме-
нила меры пресечения подсудимым. В 
частности, освободила из-под стражи 
двух граждан Беларуси. Иностранцы 
обвинялись в незаконном приобрете-
нии и хранении героина (ч.3 ст.309 УК). 
В настоящее время они находятся в ро-
зыске. Обвиняемые исчезли пос ле того, 
как пришли документы на экстрадицию 

в Республику Беларусь. Судья Т.Трусова 
объяснила членам Совета, что изменила 
меру пресечения, потому что об этом хо-
датайствовали защитники, которые со-
общили, что за надлежащее исполнение 
подсудимыми процессуальных решений 
поручились граждане Украины.

Горячая дискуссия между судьей и 
членами коллегиального органа длилась 
долго. Внимательно выслушав объяс-
нения Т.Трусовой, представление об 
увольнении решили не вносить. Судье 
позволили и в дальнейшем носить ман-
тию. Объявив это решение, председатель 
Совета Владимир Колесниченко заявил, 
что голосовал за увольнение. По его 
мнению, судья была не совсем искрен-
ней, давая объяснения. Кроме того, не-
известно, как ее решение об изменении 
меры пресечения может повлиять на 
отношения Украины и Беларуси. «Если 
вы и в дальнейшем будете так работать, 
то скоро мы с вами опять встретимся в 
этом зале», — сказал В.Колесниченко.

ВСЮ в своей добросовестности 
кроме Т.Трусовой, убедили судьи: Сос-
новского районного суда г.Черкассы 
Ирина Мельник, Киевского районного 
суда г.Харькова Валентина Божко, Ок-
тябрського районного суда г.Полтавы 
Ирина Блажко. Рассмотрение некоторых 
предложений об увольнении за наруше-
ние присяги отложили в связи с тем, что 
судьи, к которым есть претензии, были 
либо в отпуске, либо на больничном.

На админдолжности

Также на заседании 21 июня реша-
лись вопросы об админназначе ниях. Рас-
смотрев представление Совета судей ад-
министративных судов, коллегиальный 
орган назначил председателем Донецко-
го окружного административного суда 
Евгения Мезенцева. Были поддержаны 
и 9 других кандидатур на должности ру-
ководителей, рекомендованных Советом 
судей хозяйственных судов, и 22 — Со-
ветом судей общих судов. В частности, на 
должность председателя Октябрьского 
райсуда г.Днепропетровска опять на-
значен судья с безупречной репутацией 
Николай Олийнык, который возглавляет 
учреждение уже 25 лет.

Отложили рассмотрение только од-
ного представления ССОС. Оно касалось 
назначения Геннадия Кухтина пред-
седателем Индустриального районного 
суда г.Днепропетровска. В.Колесниченко 
отметил, что в послед нее время на за-
конников, которые работают в этом 
учреждении, ВСЮ получил около сот-
ни жалоб. Лидером стал судья Виктор 
Мороз. На него поступило 27 жалоб, а 
на председателя суда — около десятка. 
«Чем вы можете объяснить такое боль-
шое количество жалоб?» — спросил 
руководитель Совета. «В основном на 
работу судей жалуются люди, кото-
рые не имеют отношения к судебным 
процессам: не были ни ответчиками, 
ни адвокатами, ни подсудимыми», —
начал объяснять Г.Кухтин. На что 
В.Колесниченко ответил: «Люди жало-
вались, что их не пускают в здание суда. 
Ведь вас уже предупреж дали и просили 
устранить этот организационный недо-
статок». «Все было сделано!» — заверил 
судья. ’

КАДРЫ

Заслуженно назначенные
Лучшие представители возглавили судебные учреждения

1. За поданням Ради суддів адмі-
ністративних судів ВРЮ прийняла 
рішення про призначення МЄЗЄН-
ЦЕВА Євгена Ігоровича на посаду 
голови Донецького окружного адмі-
ністративного суду. 

2. За поданням Ради суддів госпо-
дарських судів прийнято рішення про 
призначення суддів на адміністратив-
ні посади: 

БАЛУХА Валерія Сергійовича —
головою Одеського апеляційного гос-
подарського суду; 

КОЛОМИС Вікторії Вікторівни —
заступником голови Рівненського 
апеляційного господарського суду; 

БАРАНОВА Миколи Миколайо-
вича — головою Господарського суду 

Вінницької області; 
ЖЕЛІКА Бориса Євграфовича — 

головою Господарського суду Черні-
вецької області; 

СОБОТНИК Вікторії Вікторівни —
головою Господарського суду Івано-
Франківської області; 

ШЕСТАКА Василя Івановича — 
головою Господарського суду Черні-
гівської області; 

МОРЩАГІНОЇ Наталії Станісла-
вівни — заступником голови Госпо-
дарського суду Донецької області; 

КОЛБАСОВА Федора Федоровича —
заступником голови Господарського 
суду Вінницької області. 

3. За поданням Ради суддів загаль-
них судів прийнято рішення про при-

значення суддів на адміністративні 
посади: 

ЛЕВАНЧУКА Олексія Миколайо-
вича — головою Апеляційного суду 
Миколаївської області; 

ЛУНЯЧЕНКА Анатолія Васильо-
вича — головою Апеляційного суду 
Одеської області; 

ЖИГАНОВСЬКОЇ Олени Ста-
ніславівни — заступником голови 
Апеляційного суду Житомирської 
області; 

БАБОЇД Олени Марківни — голо-
вою Таращанського районного суду 
Київської області; 

БІДИ Михайла Антоновича — го-
ловою Святошинського районного 
суду м.Києва; 

БОБКО Тетяни Валеріївни — го-
ловою Харківського районного суду 
Харківської області; 

БОНДАРЕНКА Віталія Володи-
мировича — головою Ленінського 
районного суду м.Харкова; 

ЛОБАНОВА Володимира Андрійо-
вича — головою Деснянського район-
ного суду м.Києва; 

МАЙМУР Галини Яківни — го-
ловою Самарського районного суду 
м.Дніпропетровська; 

ОЛІЙНИКА Миколи Васильови-
ча — головою Жовтневого районного 
суду м.Дніпропетровська 

ПОЙДИ Сергія Миколайовича — 
головою Дарницького районного суду 
м.Києва; 

ПОКИДЮКА Миколи Васильови-
ча — головою Маневицького районно-
го суду Волинської області; 

СОЛЯНИК Ніни Іванівни — голо-
вою Новотроїцького районного суду 
Херсонської області; 

СТРУКОВА Олександра Михайло-
вича — головою Октябрського район-
ного суду м.Полтави; 

СУПРУН Галини Борисівни — го-
ловою Подільського районного суду 
м.Києва; 

ЮЗВИКА Михайла Миколайовича —
головою Володарського районного 
суду Київської області; 

АНДРУЩЕНКА Сергія Анатолі-
йовича — заступником голови Ле-
нінського районного суду м.Полтави; 

БУЧКІВСЬКОЇ Вікторії Леонідівни —
заступником голови Стрийського місь-
крайонного суду Львівської області; 

КОСЕНКО Альони Василівни — 
заступником голови Макарівського 
районного суду Київської області. 

 & Вища рада юстиції 
Довідка 
про результати розгляду 
питань порядку денного

21 червня 2012 року м.Київ  №10

6 судебная власть



Кубок достался команде Апелляционного суда Черниговской области. 

ПРОЦЕДУРА

Субъективная необъективность
Отказ в удовлетворении заявления об отводе не может быть самостоятельно обжалован 
в кассационной инстанции
АЛЕКСАНДР ПОПОВ, 
«ЮРИСТ & ЗАКОН»

При заявлении отвода часто 
вызывает сложность отстранение 
от рассмотрения дела судей второй 
инстанции. Поскольку 
в Гражданском процессуальном 
кодексе не предусмотрена такая 
процедура, необходимо дать 
ответы на следующие вопросы: 
каков порядок обжалования 
определения апелляционного суда 
об отказе в отводе состава суда, 
в чем состоят особенности, если 
заявлен отвод только одному судье, 
приостанавливается ли производство 
по делу на время обжалования?

Сначала разберемся, может ли во-
обще быть обжалован отказ суда в отводе 
судьи? Согласно ст.24 ГПК по итогам рас-

смотрения соответствующего заявления 
выносится определение либо об отказе в 
удовлетворении ходатайства об отводе 
судьи (или всего состава суда), либо о его 
удовлетворении. То есть в любом случае 
имеет место процессуальное действие — 
решение суда, оформляемое процессуаль-
ным документом — определением.

Согласно ст.13 ГПК участники дела (а 
также иные лица, если суд решил вопрос 
об их правах и обязанностях) имеют право 
на обжалование решений суда. Правда, 
только в порядке и случаях, установлен-
ных кодексом.

В ст.293 ГПК приведен исчерпывающий 
перечень определений суда, которые могут 
быть обжалованы в апелляционном порядке 
отдельно от решения по существу дела. Сре-
ди них нет определения, которое выносится 
по итогам рассмотрения заявления об от-
воде судьи. Из этого следует вывод: опре-
деление суда первой инстанции, которым 
решен вопрос отвода судьи, может быть 

обжаловано только одновременно с подачей 
жалобы на решение суда по существу дела.

Речь идет об определении апелляцион-
ного суда, и необходимо уточнить, меня-
ется ли что-то в связи с этим уточнением.

По общему правилу, решения апелля-
ционного суда обжалуются в суде касса-
ционной инстанции, то есть в данном слу-
чае в ВСС. При этом согласно п.2 ч.1 ст.324 
ГПК подлежат кассационному обжалова-
нию определения апелляционного суда:

• принятые по результатам апелляци-
онного рассмотрения;

• препятствующие дальнейшему про-
изводству по делу.

Первому из этих критериев опреде-
ление об отказе в отводе судьи точно не 
соответствует, поскольку им никоим об-
разом не решается по существу вопрос о 
предмете апелляционного обжалования.

А вот препятствует ли указанное 
определение дальнейшему рассмотрению 
дела? По мнению инициатора отвода, 

скорее всего, да. А по мнению законо-
дателя и су да — нет. Свидетельством тому 
является то, что ГПК не обязывает суд по-
сле вынесения определения об отказе 
в удовлетворении заявления об отводе 
судьи прекращать производство по делу. 
Более того, даже в случае удовлетворения 
заявления об отводе производство лишь 
прерывается на период, необходимый для 
замены судьи (коллегии судей).

Обратим внимание также и на ч.2 ст.324 
ГПК, в которой указываются основания 
для кассационного обжалования. Одним 
из них является нарушение норм процес-
суального права, которым, без сомнения, 
является участие в рассмотрении дела 
судьи, в отношении которого были преду-
смотренные ст.20 ГПК основания для от-
вода. Отметим, что ч.1 ст.23 ГПК обязывает 
такого судью заявить самоотвод.

Следовательно, отказ в удовлетворении 
заявления об отводе судьи апелляционного 
суда не может быть самостоятельно об-

жалован в суде кассационной инстанции. 
Вместе с тем участие этого судьи в рассмот-
рении дела может быть использовано в ка-
честве основания для обжалования (отме-
ны) принятого апелляционной инстанцией 
решения по существу дела.

Однако в данном случае перспектива 
успешного исхода обжалования сомни-
тельна, поскольку заявленное основание 
для отвода судьи является оценочным, а 
суд кассационной инстанции не вправе 
устанавливать и/или считать доказанными 
обстоятельства, не установленные судами 
предыдущих инстанций. Точно так же в 
компетенцию ВСС не входит решение во-
просов о достоверности или недостоверно-
сти того или иного доказательства и преиму-
ществе одних доказательств перед другими. 
Таким образом, ВСС сможет оперировать 
только уже предоставленными суду апелля-
ционной инстанции доказательствами заин-
тересованности судьи, и все будет зависеть от 
того, как их оценит коллегия судей. ’

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Фемида и СИЗО — год на связи
Ровно год исполнился со дня, когда 
была налажена работа системы 
видео-конференц-связи между 
Апелляционным судом Ивано-
Франковской области и Ивано-
Франковским следственным 
изолятором, установленной при 
поддержке посольства США 
в Украине. Это первая такая 
система связи, используемая в 
нашей стране и предназначенная 
для рассмотрения уголовных дел 
без конвоирования в суд лиц, 
находящихся под стражей.

20 июня председатель Апелляцион-
ного суда Ивано-Франковской области 

Надежда Стефанив и начальник Управ-
ления Государственной пенитенциарной 
службы в Ивано-Франковской области 
Дмитрий Футулуйчук провели пресс-
конференцию, на которой подвели итоги 
работы данной системы. 

Видео-конференц-связь необходи-
ма была судьям судебной палаты по 
рассмот рению уголовных дел Апелляци-
онного суда Ивано-Франковской области 
для того, чтобы решать дела по апелляци-
ям на постановления об избрании меры 
пресечения в виде взятия под стражу 
и продлении сроков содержания под 
стражей, а также дела, где в отношении 
обвиняемых применены принудитель-
ные меры медицинского характера в 

виде госпитализации в психиатрическое 
заведение со строгим надзором. Всего на 
протяжении года с помощью указанной 
системы связи проведены слушания по 
40 судебным делам.

По словам председателя Апелляци-
онного суда Ивано-Франковской области 
Н.Стефанив, на сегодня единственным 
недостатком в работе этой системы яв-
ляется то, что ее использование не уре-
гулировано на законодательном уровне. 
Однако уже в ст.336 нового УПК, который 
вступит в силу 20 ноября этого года, 
предусмотрено широкое использование 
системы видео-конференц-связи в уго-
ловном судопроизводстве. Более того, 
ГСАУ устанавливает во всех судах соот-

ветствующую технику, и на данное время 
Апелляционный суд Ивано-Франковской 
области имеет уже два зала судебных за-
седаний, оборудованных видеосвязью 
с Ивано-Франковским следственным 
изолятором.

Начальник Управления ГПС в Ива-
но-Франковской области Д.Футулуйчук 
рассказал, что за все время работы си-
стемы никаких проблем с техническим 
обслуживанием и качеством передачи 
информации в ходе судебных заседаний 
не было. Не жаловались на нововведение 
и сами заключенные и их родственники. 
Кроме того, система позволяет суще-
ственно экономить средства и человече-
ские ресурсы. ’

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Судейский пинг-понг
В рамках празднования Дня 
Конституции в Апелляционном 
суде Черниговской области 
состоялся турнир по настольному 
теннису. За звание лучшей команды 
боролись коллективы восьми судов 
области. О тех, кто инициировал 
проведение этих соревнований, 
а также об именах победителей вы 
узнаете дальше.

Инициаторами проведения соревнова-
ний по настольному теннису стали судьи и 
работники аппарата Апелляционного суда 
Черниговской области. И это не случайно, 
ведь они — страстные любители этой игры. 
В здании суда даже есть небольшой спор-
тивный зал, где все желающие в нерабочее 
время совершенствуют свое умение играть 
в пинг-понг. В этой обители Фемиды убеж-
дены: игра не только способствует физиче-
скому развитию, но и помогает сплотить 
коллектив. Именно поэтому при поддержке 
председателя суда Садига Тагиева решено 

было провести масштабные соревнования, 
в которых приняли участие служители 
Фемиды из всей области. 

«Цель турнира — призвать работни-
ков вести здоровый образ жизни, попу-
ляризировать настольный теннис» — с 
такими словами обратились к участникам 
турнира и зрителям заместитель пред-
седателя Апелляционного суда Черни-
говской области Людмила Навозенко и 
руководитель аппарата Татьяна Кривонос. 

Спортивное судейство осуществляли 
опытные тренеры по пинг-понгу Сергей 
Супрун и Евгений Черняк, а также юрист 
и спортсменка Марина Кириченко. Всего в 
соревнованиях приняли участие команды 
из 8 судов области: Апелляционного суда 
Черниговской области, Новозаводского и 
Деснянского районных судов г.Чернигова, 
Носовского, Репкинского, Нежинского, 
Менского районных судов, Окружного 
административного суда Черниговской 
области. По результатам одиночной встре-
чи 1-е место занял судья Апелляционного 

суда Черниговской области Николай Ла-
зоренко, 2-е — Сергей Мартыненко (Но-
совский райсуд области), 3-е — помощник 
заместителя председателя Деснянского 
райсуда г.Чернигова Сергей Полях. По ре-
зультатам парной смешанной встречи ме-
ста распределились следующим образом: 
1-е — заняли судьи Василий Козак, Ирина 
Боброва (Апелляционный суд Чернигов-
ской области), 2-е — судья Олег Киреев, 
специалист по информационным техно-
логиям Владимир Куровский (Носовский 
райсуд), 3-е — старший судебный распо-
рядитель Александр Мороз, помощник 
судьи Вадим Солонар (Менский райсуд).

В командном зачете победу одержал 
Апелляционный суд Черниговской об-
ласти. Ему и достался переходный кубок. 
Победителей наградили грамотами и цен-
ными подарками.

Организаторы надеются, что соревно-
вания станут проводить систематически, 
участников будет все больше, а их спортив-
ные достижения — значительнее. ’

ВСС

Рассмотрение 
в режиме 
нон-стоп
В первом полугодии текущего 
года по сравнению с аналогичным 
периодом 2011-го увеличилось 
общее количество материалов, 
поступивших на рассмотрение в 
Высший специализированный 
суд по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел. 
Несмотря на значительную 
нагрузку на судей, рассмотрение 
дел проходит 
в привычном режиме.

На собрании судей ВСС, где обсужда-
лись вопросы внутренней деятельности 
учреждения и принимались коллектив-
ные решения, было, помимо прочего, 
отмечено, что на рассмотрение судебной 
палаты по уголовным делам ВСС за первое 
полугодие 2012 г. поступило 11000 касса-
ционных жалоб, ходатайств, заявлений, 
2786 дел, материалов уголовных дел, ма-
териалов, на основании которых возбуж-
дены уголовные дела. На рассмотрение 
судебной палаты по гражданским делам —
38694 кассационные жалобы, ходатайства, 
заявления и т.п., а также 7118 дел.

Увеличение количества дел и материа-
лов, конечно, приводит к росту нагрузки 
на судей. Со вступлением в силу нового 
УПК ситуация, вероятно, еще больше 
осложнится.

Так, к рассмотрению судебной пала-
той по уголовным делам ВСС, в частно-
сти, на 21 июня 2012-го было назначено 
83 дела по кассационным жалобам на 
приговоры (определения) апелляцион-
ных судов, постановленных в апелля-
ционном порядке, а также на приговоры 
местных судов. С целью соблюдения 
предусмотренных законом сроков и обе-
спечения надлежащего уровня осущест-
вления уголовного судопроизводства эти 
дела рассматривались четырьмя коллеги-
ями судей ВСС.

В состав одной из них вошли: Леонид 
Фесенко — председательствующий судья, 
судьи Михаил Вильгушинский и Сергей 
Слинько. Коллегия рассмотрела 17 дел.

В ВСС заверяют: несмотря на то, что 
значительно увеличилось общее количе-
ство материалов и жалоб, поступающих в 
эту кассационную инстанцию, и соответ-
ственно возросла нагрузка на служителей 
Фемиды, все судебные процессы проходили 
в привычном рабочем режиме с соблюдени-
ем определенных процессуальным законо-
дательством норм. ’

4. За поданням Ради суддів госпо-
дарських судів прийнято рішення про 
призначення ПОПОВА Олександра 
Вікторовича на посаду голови Гос-
подарського суду Донецької області 
та про звільнення його з посади за-
ступника голови цього суду. 

5. За поданням Ради суддів за-
гальних судів прийнято рішення про 
призначення БАБЕНКА Володимира 
Миколайовича на посаду голови Апе-
ляційного суду Черкаської області та 
про звільнення його з посади заступ-
ника голови цього суду. 

6. За поданням Ради суддів за-
гальних судів прийнято рішення про 
призначення КОРОВАЙКА Олексан-
дра Івановича на посаду голови Апе-
ляційного суду Херсонської області 
та про звільнення його з посади за-
ступника голови цього суду. 

7. За поданням Ради суддів за-
гальних судів прийнято рішення про 
звільнення Лойзик Марії Василівни з 
посади заступника голови Старосам-
бірського районного суду Львівської 
області.

8. Прийнято рішення про внесен-
ня подання Президенту про призна-
чення кандидатів на посади суддів 
місцевих адміністративних судів:

Бабіча Станіслава Ігоровича — До-
нецького окружного адміністратив-
ного суду; 

Братичак Уляни Володимирівни —
Херсонського окружного адміністра-
тивного суду; 

Кравчук Ольги Володимирівни — 
Кіровоградського окружного адміні-

стративного суду; 
Молочної Ірини Сергіївни — До-

нецького окружного адміністратив-
ного суду; 

Полях Наталії Анатоліївни — Хар-
ківського окружного адміністратив-
ного суду; 

Шимоновича Романа Миколайо-
вича — Житомирського окружного 
адміністративного суду. 

9. Прийнято рішення про внесен-
ня подання Президенту про призна-
чення кандидатів на посади суддів 
місцевих господарських судів:

Галамай Олесі Зеновіївни — Гос-
подарського суду Тернопільської 
області; 

Омельяна Олексія Сергійовича — 
Господарського суду Житомирської 
області. 

10. Прийнято рішення про вне-
сення подання Президенту про при-
значення кандидатів на посади суддів 
місцевих загальних судів:

Басової Олени Андріївни — Джан-
койського міськрайонного суду Авто-
номної Республіки Крим; 

Бугрименка Валентина Володими-
ровича — Новотроїцького районного 
суду Херсонської області; 

Гавенко Олени Леонідівни — Ро-
китнянського районного суду Київ-
ської області; 

Головатого Романа Ярославовича —
Червоноградського міського суду 
Львівської області; 

Гордійчук Іванни Вікторівни — 
Ковельського міськрайонного суду 
Волинської області; 

Гринчак Світлани Іванівни — Роз-
дільнянського районного суду Одесь-
кої області; 

Да нилів Софі ї Вікторівни — 
Будьоннівського районного суду 
м.Донецька; 

Жупанової Олени Олександрів-
ни — Петровського районного суду 
м.Донецька; 

Кицюк Вікторії Сергіївни — Кіров-
ського районного суду м.Донецька; 

Ковтун Наталії Григорівни — 
Саксаганського районного с уд у 
м.Кривого Рогу Дніпропетровської 
області; 

Корицької Вікторії Олександрів-
ни — Богунського районного суду 
м.Житомира; 

Кузана Ростислава Ігоровича — 
Городоцького районного суду Львів-
ської області; 

Лебідь-Гавенко Галини Михайлів-
ни — Васильківського міськрайонно-
го суду Київської області; 

Леонова Олександра Степанови-
ча — Кіровського районного суду 
м.Донецька; 

Лисенко Тетяни Юріївни — Мо-
гилів-Подільського міськрайонного 
суду Вінницької області; 

Марфіної Наталі В’ячеславівни — 
Пирятинського районного суду Пол-
тавської області; 

Марціцкої Ірини Богданівни —
Віньковецького ра йонного с уд у 
Хмельницької області; 

Мисько Христини Мирославів-
ни — Галицького районного суду 
м.Львова; 

Обори Зоряни Богданівни — Пав-
лоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області; 

Петренко Людмили Василівни — 
Токмацького районного суду Запо-
різької області; 

Польської Мирослави Василівни —
Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області; 

Робак Марини Володимирівни — 
Хмільницького міськрайонного суду 
Вінницької області; 

Семенцової Людмили Миколаїв-
ни — Богунського районного суду 
м.Житомира; 

Середи Катерини Олександрівни —
Шевченківського районного суду 
м.Запоріжжя; 

Сидорак Галини Богданівни — 
Підволочиського районного суду 
Тернопільської області; 

Скаковської Ірини Володимирівни —
Томашпільського районного суду Ві-
нницької області; 

Соловйова Івана Миколайовича —
Петриківського районного суду Дні-
пропетровської області; 

Хомицької Алли Анатоліївни — 
Млинівського районного суду Рів-
ненської області; 

Шевцова Олександра Анатолійо-
вича — Свердловського міського суду 
Луганської області. 

11. Прийнято рішення про вне-
сення подання Президенту про при-
значення Сорокіної Оксани Олексан-
дрівни на посаду судді Вільшанського 
районного суду Кіровоградської об-
ласті. ’
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КАДРЫ

Портфели от ВСЮ
На последнем заседании Высший совет юстиции поддержал 10 кандидатур на административные должности, рекомендованных 
Советом судей хозяйственных судов, и 22 — рекомендованные Советом судей общих судов. А вот 2 служителям Фемиды 
пришлось попрощаться с мантией: ВСЮ внес представления об увольнении судьи Сколевского райсуда Львовской области 
Наталии Гуменной и судьи Львовского апелляционного административного суда Вячеслава Любашевского.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ШИБАНОВ

Советник Президента Андрей ПОРТНОВ внимательно наблюдал 
за проштрафившимися служителями Фемиды.

А вот председателю Высшего хозяйственного суда Виктору ТАТЬКОВУ 
кадровый вопрос настроение не испортил. В его «епархии» 
все спокойно — 10 судей-«хозяйственников» утверждены 
на административные должности.

Инна ОТРОШ активно ратовала за увольнение Н.Гуменной 
и отстояла свою точку зрения. 

Председатель Совета судей административных судов Николай КОБЫЛЯНСКИЙ 
с интересом читал в любимой газете интервью с коллегой.

Два члена ВСЮ, два адвоката — Сергей САФУЛЬКО (слева)
и Владимир ВЫСОЦКИЙ. Торжественный момент — новоназначенные судьи получили «путевки» в храмы Фемиды.

РЕШЕНИЯ

Рекомендовали, 
перевели, отказали
На очередном заседании ВККС, состоявшемся 2 июля, 
9 законников получили переводные «пропуска» 
в другие обители Фемиды, а 6 избраны бессрочно. 
Еще 2 перевели в суды другой специализации по 
результатам сданного квалификационного экзамена. 
Одной судье в даче рекомендации 
для перевода отказали.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Члены ВККС Анатолий МАРЦИНКЕВИЧ и Лидия ГОРБАЧЕВА 
советуются перед принятием решения.

Для судьи Баглейского районного суда г.Днепродзержинска 
Днепропетровской области Татьяны ПОГРЕБНЯК (справа) 
решение ВККС было неутешительным. Ей посоветовали 
еще поработать и устранить недостатки. 

Судью в отставке Людмилу СТРАТЕЙЧУК рекомендовали 
в Апелляционный суд Донецкой области. 
Она заверила: «Готова работать с новыми силами!» 

8 фотофакт
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ДАТА

Цветы 
для Конституции
Поскольку памятника Основному Закону нет, 
руководители государства и высших судебных 
органов 28 июня возложили цветы к памятникам 
выдающимся украинцам. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Президент и руководители государственных органов 
традиционно собрались возле памятника Тарасу Шевченко.

Председатели Верховного и Конституционного судов Петр ПИЛИПЧУК (слева) 
и Анатолий ГОЛОВИН возложили букеты к подножию памятника Михаилу Грушевскому.

Принял участие в торжествах и председатель 
Высшего административного суда Игорь ТЕМКИЖЕВ (справа).

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Право —
на первом месте
В канун Дня Конституции Ассоциация юристов 
Украины организовала круглый стол, где 
эксперты имели возможность обсудить ситуацию 
с верховенством права, ведь без его обеспечения о 
полноценном развитии государства можно забыть.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Президент АЮУ Валентин ЗАГАРИЯ (слева) надеется, 
что наработки, подготовленные на заседании, подтолкнут 
юридическое сообщество к дальнейшей активной деятельности.

Иван ДОМБРОВСКИЙ прекрасно знает об отношении власти 
к верховенству права, так как возглавлял Конституционный Суд 
в очень непростое время.

Судья КС в отставке Петр МАРТЫНЕНКО призвал органы власти 
руководствоваться не только конституционными нормами 
и принципами, но и моральными ценностями.

ПОЗИЦИЯ

Основание 
для работы
В Конституционном Суде состоялся круглый стол, 
участники которого обсудили как сильные, так и 
слабые стороны действующего Основного Закона и 
пытались решить, стоит ли вносить в него изменения. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Заместитель Председателя КС Юрий БАУЛИН (слева) 
поделился своими взглядами на общие моменты в деятельности отечественного 
и зарубежных органов конституционной юрисдикции.

На наличие внутренних противоречий в Основном Законе 
указал судья КС Петр СТЕЦЮК.

Несмотря на критику действующей Конституции, судья КС Наталия ШАПТАЛА 
и ее коллеги накануне праздника были в хорошем настроении.
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Академик Национальной академии правовых наук 
Украины, судья Конституционного Суда Украины 
в отставке Иван ТИМЧЕНКО: 

«Бог и судьба вели меня 
по жизненному пути»

 ( Окончание, начало на стр.1

— То есть могли стать бухгалтером, 
а впоследствии — банкиром. Почему не 
пошли по этому пути?

— Сельская молодежь смотрела ис-
коса — мол, конторский. Поэтому реши-
тельно был настроен уйти. Но, зная кру-
той нрав бухгалтера, Василия Кривогуза, 
понимал: с миром не отпустит. Поэтому 
когда на День шахтера в Донецк машиной 
повезли за 100 км свиней, а меня назначи-
ли старшим, я после того, как их продали, 
сделал вид, будто заблудился. Вернулись 
без меня.

Вышел на работу аж через 3 дня. Жду, 
когда же бухгалтер будет ругать. Только 
в комнату набились люди, спрашивает: 
«Где был?» Дальше ругательства. Я мол-
ча положил на стол ключи: работать в 
конторе больше не буду. Пошел на ферму 
фуражиром. 

На следующее лето отец говорит: «По-
чему бы тебе не пойти учиться на трак-
ториста? Они и зарабатывают хорошо, и 
работа постоянная».

В райцентре, в 40 с лишним километ-
рах, было хорошо известное Покровское 
училище механизации сельского хозяй-
ства. Ему сегодня 123 года. Захожу в кан-
целярию с документами — оказывается, 
набор окончен. Растерялся, но не ухожу. 
Тогда мужчина, как оказалось — зам-
полит училища, посмотрел документы и 
приказал: принимайте, у него в дипломе 
об окончании 7 классов почти все пя-
терки!

— То есть партия исполнила роль 
«руководящей и направляющей»? 

— Некоторым образом (смеется). И 
не только в этом. Фактически агитировал 
меня мастер производственного обуче-
ния — классный руководитель Николай 
Моисеенко. 

Как-то я собрался в кино. Нужно 
было перейти на левый берег р.Волчьей. 
Впереди не спеша идет Николай Ивано-
вич. Солидный. С портфелем, с книгами. 
Он учился в вечерней школе. Попро-
бовал обогнать его, а он: «Иван, куда 
бежишь? Знаю, в кино. А не думал ли 
ты, чтобы, например, поступить в тех-
никум? Учишься хорошо. Вон Григорий 
Горобец тройки высиживает, в партию 
вступает. Так лучше бы тебе это сделать, 
а не ему».

Что ответил — не помню, но впослед-
ствии стал кандидатом в члены партии. 

Потом окончил училище и стал рабо-
тать трактористом. Но достался мне не 
новенький стальной конь, а МТЗ-50, от 
которого все отказались, потому что часто 
ломался. Я с ним дней 10 провел на РТС — 
пошло на лад. Делал один. Без сменщика. 
Отец настаивал на учебе в техникуме. 
Однако председатель колхоза Алексей По-
мазан — ни в какую: «Никуда не отпущу, 
пока не найдешь себе замену».

Со скрипом подал на заочное. Получил 
вызов на экзамены на 9 ноября. Но предсе-
датель все медлил. За 2 недели до отъезда 
я самовольно оставил работу, заявив, что 
имею право на отпуск как допущенный к 
вступительным экзаменам.

Среди поступающих на заочное отде-
ление Никопольского техникума меха-
низации сельского хозяйства — человек 
60, все — «в годах». Один я, 20-летний, 
затесался.

Первый экзамен — диктант. Во время 
объявления результатов преподаватель — 
Глеб Григорьев — называет мою фамилию 
первой. Подаю экзаменационный лист. 
Он вписывает в графе «украинский язык 
письменный», «украинская литература 
устно» по пятерке! «Так я же не сдавал 
устный», — удивляюсь. «А зачем вам 
сдавать? — говорит. — Вы единственный 
написали диктант на пятерку!» 

По окончании экзаменов подходит 
ко мне Глеб Филиппович (а уже было 21 
или 22 ноября) и предлагает перейти на 
стационар, хотя занятия идут уже почти 
3 месяца. Мол, догонишь. Таким образом 
25 ноября я был зачислен на стационар.

— А партийная карьера как продви-
галась?

— Познакомился с однокурсником 
Иваном Трущенковым из Брянской об-
ласти, который уже был членом партии. 
Узнав, что я кандидат, предложил посту-
пить на вечернее в университет марксиз-
ма-ленинизма при Никопольском горкоме 
партии. 

Директор университета Береговой 
посмотрел на нас как на чудаков, но со-
гласился. Правда, заметил: послушайте 
сначала лекции, по одной, по истории 
партии, политэкономии и философии. 
Потом придете ко мне. 

— В вашей биографии отсутствует 
упоминание о службе в армии. Почему?

— Был 3-й курс. Вдруг повестка. Но в 
облвоенкомате «специалиста гусеничных 
тягачей» ошарашили: рост 185 см, а вес — 
до нормы не хватает 19 кг! Сказали: «Про-
должай учиться, поправляйся!» Честно 
говоря, стыдно было перед друзьями, 
преподавателями, просто знакомыми. 
Поэтому и перешел в Мелитопольский 
сельскохозяйственный техникум.

Большинство людей, которые играли 
ту или иную роль в моей жизни, помню 
по фамилиям, а то и по имени-отчеству. 
Но, к сожалению, не могу вспомнить 
фамилию преподавателя техникума, 
который подвигнул меня на невозмож-
ное. Склонил бы перед ним голову (как 
сделал перед Г.Григорьевым). Он посо-
ветовал сдать экстерном экзамены за 4-й 
курс и перейти на 5-й, на заочное. Так и 
сделал. Получил диплом с отличием. Ни 
одной четверки. Мои однокурсники про-
должали получать среднее специальное 
образование, а я уже был назначен на 
должность инструктора производствен-
ного обучения.

— А каким образом попали в сто-
лицу?

— Очень сложным маршрутом (сме-
ется). Началось с того, что родители, 
которые уже жили недалеко от г.Марганца 
Никопольского района, начали «тянуть» 
меня поближе к себе. Пошел к первому 
секретарю Мелитопольского райкома 
партии Ольге Передерий, чтобы сняться 
с партийного учета. Не отпускает. И вдруг 
получаю предложение о направлении на 

учебу в Высшую партийную школу. На 
размышление — день.

Согласен, говорю. Но в Запорожском 
обкоме сказали: нет 2 лет стажа партий-
ной работы. Опять иду к Ольге Ивановне. 
Она извинилась, что не знала о таком 
требовании, и тут же предложила ехать 
в колхоз им. 10-летия КИМа (Комму-
нистический интернационал молодежи). 
«Колхоз этот — труба. Осенью думаем 
сменить там секретаря парторганизации. 
Иди механиком, поработаешь, а осенью 
изберем секретарем и, соответственно, 
заместителем председателя колхоза», — 
агитировала она.

Что делать? Соглашаюсь. Однако не 
оставляю намерений поступить на за-
очное отделение в Мелитопольский ин-
ститут механизации сельского хозяйства. 
А отец за свое: «Приезжай, мы одни, здо-
ровье уже не то...» 

С горем пополам договорился с пред-
седателем колхоза, чтобы отпустил. Но 
нужно было еще получить согласие се-
кретаря районного парткома по сельскому 
хозяйству. Иду на прием к Азархину, не 
говорю, что хочу к родителям — мол, со-
бираюсь учиться дальше, на стационаре. 
Он: «А ты дезертир… Куда?» На юридиче-
ский факультет, отвечаю. У него на лице — 
невероятное удивление: «Так ты проку-
рором захотел стать? Да мы тебе такую 
характеристику дадим, что пожалеешь! 
Так мы накажем!» 

Очень быстро, мгновенно, возникла 
мысль-ответ: «Если вы мое желание учить-
ся расцениваете как преступление — 
готов понести любое наказание». Ото-
ропел. Махнул рукой… мол, увольняйся 
хоть завтра! 

Сказал бы я правду — ни за что бы не 
отпустил. Скорее всего, как и Ольга Ива-
новна, ценил.

Приехал к отцу в хорошем настроении. 
Но оказалось, что в колхозе накануне при-
няли на работу механика. Отчаяние. Как 
быть? Подать документы в институт — 
не хотел возвращаться в Мелитополь. И 
вдруг меня как осенило: я же сказал, что 
хочу поступать на юридический!

Из справочника узнал, что на юристов 
учат в Киевском, Львовском и Одесском 
университетах, а также в Харьковском 
юридическом институте. Но если уж ехать, 
то в столицу! Взял билеты на поезд до 
Киева на 24 июля. У старшего брата был 
день рождения. Угостили молодым вином. 
И в дорогу…

«По советским канонам, 
мне мира не видать…»

— Какое впечатление произвела 
столица?

— Сначала не было времени даже про-
йтись: сдача документов, медицинская ко-
миссия, экзамены. Кстати, на последнем, 
по истории, один из вопросов был «Золотые 
ворота». «А вы были возле них?» — 
спрашивают. «Нет. Потому что знаю до-
рогу только от университета (красный 
корпус) до общежития на ул. Ломоносова. 
Кстати, первая ночевка в Киеве у меня 
была в гостинице «Москва» (в настоящее 

время — «Украина»). Один из абитуриен-
тов родом из Сибири предложил. Не знал, 
где на ночь остановиться. Поэтому на мой 
ответ экзаменатор сказал: «Ничего, еще 
увидишь». Я понял, что поступил.

В 1963 году набирали только одну 
группу на 4-летний срок обучения — 
30 студентов. Конкурс — 23 человека на 
место. По количеству баллов я был вторым. 
На первом — Игорь Турянский, который 
потом был, в частности, послом в Турции и 
Южно-Африканской Республике.

В том году был второй набор на отде-
ление международного права. В заветную 
пятерку, я тогда это воспринимал именно 
так, попал и я.

— Следовательно, были все шансы 
стать известным дипломатом?

— Наоборот, никаких, потому что на 
2-м курсе узнал о черном пятне в био-
графии — моя двоюродная сестра Лида 
проживает в Австралии. Вышла замуж за 
чеха, который, как и она, во время войны 
был на принудительных работах в Герма-
нии. Их депортировали на пятый конти-
нент. Поэтому, по советским канонам, мне 
мира не видать. И я уделил внимание дис-
циплинам по теории государства и права, 
государственному (конституционному) 
праву. Тема и курсовой, и дипломной ра-
бот — о морали и праве.

— Однако ни моралью, ни правом сыт 
не будешь. Помогали ли вам родители?

— Материальные условия, как и у 
большинства студентов, были не очень. 
Зарабатывали, разгружая вагоны на стан-
ции Жуляны. На 4-м курсе решил идти 
работать. Предложили должность юриста 
в только что созданном Министерстве 
сельского строительства. Оно размеща-
лось в помещении, где в настоящее время 
находится Институт государства и права. 
Через полгода обещали дать квартиру. Что 
еще нужно?

Собрал документы, несу. Навстречу — 
Дмитрий Сусло: «Есть предложение изб-
рать тебя председателем студкома». Отве-
чаю, что собрался трудоустраиваться в 
министерстве. «А что ты там не видел?! — 
удивился он. — В Издательстве полити-
ческой литературы есть место редактора. 
Есть вакансия старшего редактора и в 
журнале «Советское право». Подойди к 
главному редактору Денису Панасюку или 
ответственному секретарю Юрию Вербен-
ко. Скажи — от меня».

Не знал, что Политиздат — где-то в 300 м 
от корпуса юридического факультета на 
бульв. Т.Шевченко. Но знал, что редак-
ция журнала — в помещении Верховного 
Суда, на ул. Чекистов (в настоящее время 
улицы Пилипа Орлика). И пошел туда. 

— Из юристов — в редакторы?
— Почти так. Вместо статей по между-

народным дисциплинам пришлось редак-
тировать статьи по вопросам адвокатуры, 
колхозного права, участия обществен-
ности в борьбе с правонарушениями и 
т.п. Класс! Статьи по международным 
вопросам перепадали редко. А посколь-
ку материалы поступали в основном на 
русском, были переводы на украинс-
кий.

Шел 5-й год. Как-то подходит ко мне 
член редколлегии, заместитель проку-
рора УССР по кадровым вопросам Петр 
Осипенко. Предлагает работу: мол, пора-
ботаешь 2—3 года у нас, потом направим 
в аппарат ЦК КПУ. Пошел к нашему глав-
ному редактору договариваться, на том 
все и закончилось.

Через какое-то время позвонил по те-
лефону заместитель начальника Киевской 
высшей школы милиции Петр Михайлен-
ко. Известный человек. По чьей-то реко-
мендации (чьей — не помню) предлагает 
должность редактора их научного сбор-
ника. Я спросил: а как же наш главный 
редактор? Заверил, что лично поговорит 
с ним. Приходит. Красавец-генерал. Но 
вышел он от главного уже без улыбки. 

Еще спустя некоторое время на связь 
вышла Валентина Вараксина — заве-
дующий юридическим отделом прави-
тельства, предлагает работу главного 
консультанта. Проходит довольно много 
времени. Приглашает к себе. «К сожале-
нию, — говорит, — не могу вас взять на 
работу. Почему — не скажу. Но если хотите 
что-то иметь в жизни, скорее уходите от 
Панасюка...»

— Судя по всему, вырваться удалось?
— Именно так. Как-то обратился ко 

мне член редколлегии, старший научный 
сотрудник Института государства и права 
Виктор Мрыга, чтобы я подыскал челове-
ка в аспирантуру на дневное отделение, а 
он будет у него научным руководителем. 
Неожиданно для самого себя говорю: «Я 
сам не прочь попробовать...»

Тут важна характеристика с места 
работы. Говорю главному, что хочу опять 
попробовать поступить в аспирантуру. 
Только не сказал, что на дневное отделе-
ние. Он согласился, а когда я поступил 
и сообщил, что на стационар… трудно 
передать, что было.

— Удалось узнать, почему пре-
дыдущие попытки уйти из журнала за-
канчивались неудачей?

Иван ТИМЧЕНКО родился 

3 марта 1939 г. 

в Покровском районе 

Днепропетровской области.

Окончил училище механизации 

сельского хозяйства, 

сельскохозяйственный 

техникум. Работал 

трактористом, механиком 

колхоза. С 1966 г. — старший 

редактор редакции журнала 

«Радянське право». 

В 1967 г. окончил юридический 

факультет Киевского 

государственного универ-

ситета им. Т.Г.Шевченко.

С 1971 г. — аспирант, 

научный сотрудник, ученый 

секретарь Института 

государства и права АН УССР.

В 1990—1991 гг. работал 

помощником Председателя 

Верховного Совета. С 1991 г.

возглавлял юридическую 

службу (управление) АП.

В сентябре 1996 г. назначен 

судьей КС по квоте 

главы государства.

18 октября того же года 

избран Председателем КС 

на трехлетний срок.

Кандидат юридических 

наук. Действительный член 

(академик) Национальной 

академии правовых наук Украины, 

заслуженный юрист Украины.

Награжден орденами князя 

Ярослава Мудрого 

V и ІV степеней, орденом 

«За заслуги» ІІІ степени, орденом 

Федеральной Республики Германия 

«Большой Крест за заслуги».

Полномочия судьи КС 

сложил 22.03.2004. 

ОТЛИЧИЯ

 & Президент 
України
Указ

Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди 
Дня Конституції України

За значний особистий внесок у 
державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, 
культурно-освітній розвиток України, 
вагомі трудові здобутки та високий 
професіоналізм 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом князя 
Ярослава Мудрого III ступеня

 • МАМУТОВА Валентина Карловича — 
директора Інституту економіко-
правових досліджень Національної 
академії наук України, академіка 
НАН України і НАПрН України, 
м.Донецьк

<…> 

Нагородити орденом княгині 
Ольги ІІІ ступеня 

<…>

 • ОЛІФЕРОВСЬКУ Катерину Пилипівну — 
суддю у відставці апеляційного 
суду Чернігівської області

<…>

Присвоїти почесні звання: 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ»

 • БЄЛІКУ Ігорю Борисовичу — 
першому заступникові начальника 
Державної фінансової інспекції в 
Донецькій області

 • ГУЛЬЧЕНКУ Костянтину Петровичу — 
судді у відставці Верховного Суду 
України 

 • ДАВИСКИБІ Надії Федорівні — 
судді у відставці апеляційного суду 
Запорізької області 

 • ЗУБАРЄВІЙ Катерині Петрівні — 
судді у відставці апеляційного суду 
Львівської області 

 • КОЗЛОВУ Ігорю Миколайовичу — 
Керівникові Управління 
Адміністрації Президента України

 • КОЧКАРОВУ Владиславу 
Вікторовичу — директорові 
Департаменту Державної 
податкової служби України

 • МАРЧУК Наталії Василівні — 
прокуророві Дніпропетровської 
області

 • МОНАЄНКУ Антону Олексійовичу — 
проректорові Класичного 
приватного університету, 
м.Запоріжжя

 • НЕХОЦІ Марії Василівні — 
завідувачеві секретаріату Комітету 
Верховної Ради України з питань 
Регламенту, депутатської етики та 
забезпечення діяльності Верховної 
Ради України

 • ПАВЛІЮ Анатолію Олександровичу — 
прокуророві відділу прокуратури 
Донецької області

 • РОЗДАЙБІДІ Андрію 
Володимировичу — голові 
державної податкової служби у 
Харківській області

 • РУДЯКУ Олександру Вікторовичу — 
начальникові Головного управління 
МВС України у Львівській області, 
генерал-майору міліції

 • СІРЕНКУ Володимиру Васильовичу — 
судді у відставці Верховного Суду 
України 

 • СМОРОДІНОВУ В’ячеславу 
Дмитровичу — судді у відставці 
Верховного Суду України 

 • ФЕРЕНС Олені Миколаївні — 
директорові Департаменту 
Міністерства юстиції України

 • ХАРЧЕНКУ Сергію Миколайовичу — 
заступникові начальника Південної 
митниці – начальнику служби

 • ШВЕДУ Івану Івановичу — першому 
заступникові голови – начальнику 
управління податкової міліції 
державної податкової служби у 
Чернівецькій області

 • ШЕВЧУКУ Віктору Михайловичу — 
деканові факультету Національної 
юридичної академії України, 
м.Харків

 • ШЕРШЕЛЬ Ользі Вікторівні — 
головному консультантові 
Управління Адміністрації 
Президента України

<…>.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
27 червня 2012 року
№417/2012

10 судебная власть



— Лет через 8 встретил В.Вараксину. 
На заседании какой-то комиссии Верхов-
ного Совета. Она и открыла секрет. Мои 
документы передали управляющему дела-
ми Совета Министров УССР Константину 
Бойко. Тот позвонил главному. Д.Панасюк 
«доброжелательно» сообщил: «Он же на-
шего права не знает, потому что закончил 
международное отделение». И дальше в 
том же духе.

Кстати, через несколько месяцев после 
моего поступления в аспирантуру что-то 
подобное он сказал и директору институ-
та, академику Владимиру Корецкому. Но 
тот ответил: вы характеристику подписа-
ли совсем другую, время покажет. 

— В Советском Союзе гуманитариям 
было трудно, ведь всегда нужно было 
«согласовывать» свое мнение с взгля-
дами классиков марксизма-ленинизма и 
линией партии. Удавалось?

— Скорее наоборот. Из-за принципи-
альности. 

В 1978 году вышла моя монография 
«Законодавча діяльність союзних респуб-
лік у сфері державного управління». И 
надо ж было такому случиться, что я не 
согласился с мнением доктора юриди-
ческих наук, профессора, заведующего 
сектором науки ЦК КПСС Виктора Шевцо-
ва по вопросам «политической, государ-
ственной власти». Мне передал его мнение 
наш новый директор — академик Борис 
Бабий. Я должен был признать якобы 
допущенные методологические ошибки. 
Иначе… Я возразил: никаких ошибок не 
вижу, поэтому прошу конкретно указать 
на них. 

Из Москвы приезжает член созданной 
комиссии Анатолий Шебанов. Он так-
же требует признать методологические 
ошибки, потому что… Я возражаю, так 
как что речь идет не об ошибках, а о раз-
ногласиях в научных позициях — моих 
и В.Шевцова... В то время я был ученым 
секретарем института.

Тогда наш директор обращается к 
московскому ученому Юрию Тихомирову, 
который работал в Институте государства 
и права Академии наук СССР, с просьбой 
выразить свое мнение. Ответ шокировал 
Б.Бабия — методологических ошибок нет! 
Но следует иметь в виду, что должность 
директора согласовывалась в структурах 
ЦК КПСС и, конечно, в секторе науки, то 
есть у В.Шевцова.

Поэтому было организовано рассмот-
рение моего вопроса на заседании отде-
ла, потом — ученого совета института, 
в партбюро. Многие из тех, кто раньше 
рекомендовал рукопись монографии к 
печати, заняли противоположную пози-
цию. Не изменил своего мнения только 
Николай Козюбра. Он тогда возглавлял 
в институте отдел теории государства и 
права. 

В журнале «Советское государство и 
право» (№8 за 1981 год) была опублико-
вана рецензия на мою скандальную моно-
графию. И такая, что дай Бог каждому на-
учному работнику иметь что-то подобное 
в союзном журнале!

Что же касается самого В.Шевцова, то 
он впоследствии был осужден на 8 лет за 
контрабанду радиотоваров из Японии, где 
он находился в командировке с диплома-
тическим паспортом, вместе с директором 
Шахназаровым, возглавлявшим какой-то 
политический институт.

«Своего рода хобби была работа 
над законопроектами»

— Научная работа, как правило, 
оставляет свободное время для хобби. 
Что коллекционировали?

— Своего рода хобби у меня была ра-
бота над законопроектами. Первым из них 
был проект закона об охране и использо-
вании памятников истории и культуры. 
Даже ездил в Москву, в Президиум Верхо-
вного Совета СССР, на консультирование.

Был в составе рабочей группы по под-
готовке проекта закона о народном об-
разовании. Параллельно разрабатывался 

проект закона о высшем образовании. Из 
ЦК поступила команда: объединить эти 
два проекта в один. 

Планировалось создать разные груп-
пы для работы над отдельными раздела-
ми. Я отметил, что такой подход не вполне 
приемлем. Ведь придется приводить текст 
по содержанию к общему знаменателю. 
Предложил самостоятельно выполнить 
всю работу. Согласились. И уже в воскре-
сенье под вечер, через три дня, принес в 
министерство проект. В первый и в по-
следний раз получил за это 1100 руб.

— Немало, как по тем временам. 
Следовательно, на законотворчестве 
можно было неплохо заработать?

— Работа над законопроектом была 
на общественных началах. К тому же уже 
наступили времена перестройки, которые 
раскрепостили и научную мысль. В 1989 го-
ду я самостоятельно подготовил проект 
закона — о выборах в местные советы по 
производственным и территориальным 
избирательным округам. 

Этим заинтересовались в горкоме пар-
тии. Меня пригласил на беседу первый 
секретарь. Я сделал своего рода доклад для 
всех секретарей райкома по этому вопро-
су, проект восприняли одобрительно, но 
было поздно…

Однако вскоре к секретарю Пре-
зидиума Верховного Совета УССР Ни-
колаю Хоменко приехал председатель 
колхоза «Россия» Великобурлукского 
района Харьковской области, кандидат 
экономических наук Виктор Ворошилов 
с просьбой организовать встречу со 
мной, автором статьи в газете «Прав-
да Украины». Встреча завершилась 
продуктивно. Я обратился к Предсе-
дателю Верховного Совета Валентине 
Шевченко с соответствующим пред-
ложением. Письмом от 21.12.89 Пре-
зидиум под держал идею проведения 
эксперимента в Черненском сельском 
совете. ВС утвердил Временное поло-
жение об экспериментальной модели 
управления территорией Черненского 
сельского совета Великобурлукского 
райо на Харьковской области (проект мы 
подготовили вдвоем с В.Ворошиловым). 

Потом было соответствующее реше-
ние исполкома Харьковского областного 
совета от 19.02.90. «Россию» расформи-
ровали, а основные и оборотные средства 
и материально-технические ресурсы 
колхоза передали на баланс сельсовета. 
В.Ворошилов стал его председателем и в 
то же время возглавил исполком, то есть, 
по сути, выполнял функции нынешнего 
сельского председателя. 

Эксперимент длился 8 лет.

«Видеть себя в других, 
других — в себе»

— Эксперименты редко бывают 
настолько успешными... Однако спра-
ведливо, что его инициатору поручили 
доказывать состоятельность своей 
идеи. А вообще, с чего, по вашему мнению, 
начинается справедливость и где она 
заканчивается?

— Прежде всего, как по мне, следует 
определиться, какой смысл вкладывается 
в это широкоупотребительное слово. В 
предельно широком понимании — это со-
циальное явление, которое характеризует 
духовность, духовную жизнь каждого че-
ловека как личности и общества в целом. 

Узкое видение этого феномена мож-
но свести к оценке сути, содержания 
взаимных отношений двух и более субъ-
ектов в конкретно очерченных вопросах 
по принципу: видеть себя в других, дру-
гих — в себе. Субъектами таких отно-
шений являются люди. Во-первых, сами 
по себе как таковые, их объединения — 
общественные и государственные. 
Во-вторых, люди, с одной стороны, и 
материализованные ими в тех или иных 
нормах, в том числе правовых, в религиях, 
обычаях, обрядах, в разного рода про-
граммах деятельности и т.п. действия — 
с другой.

Человек считает справедливыми 
отношения с другим человеком при 
условии, что оценка обоими сути этих 
отношений является тождественной. 
Они будто находят партнера друг в 
друге — ты есть я, я есть ты. Своего 
рода тандем. Оценка справедливости 
их отношений дается как ими самими, 
так и другими членами общества, их 
объединениями, обществом в целом.

При таких обстоятельствах (в усло-
виях разнообразия общественной 
жизни в Украине — политической, 
экономической и идеологической) неми-
нуемо происходит и динамика взглядов 
на суть собственного видения справед-
ливости. Акценты в оценке смещаются 
и могут стать если и не в полной мере 
противоположными, то по крайней 
мере, скажем, с оценки «отлично» сни-
зиться до «удовлетворительно».

Свои взгляды по тем или иным во-
просам лицо объективирует, типизи-
рует в разного рода общественных 
объединениях, членом которых оно ста-
новится благодаря тому или иному учас-
тию в них, а также через государственные 
структуры.

Появляются коллективные мнения 
в оценке справедливости, которые не-
избежно будут противопоставляться 
друг другу. И непременно зарождается 
процесс противостояния, позитивно-
го и негативного, между индивидами 
и общественными объединениями и 
государственными структурами, меж-
ду самими объединениями граж-
дан, между такими объединениями и 
государственными структурами и долж-
ностными лицами последних и т.п. 

При этом, бесспорно, собственное ви-
дение понятия одними будто прививает-
ся, а то и навязывается другим. И нередко 
человек свои взгляды на справедливость 
оставляет при себе как устоявшиеся, а 
живет по чужой, привнесенной справед-
ливости. Другой остается непреклонным 
в своей точке зрения — стоиком. Но боль-
шинство меняет взгляд на конкретный 
вопрос, трансформируя его в более или 
менее общепризнанный.

Однако следует помнить, что суть 
справедливости в понимании человека 
есть и всегда будет преимущественно 
динамическим феноменом, в состоянии 
статики некая справедливость является 
вечной, а некая — ограничена историче-
ским промежутком времени.

Отношение человека к сути спра-
ведливости будет опосредованным. Оно 
выражается в материализованных дейст-
виях в практике общественных отно-
шений. В частности, через нормы зако-
нодательства, морали, обычаи, обряды, 
акты общественных организаций. Через 
оценку содержания тех или иных норм, 
практики их применения, в результате 
определения их как справедливых или 
несправедливых.

С этой целью Конституция и закреп-
ляет соответствующие права человека 
и гражданина на реализацию себя, сво-
ей личности в практике общественных 
отношений. Реализуя эти права, человек 
вступает в определенные общественные 
отношения. Следовательно, он в пер-
вую очередь оценивает возможность 
своего участия в тех или иных отноше-
ниях. Насколько он как личность впи-
шется в интеллектуальный потенциал, 
материализованный в нормах, обычаях, 
религиях и т.д. или выраженный в кон к-
ретных действиях, духовном достоянии и 
т.п. другой стороны — других граждан, их 
объединений, государственных органов, 
должностных лиц.

Если все это человек воспримет, уви-
дит себя во всем этом, то такие отноше-
ния он будет считать справедливыми. Но 
с началом возникновения разногласий 
будет зарождаться и процесс окончания 
для человека справедливости, который 
завершится оценкой-антиподом — «не-
справедливость». Тогда человек будет 
искать новое место своему «я», где бы он 

видел себя в других, а другие видели его в 
себе — принципы справедливого.

— А как бы вы определили справедли-
вость судопроизводства?

— По гражданско-правовому зако-
нодательству задачей гражданского су-
допроизводства является, в частности, 
справедливое рассмотрение и решение 
гражданских дел с целью защиты прав, 
свобод и интересов физических и юри-
дических лиц и интересов государства.

Следовательно, суд должен исходить 
не только из принципа верховенства за-
кона, но и из принципа справедливости. 
Применение его судом свидетельствует о 
том, что он учитывает конституционный 
принцип верховенства права. А это озна-
чает приоритет действия принципа верхо-
венства права над принципом верховен-
ства закона. То есть суд должен принимать 
во внимание прежде всего естественные 
права человека при защите нарушенных, 
непризнанных или оспариваемых его 
прав, свобод и интересов.

Суд в своей деятельности олицетво-
ряется в живых людях. И они при рас-
смотрении и решении дел должны видеть 
себя не только в законе, но и в тех людях, 
которых они судят. С их естественными 
правами, потребностями, которые не 
всегда охватывает норма закона.

Несомненно, в основу рассмотрения 
судами конкретных дел граждан должен 
быть положен гуманный мотив, то есть 
человечность, которая является призна-
ком любой правовой нормы. 

К сожалению, практика примене-
ния в работе государственных органов 
принципа справедливости, верховенства 
права должным образом не изучается, не 
исследуется. Действие этих принципов по 
большому счету остается декларативным.

«Счастье — это своего рода 
симфония жизни каждого 
человека, мелодия бытия»

— Какой недостаток способствовал 
тому, что вы добились чего-то в жизни, 
а какой больше всего мешал?

— Не могу однозначно сказать, какой 
из моих недостатков, а они, конечно, были 
и есть, как и у каждого человека, пре-
пятствовал, потому что у меня не было 
планов сделать какую-то карьеру. Если 
бы это было, то, бесспорно, преодоле-
вал бы преграды. Но именно благодаря 
этому «недостатку» я многого добился в 
жизни. Профессии тракториста, техника-
механика, юриста, редактора, судьи (тем 
более Председателя Конституционного 
Суда), как и статус научного работника, 
государственного служащего, пришли 
сами по себе. 

Получение профессий, должностей 
предопределено было конкретными об-
стоятельствами моей жизни, влиянием 
человеческого фактора. Бог и судьба вели 
меня по жизненному пути.

— На вашем пути попадались разные 
люди. А каких людей вы пытаетесь из-
бегать?

— Откровенно говоря, у меня нет 
такого принципа — пытаться избегать 
каких-то людей. Иду на контакт, беседую 
с кем угодно. Другое дело, когда во время 
общения окажется, что человек ищет 
встречи из каких-то недобрых сообра-
жений. Тогда пытаюсь как можно более 
тактично закончить разговор.

— Счастье для вас — это...
— Перечень того, что можно назвать 

счастьем, не является исчерпывающим. 
Ведь эпизоды, составляющие счастья на-
чинаются еще в лоне матери. И она первая 
дает его еще зародышу человека, который 
чувствует это и осчастливливает, в свою 
очередь, саму маму.

С появлением на свет счастье челове-
ка зависит прежде всего от родителей, от 
него самого, от окружающих и общества 
в целом.

Счастье — это состояние душевной 
благодати, блаженства, удовлетворе-
ния жизнью, предопределенное его 

неисчерпаемыми реалиями. Человек 
ощущает такое состояние благодаря 
вхождению в общество, в отношения с 
другими людьми, в дикую и рукотворную 
природу, мировое сообщество. При этом 
он остается самим собой, таким, каким он 
является в действительности, — со свои-
ми положительными и отрицательными 
чертами характера. 

У каждого мелодия жизни индивиду-
альная. И это закономерно. Ведь у каждого 
свое мировосприятие, мировоззрение. В 
состоянии счастья кое-кто для себя счи-
тает возможным создать препятствия 
общепризнанному поступательному дви-
жению или действовать в сугубо личных 
корыстных интересах. У таких людей это 
вызывает душевный подъем, доставляет 
безграничное удовольствие, радость, то 
есть является для них счастьем. До поры 
до времени. В действительности это духов-
ное порабощение себя.

Подобное «счастье» не остается 
незамеченным другими, обществом. И 
с такими проявлениями ведут борьбу. 
Вплоть до наказания. Морального и пра-
вового.

Счастье для человека, в том или дру-
гом измерении, большое или небольшое, 
это и его работа, какой бы он ни был, и 
повседневная жизнь: общение с людьми, 
восприятие красоты природы. Даже при 
несчастье нужно верить в счастье, не бо-
яться несчастья.

Помню, в свои 17 я ухаживал на ферме 
за группой трех-четырехмесячных телят. 
Их было где-то 30. Мне очень нравилась 
эта работа. Особенно когда выгонял их на 
пастбище. Помню, было это в конце мая, 
где-то в полдень они разлеглись в лесо-
посадке в тени. Я присел вблизи зеленого 
пшеничного поля. Солнечно. Тихо. Пере-
до мной через очень широкую балку — 
другое поле. Ощутил невероятную кра-
соту природы. Боготворил родной уголок 
природы, а она боготворила меня. Счастье 
мое было безграничным.

Счастливыми для родителей и детей 
были те минуты, когда зимой в теплый 
дом заносили и клали на разостланную 
на полу пшеничную солому новорожден-
ного теленка. Счастьем было наблюдать 
со временем, как он пытался подняться на 
ноги, поить его молоком, запах которого 
наполнял весь дом.

То есть счастье — это своего рода 
симфония жизни каждого человека во 
всем его разнообразии, мелодия бытия. 
Нужно преодолеть все преграды и слож-
ности и при этом не потерять, а, наоборот, 
утвердить себя.

— От какого предложения вы не смо-
жете отказаться?

— Не смог бы отказаться от предложе-
ния, если бы понял для себя, что принять 
и реализовать его мне по силам. То есть 
хватит профессионализма, жизненного 
опыта, здоровья, вдохновения. К тому же 
не стану на пути у того, кто более достоин 
конкретного предложения.

— Что в последний раз заставило вас 
улыбнуться?

— Трудно выделить что-то значимое. 
Разве что предложение одного из коллег 
внести изменение в Конституцию, которое 
явно неприемлемо. В науке также встре-
чаются идеи, которые вызывают лишь 
улыбку. Но они в свою очередь являются 
движущей силой, потому что стимули-
руют потребность глубже погрузиться в 
проблему и исследовать вопрос и в другом 
ракурсе.

— Какое ваше любимое высказывание?
— Им стало своего рода прозвище, ко-

торое дали мне студенты во время учебы 
на юридическом факультете: «Да, но…». 
Мы часто дискутировали. И я не только 
оппонировал во всем, однако, соглашаясь, 
говоря «да», добавлял «но». Выражал свою 
точку зрения, что-то уточнял, отрицал, 
обосновывал. Это в дальнейшем стало 
и моим жизненным принципом. Хоть и 
доставалось за это. Из таких ситуаций 
выходил, поскольку это «но» в большин-
стве случаев было убедительным. #

ПОЗИЦИЯ

Не правом единым
Конституция устанавливает гарантии, которые невозможно выполнить
 ( Окончание, начало на стр.1

Модератор мероприятия, судья Евро-
пейского суда по правам человека ad hoc 
Станислав Шевчук отметил, что сегодня 
юристов больше интересует та сфера, в 
которой они непосредственно работают, 
но если будет разрушена судебная система 
и не будет соблюдаться принцип верхо-
венства права — специальные знания 
не помогут. Поэтому решение данных 
вопросов должно стать общим для всех 
юристов делом. 

Судья Конституционного Суда в 
отставке Петр Мартыненко в своем вы-
ступлении отметил, что органы власти 
должны руководствоваться не только 
нормами и принципами, но и конститу-
ционной ценностью, которая хоть и не 
прописана в тексте Основного Закона, 
но следует из него. Например, в консти-
туциях и в законодательстве стран ЕС не 
говорится о принципах социальной спра-
ведливости, но суды руководствуются 
ими на практике.

П.Мартыненко показал на примере, 
как это положение действует в Испании, 
где суд может отказаться от применения 
норм Гражданского кодекса, если они не 
согласуются с положением о социаль-

ности государства. «Если арендатор не 
платит за жилье, владелец помещения 
имеет право обратиться в суд, чтобы 

разорвать с ним договор. Однако суд 
никогда не выселит людей на улицу», — 
отметил П.Мартыненко. Судья примет 

решение о приостановлении произ-
водства и передаст в муниципалитет 
постановление, чтобы тот поставил 
семью арендатора в очередь на социа-
льное жилье. Конечно, этот механизм 
работает только тогда, когда у людей 
действительно нет средств. После того 
как арендатор получит соцжилье, суд 
возобновит рассмотрение дела, тогда же 
учтет и всю задолженность по аренде за 
время «простоя».

Бумажные 
гарантии

П.Мартыненко обратил внимание, 
что в последнее время часто критикуют 
разд.II Конституции, посвященный пра-
вам, свободам и обязанностям человека 
и гражданина. В частности, о том, что 
его положения декларативны, говорил 
Председатель Верховной Рады Владимир 
Литвин. 

Однако, по мнению судьи КС в от-
ставке, этот раздел один из самых луч-
ших. П.Мартыненко обратил внимание 
на то, что его статьи определяют не 
только права и свободы, но и возможные 
ограничения. Кроме того, ст.64 Консти-
туции требует, чтобы законы принима-
лись с учетом этих ограничений и без 

добавления новых, а ст.8 закрепляет 
нормы Основного Закона как нормы 
прямого действия. Таким образом, пра-
ва и свободы оказываются под надежной 
защитой. 

Можно привести примеры, когда 
законодатель пошел другим путем. Так, 
в конституции РФ прописаны права и 
свободы, но указано, что реализуют-
ся они через законы. Таким образом 
власть получила больше пространства 
для маневров.

Вместе с тем, по мнению П.Мар-
тыненко, этот раздел имеет и су щест-
венный недостаток, поскольку в нем 
прописаны социальные права. В частнос-
ти, Конституция гарантирует право на 
труд. «Если право у вас есть, а работы нет, 
то, по законам конституционного права, 
вы должны обратиться в суд, который дол-
жен вам дать работу, но сделать он этого 
не может», — отметил П.Мартыненко. То 
же самое касается и «достаточного жиз-
ненного уровня». Получается, что страны, 
в чьих конституциях об этом речь не идет, 
его обеспечивают, а в Украине сложилась 
противоположная ситуация. Поэтому 
парламентарии, по словам П.Мартыненко, 
должны четко различать, какие сферы 
регулируются законами, а какие — Кон-
ституцией. #

П.Мартыненко призвал исключить из Конституции социальные права, 
ведь гарантировать их реализацию все равно невозможно.
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ДАТЫ И ИМЕНА

Присвоить нельзя 
отказать
Дать имя известного человека юридическому лицу, бульвару или космическому кораблю стало сложнее

ТИМУР КРЮКОВ, 
юрист, г.Киев

В конце июня вступил 
в силу закон «О присвоении 
юридическим лицам, объектам 
права собственности имен 
(псевдонимов) физических лиц, 
юбилейных и праздничных дат, 
названий и дат исторических 
событий». Теперь видные деятели 
уже не смогут побывать 
на бульваре «имени себя».

Кто и за что

Итак, попробуем разобраться в основ-
ных правилах присвоения имен физлиц, 
дат и названий событий. Новый закон раз-
решает присвоить имя (либо псевдоним) 
известной личности:

• юридическим лицам;
• объединениям, соединениям, воин-

ским частям, военным учебным заведени-
ям, учреждениям Вооруженных сил, иным 
воинским формированиям;

• летательным аппаратам, речным и 
морским судам, объектам космической 
деятельности;

• скверам, бульварам, улицам, пере-
улкам, спускам, проездам, проспектам, 
площадям, набережным, мостам.

Проанализировав закон, можно при-
йти к выводу, что личности, имена кото-
рых предполагается увековечить, должны 
сделать хотя бы что-то одно из следующего 
перечня:

• внести весомый вклад в борьбу за 
независимость, развитие Украинского го-
сударства, поддержание международного 
мира и безопасности, укрепление между-
народного авторитета Украины;

• совершить героический поступок 
либо свершение во имя Отчизны;

• внести значительный личный вклад 
в развитие науки, образования, культуры 
и иных сфер общественной жизни.

Такими личностями могут быть также 
иностранцы.

Присвоить имя известного человека 
можно только после его смерти. 

В Одессе 5 апреля 2009 г. бульвар Ис-
кусств был переименован в честь и ныне 
здравствующего Михаила Жванецкого. 
Как такое могло произойти? Ведь указ 
Президиума Верховного Совета УССР от 
12.03.81 №1654-Х «О порядке решения во-
просов административно-территориаль-
ного устройства Украинской ССР» также 
запрещал называть подобные объекты 
именами живых людей. А все дело в том, 
что в указе исчерпывающий перечень объ-
ектов включал только проспекты, улицы, 
переулки, площади, скверы, парки, мосты 
и иные сооружения (о бульварах не упоми-
налось!). Поэтому не лишенный чувства 
юмора Одесский городской совет восполь-
зовался лазейкой и на 75-летие почетного 
жителя преподнес ему подарок. 

Теперь, после принятия закона, такая 
возможность утрачена: бульвары вклю-
чены в перечень, соответственно, видные 
деятели (живые) уже не смогут побывать 
на бульваре «имени себя».

Кроме того, юридические лица и 
упомянутые объекты можно называть 
в честь юбилейных и праздничных дат, 
а также исторических событий либо их 

дат. Необходимо, чтобы такие события и 
даты могли:

• популяризовать известные факты 
истории Украины, отображающие свер-
шения и достижения во имя нашего го-
сударства;

• формировать историческое сознание 
Украинского народа;

• способствовать развитию науки, 
литературы, архитектуры, искусства и 
других сфер общественной жизни.

Кто ходатайствует 
и кто присваивает

Согласно закону решение о присвое-
нии юридическим лицам и объектам 
имен, дат, названий событий принимают:

• Президент — объединениям, соеди-
нениям, воинским частям и т.д., а также 
объектам, закрепленным за ними, по 
представлению министра обороны либо 
органа, осуществляющего управление 
воинскими формированиями;

• Кабинет Министров, министерства, 
Национальная академия наук Украины,  
национальные отраслевые академии на-
ук — юридическим лицам, находящимся 
в сфере их управления и объектам, за-
крепленным за ними, по представлению 
руководителей таких юридических лиц;

• Верховная рада Автономной Ре-
спублики Крым — юридическим лицам, 
имущество которых входит в состав иму-
щества, принадлежащего АРК, и находя-
щимся в их ведении объектам, по представ-
лению председателя Верховной рады АРК;

• областные, районные советы — юри-
дическим лицам, имущество которых 
находится в общей собственности терри-
ториальных общин сел, поселков, городов, 
и объектам, закрепленным за ними, по 
представлению председателя областного 
(районного) совета;

• сельские, поселковые, городские со-
веты — юридическим лицам, имущество 
которых находится в собственности тер-
риториальных общин сел, поселков, горо-
дов, и объектам, закрепленным за ними, 
а также улицам, переулкам, проспектам, 
площадям, паркам, скверам, бульварам, 
спускам, проездам, набережным, мостам, 
по представлению сельского, поселкового, 
городского председателя.

Как назвать улицу

Итак, присваивать улицам (скверам, 
бульварам, переулкам, спускам, проездам, 
проспектам, площадям, набережным, 
мостам) имена известных людей, а также 
даты и названия событий может соот-
ветствующий местный совет (сельский, 
поселковый, городской).

Ходатайствовать о присвоении име-
ет право исключительно председатель. 
Причем делать это он может как по соб-
ственной инициативе, так и на основании 
предложений госорганов, трудовых кол-
лективов, объединений граждан, людей. 
Как известно, предложение является раз-
новидностью обращения в понимании за-
кона «Об обращениях граждан». Поэтому 
предложения о присвоении имен улицам 
и бульварам можно смело отправлять в 
свободной форме на рассмотрение соот-
ветствующему мэру. Сельскому (посел-
ковому, городскому) председателю будет 
трудно не отреагировать на предложение 
гражданина по поводу присвоения какой-
нибудь улице (переулку и пр.) имени или 
даты (по закону — вовсе нельзя).

Решив, что предложение заслуживает 
внимания, председатель может подгото-
вить на рассмотрение совета, который 
он возглавляет, представление. В нем он 
должен обосновать необходимость при-
своения, приложить информационную 
справку о физическом лице, имя которого 
есть намерение увековечить, либо о па-
мятной дате. Кроме того, к представлению 
председатель прилагает:

• расчет и смету затрат, связанных с 
присвоением;

• замечания и предложения, полу-
ченные по результатам общественного 
обсуждения;

• заявление о согласии родственников 
лица, имя которого присваивается объ-
екту (если они есть).

Затем совет принимает соответству-
ющее решение и (если оно положительное) 
улица «засверкает» новым именем. Или 
датой. Или названием.

Почему это может не сработать

Первое. Закон предусматривает, что 
присваивать имена (псевдонимы) и даты 

(названия) можно только после проведе-
ния общественного обсуждения.

Указано, что порядок обсуждения 
таких вопросов будет утверждать Прави-
тельство. То есть до вступления в силу со-
ответствующего постановления Кабинета 
Министров ничего ничему не присвоят.

Второе. Закон предусматривает, что 
присваивать имена (псевдонимы) и даты 
(названия) можно только при согласии 
соответствующего трудового коллектива. 
Объектами права собственности, кото-
рым могут присваиваться имена (даты, 
названий событий и др.), являются не 
только летательные аппараты, плавучие 
средства и космические объекты, но так-
же улицы, скверы, бульвары и пр. Какой 
«соответствующий трудовой коллектив» 
должен соглашаться с присвоением улице 
названия известного деятеля, непонятно! 
Вероятно, было бы нелишним сделать в за-
коне оговорку о том, что трудовые коллек-
тивы и объекты в виде улиц и бульваров 
«лежат в разных плоскостях».

Третье. Акт не предполагает внесения 
дополнений в закон «О государственной 
регистрации юридических лиц и физи-
ческих лиц — предпринимателей». Это 
означает, что регистраторы будут про-
должать регистрировать юридические 
лица по-старому (в том числе и те, которые 
будут названы соответствующим образом 
в порядке, предусмотренном данным 
законом). Никакие дополнительные до-
кументы, связанные с соблюдением ме-
ханизма присвоения имен, дат, названий 
событий, прилагать не придется: закон 
этого не требует, а даже наоборот, реги-
стратору запрещается это делать. То есть 
юридическое лицо (в том числе названное 
в честь известного деятеля или события) 
зарегистрируют независимо от того, со-
блюдена процедура присвоения или нет.

Четвертое. Закон не содержит положе-
ний об ответственности и не согласован с 
действующими актами. В частности, с Ко-
дексом торгового мореплавания. Так, в со-
ответствии со ст.21 кодекса судно должно 
иметь название, которое ему присваивает 
собственник. Соответственно, порядок 
присвоения судну названия установлен 
именно на основании этого положения. 
Иначе говоря, коммунальное предпри-
ятие может присвоить плавучему средству 
любое название (в том числе — и в честь 
известных деятелей) в соответствии с 
КТМ. Самостоятельно. И поскольку ново-
испеченный закон не предполагает ответ-
ственности за его нарушение, то такому 
коммунальному предприятию (вернее, 
его директору) за подобный произвол 
ничего не будет.

Пятое. Если не принимать в расчет 
улицы (бульвары и пр.), то всего один 
правовой акт предполагает возможность 
присвоения объекту «собственного» на-
звания. Это, как уже было упомянуто 
выше, КТМ. Ни Воздушный кодекс, ни 
закон «О космической деятельности» по-
добных положений не содержат. То есть из 
всех упомянутых объектов (летательных 
аппаратов, космических объектов, пла-
вучих средств) только судам можно будет 
присвоить имя. Безусловно, никто не за-
прещает называть искусственный спут-
ник именем Константина Циолковского, 
а самолет — Ивана Покрышкина (напри-
мер, в газетах или интервью), однако за-
пись о них в соответствующих реестрах 
не будет включать присвоенные имена. С 

таким же успехом можно назвать карету 
скорой помощи именем доктора Нико-
лая Пирогова, а прицеп с фруктами —
именем селекционера Ивана Мичурина. 
«Юридический» результат будет таким 
же и без закона.

Частники — в вакууме

Если с государственными и комму-
нальными «присвоениями» все более 
или менее понятно, то с юридическими 
лицами частного права и физическими 
лицами возникают сложности.

Сам закон однозначно говорит сле-
дующее.

Первое. Он регулирует отношения в 
связи с присвоением объектам права соб-
ственности, принадлежащим физическим 
лицам, известных имен, дат, названий 
событий. Понятно, что здесь речь может 
идти только о летательных аппаратах и 
плавучих средствах (судах). Мы уже не го-
ворим о том, что данные положения могут 
(и, наверное, должны) устанавливаться 
соответствующими кодексами, об этом 
шла речь выше. Получается, что владелец 
допустим, яхты, обязан присвоить ей имя 
(дату) в установленном этим законом по-
рядке. Однако список лиц, подготавлива-
ющих представление о присвоении (как, 
впрочем, список органов и лиц, прини-
мающих соответствующие решения) ис-
черпывающий. Среди них нет физических 
лиц. Получается, что закон регулирует 
порядок присвоения плавучим средствам 
и летательным аппаратам, находящимся 
в собственности физических лиц, из-
вестных имен, событий и дат только в 
том случае, если упомянутые объекты 
закреплены за юридическими лицами. 
Теоретически такую возможность пред-
положить можно. Но это весьма странно.

Второе. Юридические лица частной 
формы собственности и их объекты могут 
присваивать имена (псевдонимы), даты и 
названия событий с соблюдением основа-
ний и условий, предусмотренных ст.3 за-
кона. В то же время она предусматривает 
обязательное общественное обсуждение 
и согласие трудового коллектива. Абсурд? 
Похоже на то.

Итог

Говоря о результатах, которые 
принесет рассматриваемый закон, от-
метим следующее. Единственный сег-
мент отношений, в котором акт может 
работать, — это присвоение имен, дат и 
названий событий улицам, проспектам 
и пр. Во всем остальном мы имеем лишь 
коллизию с действующими законами или 
попытку «зарегулировать» то, что не под-
лежит регулированию в принципе.

Тем не менее важность закона велика, 
особенно для местных советов и сельских, 
поселковых, городских председателей. 
Упомянутый выше указ Президиума ВС 
давно устарел и до последнего времени 
имел скорее историческую значимость. 
Теперь же возникла некоторая ясность по 
поводу того, в каком направлении следует 
двигаться, чтобы присвоить улице имя 
«надлежащего героя». Если Кабмин не за-
будет утвердить порядок общественного 
обсуждения, то, возможно, в ближайшем 
будущем количество улиц Владимира 
Ленина на просторах нашей Родины су-
щественно уменьшится. #

Одесский горсовет, воспользовавшись лазейкой в законодательстве, подарил М.Жванецкому на 
75-летие целый бульвар. Сегодня такой «креатив» уже не пройдет.

КОНСУЛЬТАЦИИ

Трудиться, трудиться и еще раз трудиться
Вводится 48-часовая рабочая неделя, но не для всех категорий работников
Приближается 2013 год, когда 
украинцы начнут трудиться 
по новому кодексу. Этот факт 
заставляет специалистов 
анализировать, какие новшества 
ждут и работников, 
и работодателей. 
Всеукраинская сеть практикумов 
от Компании «ЛІГА:ЗАКОН» 
провела очередной практикум 
«Трудовой кодекс: время 
изучения и подготовки пришло! 
Анализ трудовых отношений, 
прав и обязанностей, рабочего 
времени и отдыха», на котором 
Татьяна Мойсеенко, бухгалтер-
эксперт, налоговый консультант, 
специалист по трудовому праву 
поделилась своим опытом.

Нормой останется 40 часов 

«Кодекс написан современным гра-
мотным юридическим языком и обнов-
ляет трудовые отношения. КзоТ действует 
с 1971 года и уже давно устарел. А Укра-
ине в этой сфере необходимы переме-
ны» — такого мнения придерживается 
Т.Мойсеенко.

Широкий общественный резонанс 
получили сообщения об увеличении 

длительности рабочей недели. Однако 
они оказались лишь слухами. Нормой 
останется 40-часовая рабочая неделя. В 
ст.143 указано, что в отдельных случаях 
работник может трудиться 12 часов в день, 
но не более (например, водитель-даль-
нобойщик, те, кто работает вахтенным 
способом, и то только 48 часов в неделю). 
В действующем кодексе этот вопрос не 
урегулирован. При этом общее отработан-
ное время за месяц не может превышать 
нормативного (исходя из 8 часов в день). 
Если работник трудился в одну неделю 
48 часов, то на следующей неделе у него 
должно быть 32 рабочих часа.

Вводится возможность работы на дому 
и гибкий график рабочего времени в те-
чение дня на усмотрение работника. За 
месяц, правда, он обязан отработать нор-
му — из расчета 8 часов в день умножить 
на количество рабочих дней.

Один из плюсов проекта — обяза-
тельное заключение трудового договора 
в письменной форме. 

В новом Трудовом кодексе положе-
ния, касающиеся испытательного срока 
при трудоустройстве, остались прежни-
ми. Так, испытательный срок для специ-
алистов не может превышать 3 месяцев, 
а для рабочих — 1. Срок длительностью 
до 6 месяцев может устанавливаться, на-

пример, для руководителей юридических 
лиц, их замов, а также для главбухов и 
их замов.

Вводится испытательный срок для ин-
валидов и молодых специалистов — вы-
пускников вузов, но отменен для беремен-
ных и победителей конкурсного отбора на 
замещение вакантной должности.

Поощрительному отпуску быть

Сохраняются все имеющиеся в дей-
ствующем КзоТе виды отпусков, и добав-
ляются дополнительные — за стаж и по-
ощрительный — до 35 календарных дней, 
но, правда, исключительно по желанию и 
решению руководителя. 

На так называемый социальный от-
пуск могут рассчитывать лица, которые 
пострадали вследствие Чернобыльской 
катастрофы, и один из родителей ребен-
ка, имеющего инвалидность, связанную с 
Чернобыльской катастрофой. В настоящее 
время — это льгота.

Отпуск без сохранения зарплаты мо-
жет быть продлен по согласованию сторон 
на срок до 3 месяцев (сейчас 2 недели). 
Вводится не менее чем 30-минутный 
перерыв на обед, в КзоТе регламентиру-
ется только максимальное время обеда — 
2 часа. 

Ни в старом кодексе, ни в новом зако-
нопроекте нет и слова о поминутной тари-
фикации рабочего дня. Интересен следу-
ющий факт: если работник опоздает с 
обеда или на работу на сколько-то минут —
работодатель может его наказать разве 
что за нарушение правил внутреннего 
трудового распорядка.

В кодексе подробно прописаны во-
просы аттестации работников, хотя ранее 
эти вопросы в основном регулировались 
постановлением КМ от 23.11.2011 №341.

Дать или не дать — 
вот в чем вопрос

В проекте кодекса содержатся нормы, 
которые урегулируют правоотношения, 
возникшие в связи с принятием закона 
«О защите персональных данных» от 
1.06.2010 №2297-VI. В частности, приведен 
перечень необходимых документов при 
поступлении на работу, то есть работода-
тель получает доступ к личным данным 
сотрудника. А вот как дальше обрабаты-
ваются эти данные?

Согласно закону работодатель должен 
создать базу персональных данных и за-
регистрировать в Государственной служ-
бе по защите персональных данных, при 
этом от работника необходимо получить 

согласие на обработку и разрешение на 
осуществление полномочий, предусмот-
ренных законодательством.

Т.Мойсеенко советует: «При посту-
плении на работу в заявлении, кроме 
стандартных слов «Прошу принять..», 
вторым абзацем стоит добавить: «Даю 
свое согласие и разрешение на получение, 
передачу и обработку моих персональных 
данных», причем должна быть обязатель-
но сформулирована цель их обработки».

Если же работник отказывается дать 
согласие на обработку его персональных 
данных, то работодатель может, по реко-
мендации ГСЗПД, обрабатывать его дан-
ные в пределах, определенных трудовым 
законодательством. В проекте кодекса 
способы заставить дать согласие и раз-
решение отсутствуют.

Более того, работник может потре-
бовать, чтобы его персональные данные 
были изменены или уничтожены любым 
владельцем и распорядителем этой базы.

«В проекте Трудового кодекса, занима-
ющем всего 201 страницу, достигнуто рав-
новесие между правами и обязанностями 
обеих сторон — работодателя и работника. 
При этом расширены права работодателя, 
а работников — сужены и увеличена их 
ответственность за недобросовестную ра-
боту», — отметила Т.Мойсеенко. #

12 законодательная власть



РАЗЪЯСНЕНИЕ

Расплата и компенсация
Одновременное взыскание пени и штрафа — 
двойная ответственность или составляющие неустойки?

ДМИТРИЙ КОВАЛЬСКИЙ, 
начальник отдела 
обеспечения работы 
заместителя 
председателя ВХС;

ДЕНИС ХОМЧЕНКОВ, 
помощник заместителя 
председателя ВХС

Как законодательство, 
так и суды разрешают 
одновременное взыскание 
пени и штрафа, поскольку 
считают их разными формами 
неустойки. В то же время 
предприниматели достаточно 
часто пытаются доказать: имеет 
место двойное привлечение 
к ответственности, а это 
противоречит действующим 
нормам.

Контроль необходим

Переход экономики к развитым ры-
ночным отношениям во многом зависит 
от правового обеспечения соответствую-
щих реформ, создания надлежащих усло-
вий для функционирования субъектов 
хозяйственной деятельности и строгого 
соблюдения ими требований законода-
тельства.

Ответственность в хозяйственном 
праве базируется на общетеоретиче-
ских принципах и определяется как 
обязанность субъектов предпринима-
тельства за допущенные ими правона-
рушения оказываться в ситуации, когда 
наступают обременительные для них 
последствия (как правило, имуществен-
ного или неимущественного характера), 
предусмотренные санкцией нормы пра-
ва. Иначе говоря, ответственность — за-
фиксированная в нормативно-правовых 
актах или предусмотренная договором 
мера принуждения, которая применяется 
к лицу, совершившему правонарушение. 
Как всякая юридическая ответственность, 
хозяйственная ответственность наступает 
лишь в случае наличия правонарушения.

За невыполнение или ненадлежащее 
выполнение взятых на себя обязательств 
или предусмотренных нормами права 
публично-правовых обязанностей, на-
рушение правил осуществления хозяй-
ственной деятельности применяются 
соответствующие санкции. Они должны 
стимулировать надлежащее выполнение 
указанных обязательств, гарантировать 
законные права и интересы контрагентов, 
потребителей и самого государства, в том 
числе и возмещение убытков. Санкции 
применяются на основаниях и в порядке, 
предусмотренных Хозяйственным кодек-
сом, другими законами и договорами. 

Хозяйственно-правовая ответствен-
ность основывается на принципах, со-
гласно которым:

• потерпевшая сторона имеет право на 
возмещение убытков независимо от того, 
указано это в договоре или нет;

• предусмотренная законом ответ-
ственность производителя (продавца) за 
недоброкачественность продукции при-
меняется также независимо от того, есть 
ли в договоре соответствующая оговорка;

• уплата штрафных санкций за нару-
шение обязательства, а также возмещение 
убытков не освобождают правонарушите-
ля от выполнения взятых обязательств в 
натуре в случае отсутствия на это согласия 
второй стороны;

• в договоре недопустимы оговорки, 
касающиеся исключения или ограниче-
ния ответственности производителя (про-
давца) продукции.

Основанием хозяйственно-правовой 
ответственности является совершенное 
в сфере хозяйствования правонаруше-

ние. При этом участник хозяйственных 
отношений отвечает за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение договора или 
нарушение правил деятельности, если не 
доказано, что он принял все зависящие 
от него меры для недопущения право-
нарушения.

Соотношение санкций

Одним из видов хозяйственных санк-
ций согласно ч.2 ст.217 ХК являются 
штрафные санкции, к которым относятся 
штраф и пеня (ч.1 ст.230 ХК).

В ст.549 Гражданского кодекса опре-
делено, что «неустойкой (штрафом, пе-
ней) является денежная сумма или иное 
имущество, которые должник должен 
передать кредитору в случае нарушения 
своего обязательства. Штрафом является 
неустойка, которая исчисляется в про-
центах от суммы невыполненного или 
ненадлежащим образом выполненного 
обязательства. Пеней является неустой-
ка, которая исчисляется в процентах от 
суммы несвоевременно выполненного 
денежного обязательства за каждый день 
просрочки выполнения».

Размер штрафных санкций устанав-
ливается законом. Если же этот размер 
законом не определен, то в соответствии 
с ч.4 ст.231 ХК они применяются в преду-
смотренном договором размере. «При 
этом размер санкций может быть уста-
новлен договором в процентном отно-
шении к сумме невыполненной части 
обязательства или в некоторой определен-
ной денежной сумме, или в процентном 
отношении к сумме обязательства неза-
висимо от степени его выполнения, или 
в кратном размере к стоимости товаров 
(работ, услуг)».

Такой вид обеспечения выполнения 
обязательства, как пеня, и ее размер 
предусмотрены ч.3 ст.549 ГК и стст.1, 3 
закона «Об ответственности за несвое-
временное выполнение денежных обяза-
тельств». Одновременное взыскание пени 
и штрафа за нарушение отдельных видов 
хозяйственных обязательств возможно 
согласно ч.2 ст.231 ХК.

В других случаях нарушения вы-
пол нения обязательств действующее 
законодательство не устанавливает для 
участников хозяйственных отношений 
ограничений на право предусматривать 
в договоре одновременное взыскание 
пени и штрафа. Это согласовывается со 
свободой договора, установленной ст.627 
ГК, когда стороны являются свободными 
в заключении договора, выборе контр-

агента и определении условий договора с 
учетом требований этого кодекса, других 
актов гражданского законодательства, 
обычаев делового оборота, требований 
разумности и справедливости.

Повод для спора

В то же время бывают случаи, когда 
субъект хозяйствования, нарушивший 
взятые на себя в соответствии с догово-
ром обязательства, пытается избежать 
ответственности, ссылаясь на то, что 
закрепление в договоре возможности 
взыскания с него дополнительно к пене 
штрафа в определенном размере является 
неправомерным и фактически означа-
ет возможность двойного привлечения 
к ответственности за одно нарушение. 
При этом должник ссылается на то, что 
пеня и штраф являются отдельными и 
самостоятельными видами юридической 
ответственности.

Следует отметить, что, по общему пра-
вилу, размер штрафных санкций преду -
сматривается законом или договором. 
Приоритет в определении размера санк-
ций принадлежит закону. 

Стороны имеют право согласовывать 
любые не противоречащие законодатель-
ству условия договора по своему усмот-
рению. Однако в случае, если согласие 
относительно установления размера 
штрафных санкций за нарушение обяза-
тельства не достигнуто, законодатель ч.5 
ст.231 ХК предоставляет заинтересован-
ной стороне право обратиться в суд.

В качестве примера можно привес-
ти случай обращения общества в хо-
зяйственный суд с исковым заявлением 
о взыскании в его пользу с предприятия 
основного долга в размере 42 тыс. грн., 
штрафа — 4,2 тыс., пени — 2,428 тыс. грн. 
и 3% годовых в размере 303 грн. Исковые 
требования общество, ссылаясь на нормы 
ГК и ХК, обосновывало тем, что оно во ис-
полнение заключенного с предприятием 
договора поставило ему металлопродук-
цию, однако последнее ее не оплатило, в 
результате чего возникла задолженность 
в размере 42 тыс. грн., которая подлежит 
взысканию с учетом штрафа, пени и 3% 
годовых. Основной причиной иска стала 
ссылка предприятия на беспочвенность 
одновременного взыскания с него штра-
фа и пени. 

Хозяйственные суды установили, что 
между предприятием и обществом был 
заключен договор, согласно условиям 
которого последнее обязалось поставить 
предприятию металлопродукцию, ас-

сортимент, количество, качество и цена 
которой определялись в спецификациях, 
оформленных в виде приложений к до-
говору, а предприятие — оплатить эту 
продукцию. Предусматривалось, что 
сроки поставки указываются в прило-
жениях, а датой поставки считается дата 
подписания представителем предприятия 
расходной накладной. Во исполнение до-
говора общество и предприятие подпи-
сали спецификации, после чего первое 
осуществило поставку. Спецификациями 
устанавливалось, что предприятие долж-
но было провести оплату партии товара 
путем перевода средств на расчетный счет 
покупателя в течение 5 банковских дней с 
даты поставки товара. 

Согласно условиям договора в случае 
просрочки оплаты товара предприятие 
обязывалось заплатить обществу пеню 
в размере 0,1% общей суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки. Если 
просрочка составит более 10 календарных 
дней, то предприятие обязывалось до-
полнительно к пене заплатить обществу 
штраф в размере 10% общей суммы задол-
женности.

Судебное разъяснение

Суды, удовлетворяя иск, исходили 
из того, что субъекты хозяйствования и 
другие участники отношений должны 
выполнять обязательство в соответствии с 
законом, другими правовыми актами, до-
говором, а при отсутствии конкретных тре-
бований к выполнению обязательства — 
согласно обычаям делового оборота или 
другим требованиям, которые, как пра-
вило, предъявляются. Односторонний 
отказ от обязательства или одностороннее 
изменение его условий не допускаются, 
если иное не установлено договором или 
законом. Должник не освобождается от 
ответственности из-за невозможности 
выполнить денежное обязательство. Если 
он просрочил выполнение денежного обя-
зательства, то по требованию кредитора 
обязан заплатить сумму долга с учетом 
индекса инфляции за все время просроч-
ки, а также 3% годовых от просроченной 
суммы, если договором или законом не 
установлен другой размер процентов.

Если предметом неустойки является 
денежная сумма, ее размер определяется 
договором или актом гражданского за-
конодательства. Положение договора не 
предусматривает одновременной уплаты 
пени и штрафа за допущенное нарушение, 
а ставит их уплату в зависимость от об-
стоятельств, при которых было допущено 
нарушение, что не противоречит стст.549 
и 551 ГК.

Кроме того, в соответствии со ст.6 ГК 
стороны являются свободными в заклю-
чении договора, выборе контрагента и 
определении условий договора с учетом 
требований этого кодекса, других актов 
гражданского законодательства, обычаев 
делового оборота, требований разумно-
сти и справедливости. Следовательно, 
одновременное взыскание с участника 
хозяйственных отношений, нарушившего 
хозяйственное обязательство по догово-
ру, штрафа и пени не противоречит ст.61 
Конституции, поскольку согласно ст.549 
ГК пеня и штраф являются формами не-
устойки, а в соответствии со ст.230 ХК — 
видами штрафных санкций, то есть не яв-
ляются отдельными и самостоятельными 
видами юридической ответственности. В 
пределах одного вида ответственности мо-
жет применяться разный набор санкций.

В рассматриваемом случае договором 
предусмотрена хозяйственно-правовая 
ответственность за нарушение условий 
последнего в виде уплаты неустойки — 
пени и штрафа. Таким образом, ответчик 
только раз привлекался к ответственности 
за нарушение сроков оплаты поставлен-
ной металлопродукции. #

УПРОЩЕНИЕ

Подписанному 
— верить
С целью предотвращения 
рейдерства и других 
злоупотреблений, связанных 
с незаконным использованием 
печатей, Правительство 
предложило установить принцип 
ведения предпринимательской 
деятельности без их применения.

Кабмин одобрил проект «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно установле-
ния принципа осуществления хозяйствен-
ной деятельности субъектами частного 
права без использования печатей» и в 
ближайшее время он будет подан на рас-
смотрение Верховной Рады.

Использование печатей в ведении биз -
неса в настоящее время связано с опре-
деленными опасностями, такими как воз-
можность подделки, незаконный захват 
и рейдерская деятельность. Кроме того, 
как отмечают правительственные чинов-
ники, очень часто бывшие руководители 
не передают печать новоназначенным, 
в результате чего не только продолжают 
фактически контролировать бизнес, но и 
могут нанести ему существенный ущерб.

Вместе с тем, по мнению членов Кабми-
на, таких проблем можно было бы избежать, 
если ввести обязательность личной подписи 
в документах. Именно ею и предлагается за-
менить использование печатей. #

ЭКОНОМИЯ

Распределение 
обязанностей
Правительственные 
чиновники подготовили 
законопроект, который 
должен разграничить 
полномочия собрания 
кредиторов и комитета 
кредиторов на всех стадиях 
процедуры банкротства.

Кабмин предлагает внести изме-
нения в отдельные положения закона 
«О восстановлении платежеспособно-
сти должника или признании его 
банкротом», который вступит в силу 
19.01.2013. Соответствующий проект, 
разработанный Минюстом, был принят 
на заседании Правительства.

Как сообщил министр юстиции Алек-
сандр Лавринович, некоторые новеллы 
акта «О внесении изменений в Закон 
Украины «О восстановлении платеже-
способности должника или признании 
его банкротом» от 22.12.2011 содержат не-
достатки, которые могут привести к суще-
ственному ухудшению государственного 
регулирования в данной сфере.

С этой целью Правительство предла-
гает разграничить полномочия собрания 
кредиторов и комитета кредиторов на всех 
стадиях производства по делу о банкрот-
стве. В частности, учесть международный 
опыт и отнести к исключительной компе-
тенции собрания кредиторов полномочия, 
касающиеся одобрения плана санации в 
процедурах распоряжения имуществом 
и санации должника.

Проектом предлагается внести изме-
нения, предусматривающие проведение 
обязательной оценки имущества пред-
приятий с долей государственной соб-
ственности, осуществление продажи иму-
щества должника исключительно через 
аукцион, ввести повторное определение 
кандидатуры распорядителя имущества 
с применением автоматизированной 
системы. Кроме того, в Правительстве 
считают необходимым доработать раздел, 
регламентирующий деятельность арбит-
ражного управляющего.

Также предусматривается размещение 
сведений о деле о банкротстве на веб-сайте 
Высшего хозяйственного суда. #

НОВАЦИЯ

Регистрация 
облегчается
Президент подписал закон, 
которым завершилось внедрение 
принципа «единого окна» при 
осуществлении государственной 
регистрации субъектов 
хозяйствования и взятии их на 
учет в органах Государственной 
налоговой службы.

Виктор Янукович подписал закон 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины относительно усовершенствова-
ния некоторых налоговых норм» (№4834-VI). 
Данный закон объединил положения ряда 
проектов, которыми нардепы планировали 
откорректировать действующий НК.

В частности, в соответствии с изме-
нениями в ст.64 НК данные о взятии на 
учет юридических лиц и их отделенных 
подразделений как плательщиков нало-
гов и сборов в органах Государственной 
налоговой службы передаются в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

и физических лиц — предпринимателей в 
день взятия их на учет. Кроме того, взятие 
на учет будет подтверждаться выпиской 
из данного реестра, которую им пришлют.

Также в соответствии с законом при 
открытии субъектами хозяйствования 
счета в банке предусматривается ис-
пользование выписки из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 
и физических лиц — предпринимателей.

Указанные новации предлагается ввес -
ти одновременно с актом «О внесении 
изменений в некоторые законы Украины 
относительно взятия на учет юридиче-
ских лиц и физических лиц — предпри-
нимателей», который вступит в силу 16 де -
кабря этого года.

Кроме того, новый закон должен упро-
стить исчисление налога на добавленную 
стоимость в туристической отрасли, про-
цедуру выбора ставки единого налога по 
стоимостной величине и отредактировать 
ряд других положений. #

Если товар доставлен — за него придется заплатить, и лучше без задержки.
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ПОЛЬША

Нелегалы, гоу хоум!
Принудительное выдворение заменят поощрением отъезда
МАКСИМ ФЕРЕНЦ, 
координатор Ukrainian Desk в ЮФ «Халас 
и партнеры», специально для «ЗиБ»

В Польше вступили 
в силу изменения в законы, 
которыми, с одной стороны, 
поощряется трудоустройство 
высококвалифицированных 
специалистов, а с другой — 
упрощается процедура депортации 
нелегальных мигрантов.

В частности, закон об иностранцах 
был дополнен правилами выдачи разре-
шений на временное проживание высо-
коквалифицированным специалистам, 
которые приехали в Польшу с целью 
предоставления услуг. Отныне такое 
разрешение будет выдаваться в рамках 
одной административной процедуры в 
течение 90 дней. Это также приведет к 
внесению изменений в закон о поощре-

нии трудо устройства и институтах рынка 
труда. Речь идет также об урегулировании 
правового статуса высококвалифициро-
ванных специалистов, которые будут ос-
вобождены от необходимости получения 
разрешения на трудоустройство в Польше.

Также был изменен подход к депор-
тации нелегалов. В закон о поощрении 
тру доустройства и институтах рынка тру да 
были внесены положения, которые каса-
ются общих действий стран — членов ЕС 
в случае возвращения на родину граждан 
третьих стран, которые находятся в ЕС 
нелегально. В соответствии с новыми из-
менениями практика принудительного 
выдворения нелегалов, использовавшаяся 
раньше, будет трансформироваться в по-
литику поощрения таких лиц доброволь-
но вернуться в страну происхождения.

Данные изменения связаны с импле-
ментацией в законодательство Республи-
ки Польша директив Европейского пар-
ламента и Совета Европы 2009/50/WЕB, 
2008/115/WE. #Польша отправит мигрантов по домам в поощрительно-принудительном порядке.

США

SMS 
для Обамы
На избирательные кампании 
теперь можно жертвовать 
с мобильных телефонов.

Федеральная избирательная комиссия 
США разрешила делать пожертвования 
путем отправки текстовых сообщений с 
мобильных телефонов и других подобных 
устройств. Такое решение комиссия при-
няла единогласно 11 июня. С этого дня 
оно вступает в силу, однако, чтобы обеспе-
чить технические возможности для таких 
пожертвований, потребуется какое-то 
время. Максимальная сумма, которую в 
США можно анонимно пожертвовать на 
избирательную кампанию, — $50. 

Подобную систему в настоящее время 
используют благотворительные органи-
зации. При отправлении соответству-
ющего сообщения на указанный номер с 
телефонного счета абонента списывается 
установленная сумма — $10. 

Как говорится в публикации The Wall 
Street Journal, интерес к подобным по-
жертвованиям уже проявили штабы пре-
зидента Барака Обамы и его соперника на 
президентских выборах Митта Ромни. # 

ГЕРМАНИЯ

Ковер-самолет
Афганский сувенир угрожает карьере немецкого министра
ДАРЬЯ ЕРЕМИНА

Министр экономического 
развития и сотрудничества ФРГ 
Дирк Нибель попал в опалу 
из-за сувенира, который приобрел 
будучи в ходе командировке 
в Афганистане. Министр купил 
шикарный ковер, отдав за него 
почти $1400. При этом доставку 
сувенира в Германию осуществили 
немецкие разведчики 
на собственном самолете 
совершенно бесплатно, 
миновав таможенный досмотр.

Д.Нибель прибыл в Афганистан 
11 марта, чтобы обсудить с местными 
политиками межправительственное со-
глашение и утвердить размер финансовой 
помощи, которую Германия регулярно 
выделяет Кабулу. При этом министр ре-
шил привезти домой сувенир. Он остано-

вил свой выбор на красном ковре с черным 
рисунком площадью 9 м2 и весом около 
30 кг. Покупая ковер, Д.Нибель не подумал 
о том, как будет везти его домой. Как под-
считали журналисты, транспортировка 
такого сувенира службой DHL и оплата 
госпошлин обошлись бы ему в €4000. 

Но Д.Нибеля эти заботы и траты обо-
шли стороной. Ковер он сначала оставил 
в немецком посольстве в Кабуле, а затем 
попросил главу Федеральной службы раз-
ведки Герхарда Шиндлера переправить 
его на своем самолете, который не подле-
жит таможенному досмотру. 20 мая афган-
ский ковер Д.Нибеля пересек немецкую 
границу на самолете немецкой разведки.

Судя по оправданиям представителей 
ведомства Г.Шиндлера, они не знали, что 
это личная вещь политика и восприни-
мали оказанную помощь как служебную 
услугу. Поскольку правительственные 
подарки не подлежат растаможиванию, о 
необходимости пройти какой-либо конт-
роль даже не подумали. 

Сотрудников внешней разведки оскор-
било то, что их фактически обманом втя-
нули в историю с контрабандой. Они со-
общили, что дипломаты в Кабуле передали 
им ковер, ничего не сказав о том, кому и на 
каких правах он принадлежит. По словам 
же Д.Нибеля, из посольства ему просто 
сообщили, что ковер «любезно» захватили 
с собой сотрудники немецкой разведки. 

Министра подозревают в нарушении 
правил ввоза товаров из стран, не вхо-
дящих в Евросоюз. Согласно немецкому 
законодательству неуплата госпошлин 
приравнивается к уклонению от налогов. 

Сам Д.Нибель считает, что инцидент 
исчерпан. Он подал заявку на растаможи-
вание ковра и готов заплатить все полага-
ющиеся штрафы. Перед шефом внешней 
разведки министр уже извинился и лич-
но, и через СМИ. Он признал, что больше 
всего его огорчает то, что он поставил 
Г.Шиндлера в неловкое положение. 

Оппозиция не преминула воспользо-
ваться возможностью, чтобы потребовать 

отставки министра. Больше всего ее бес-
покоит, что Д.Нибель подорвал доверие 
к немецким властям, которые требуют 
от правительств других стран честного 
управления, при этом их собственный 
министр таким требованиям не соот-
ветствует. 

В свою очередь либералы, которых 
представляет в правительстве Д.Нибель, 
полностью его поддерживают. Вице-канц-
лер и глава СвДП Филипп Реслер признал, 
что министр совершил ошибку, но отме-
тил, что он ее исправляет. 

От имени канцлера Ангелы Меркель 
выступил пресс-секретарь правительства 
Штеффен Зайберт. По его словам, глава 
правительства подчеркнула, что доверяет 
министру и надеется, что Д.Нибель ис-
правит свой промах. В преддверии пар-
ламентских выборов, которые намечены 
на осень 2013 года, А.Меркель не может 
позволить себе очередной скандал в пра-
вительстве, ведь ХДС и без того теряет 
влияние в федеральных землях. #

ЧЕХИЯ

Не заплатил — 
ходи пешком!
Министерство юстиции 
республики стремится уменьшить 
количество лиц, отбывающих 
наказание в тюрьмах. С этой целью 
в Чехии   внедряется несколько 
новаций, которые касаются 
алиментщиков и тех, кто совершил 
проступки. 

Аналитики пенитенциарной службы 
обратили внимание на следующее: заклю-
чение лиц, отказывающихся содержать 
собственных детей, мало чем помогает 
последним. Заработки в местах лишения 
свободы минимальны, поэтому и алимен-
ты выплачиваются символические. 

С аналитиками согласились законо-
датели. Теперь чешских алиментщиков 
будут лишать не свободы, а водительского 
удостоверения. В 10-миллионной стране 
каждый второй житель имеет автомобиль, 
поэтому, по мнению экспертов, новый ме-
тод влияния будет иметь положительные 
последствия.

Министерство юстиции надеется 
уменьшить количество заключенных и 
за счет сочетания традиционного ареста 
с домашним. В первую очередь это будет 
касаться тех, кто совершил не преступле-
ние, а проступок. Отбыв половину срока 
в изоляции, они будут иметь возможность 
просить суд о переводе их под домашний 
арест. Сокращается с 12 до 6 месяцев вре-
мя, по истечении которого осужденный 
может подать заявление о досрочном ос-
вобождении. Вместе с тем начальники тю-
рем будут иметь право обращаться в суд с 
просьбой об освобождении заключенных, 
зарекомендовавших себя положительно. #

РУМЫНИЯ

Экс-премьер 
сел за выборы
Верховный кассационный суд 
Румынии оставил в силе решение 
суда в отношении экс-премьера 
Адриана Нэстасе, который 
в 2007 году незаконно получил 
€1,7 млн на избирательную 
кампанию. Его приговорили 
к 2 годам лишения свободы.

«Суд оставил в силе наказание в виде 
2 лет тюрьмы», — заявил сотрудник суда 
Марцель Раду. Решение вступило в силу.

В январе этого года Верховный кас-
сационный суд Румынии приговорил 
экс-премьера к 2 годам тюремного заклю-
чения. Он обвинялся в коррупционных 
преступлениях, связанных с злоупотреб-
лением властью. А.Нэстасе был признан 
виновным в том, что в 2004 году незаконно 
получил на свою президентскую кампа-
нию €1,7 млн от приглашенных на симпо-
зиум организаций и предпринимателей.

«Это решение открывает новую эру 
румынского правосудия, теперь судьи не 
боятся приговорить влиятельного чело-
века», — отметила Лаура Стефан, эксперт 
по борьбе с коррупцией аналитического 
центра «Форум экспертов».

В день, когда был оглашен приговор, 
в СМИ появились сообщения о том, что 
А.Нэстасе пытался покончить жизнь са-
моубийством. Он выстрелил себе в шею, 
когда к дому прибыли полицейские, чтобы 
отвезти его в тюрьму. #

G-20

Переговоры конфликтов
«Большая двадцатка» решала, как выйти из кризиса
Середина июня в мире выдалась 
горячей. В это время проводились 
сразу два важных саммита: в 
Бразилии — в Рио-де-Жанейро 
(его назвали Рио+20 и в Лос-Кабосе 
(Мексика) — ежегодная встреча 
стран «большой двадцатки». 
Участники саммитов говорили 
об экологии, повышении уровня 
жизни и возможных путях 
выхода из кризиса. Однако 
эксперты называют эти встречи 
бесперспективными. 

Кто крайний?

Страны еврозоны волнует сложное 
экономическое положение. Однако не 
меньше обеспокоены США, Китай, Индия 
и Южная Корея, ведь долговой кризис мо-
жет углубиться, став угрозой для мировой 
экономики. 

Вступилась за европейцев канцлер 
ФРГ Ангела Меркель. Как пишут СМИ, она 
решительно отвергла обвинение в адрес 
стран еврозоны. Канцлер отметила, что 
долговой кризис — проблема не только 
европейцев. «Каждый континент должен 
сделать свой вклад», — подчеркнула она. 
Об этом же говорил и президент Евроко-
миссии Жозе-Мануэль Баррозу. «Мы не по-
зволим никому нас поучать», — заявил он. 
По его словам, истоки нынешнего кризиса 
нужно искать в США. Страны продолжали 
искать виновного, а конкретного предло-
жения, как преодолеть последствия эко-
номического кризиса, так и не прозвучало. 

США требуют решений

В мире уже говорили о возможном рас-
паде еврозоны. Но на саммите «большой 
двадцатки» эти утверждения опровергли 
и решили всячески способствовать ста-
бильности на территориях европейских 
стран. В декларации, подписанной «двад-
цаткой», сказано: «Государства «группы 20» 
примут все возможные меры, чтобы за-
щитить целостность и стабильность зоны, 
улучшить функционирование финансо-
вых рынков и разорвать замкнутый круг 
взаимозависимости суверенных струк-
тур и банков». К возможным средствам 
защиты еврозоны лидеры «двадцатки» 
относят: банковский надзор, санацию и 
рекапитализацию, страхование взносов. 
Об этом сообщил президент Мексики 

Фелипе Кальдерон. Еврозона будет жить и 
сейчас ищет пути выхода из кризиса. А вот 
Соединенные Штаты беспокоит собствен-
ное благополучие, поэтому они требуют 
от стран-участниц быстрого принятия 
решения. «Все предпринимаемые шаги 
призваны закрепить ситуацию в еврозоне 
и сохранить стабильность на рынках. Эти 
меры влияют и на американскую эконо-
мику, поэтому мы их поддерживаем», — 
отметил на пресс-конференции президент 
США Барак Обама. 

МВФ пополнили на $460 млрд 

Важным событием стало выделение 
дополнительных $460 млрд для увеличе-
ния резерва Международного валютного 
фонда. Средства могут быть использо-
ваны для обеспечения финансовой ста-
бильности и преодоления последствий 
экономического кризиса. 

Осенью сумма обещанных дополни-
тельных кредитов от членов МВФ состав-
ляла €430 млрд. Из них приблизительно 
€150 млрд приходилось на европейские 
страны. 

По словам главы МВФ Кристин Лагард, 
еще 12 государств согласились дополни-
тельно выделить средства. Поэтому общее 

количество стран-доноров составляет 37. 
Например, Индия и Бразилия заявили о 
готовности выделить по $10 млрд, ЮАР —
$2 млрд. А США выступают против по-
полнения фонда. 

Взнос России составит $10 млрд и бу-
дет резервироваться за счет средств ЦБ, 
сообщил президент РФ Владимир Путин. 
«Мы не предоставляем эти $10 млрд так 
же, как другие участники процесса. Мы их 
будем резервировать и будем готовы пре-
доставить, если они понадобятся. В сущ-
ности, это один из видов размещения на-
ших золотовалютных резервов, а они, как 
известно, третьи в мире по объемам —
свыше $500 млрд. В целом эта операция 
даже с точки зрения наших финансовых 
интересов имеет смысл для России, но в 
то же время стабилизирует и расширяет 
возможности Международного валют-
ного фонда», — цитирует В.Путина РИА 
«Новости». 

Каковы шансы Украины?

Обсуждали на саммите и ситуацию 
в Сирии, и кризис в Греции, и тяжелое 
положение стран Европы, и т.п. А вот 
представителей Украины на встречу не 
пригласили. Однако в представительстве 

нашего главы государства принятыми 
решениями «большой двадцатки» удов-
летворены. В частности, советник Пре-
зидента Андрей Гончарук положительно 
оценил результаты саммита. Он «обра-
тил внимание на достигнутые решения 
о дополнительных мерах по стабилиза-
ции мировой экономической системы, в 
частности укреплению Международного 
валютного фонда, институционализации 
Совета по финансовой стабильности и 
предотвращению колебания цен на основ-
ных товарных рынках мира», сообщает 
официальный сайт главы государства. 
Позитивным, по словам А.Гончарука, 
считает Украина и решение саммита 
относительно увеличения государствен-
ных и частных инвестиций в аграрный 
сектор с целью повышения уровня миро-
вой продовольственной безопасности. 
Следовательно, это даст возможность 
наладить диалог по вопросам «зеленых 
инвестиций» между Украиной и другими 
государствами, станет толчком к реализа-
ции проектов, которые бы способствовали 
экономическому росту и созданию новых 
рабочих мест и сохраняли окружающую 
природную среду. 

Поэтому А.Гончарук считает, что 
принятые на саммите решения создают 
предпосылки для привлечения к участию 
в данных процессах и Украины. Но как 
скоро изменится отношение стран евро-
зоны к нашему государству, учитывая 
последние события, неизвестно. Вероятно, 
в 2013-м Украина заявит о себе «большой 
двадцатке». Потому что следующий сам-
мит состоится в РФ, а она уже решила во-
влечь в дискуссию по важным вопросам 
и другие страны, не являющиеся членами 
«двадцатки». Президент РФ заявил: «G-20 
принимает решения, которые касаются 
всех стран мира, и не имеет права ру-
ководствоваться только собственными 
интересами. В связи с этим считаем необ-
ходимым создать максимально широкую 
дискуссионную площадку, на которой 
свои позиции смогут выразить страны, не 
входящие в «двадцатку», в том числе через 
авторитетные международные организа-
ции, экспертов, представителей бизнеса и 
гражданского общества». 

С декабря 2012 г. на саммитах «боль-
шой двадцатки» будет председательство-
вать Россия. Встретятся представители 
стран в Санкт-Петербурге осенью 2013-го. 
Так что у нас есть немного времени. #

Б.Обама и Ф.Кальдерон (справа) договорились: 
от Мексики — стабильность, от США — поддержка. 

14 международное право
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АРХИВ

Отечественная конституционная юрисдикция 
во втором десятилетии нынешнего тысячелетия
Страница 1. В центре внимания КС — проблемы судоустройства и судопроизводства
В первой половине 2011 г. 
Суд принял 7 решений по 
3 представлениям народных 
депутатов, 2 — Верховного Суда 
(одно из них было объединено 
с ходатайством гражданина) 
и 2 обращениям физических 
лиц. Четыре представления 
касались конституционности 
отдельных положений 4 законов, 
Кодекса административного 
судопроизводства, 
1 представление и 2 обращения — 
официальной интерпретации 
некоторых предписаний 
3 законов и 4 кодексов.

Неоднозначность, 
вызванная новогодней ошибкой 
десятилетней давности

Первое из таких решений, принятое 
26 января, оказалось тесно связано с 
достаточно спорным, на наш взгляд, ре-
шением предыдущего состава Суда от 
29.12.99 по делу об отмене смертной казни, 
поскольку данный акт искажал содержа-
ние Конституции, о чем шла речь рань-
ше. Но ошибочный вердикт, принятый 
под сильнейшим внешним политичес-
ким давлением, стал обязательным, 
окончательным и не мог быть обжалован.

Через 2 месяца Верховная Рада за-
коном №1483 от 22.02.2000 внесла со-
ответствующие изменения в УК, УПК 
и ИТК. Эти кодексы были приведены в 
соответствие с решением КС от 29.12.99. 
В частности, из УК 1960 г. изъята ст.24, 
предусматривавшая смертную казнь 
как исключительную меру наказания, а 
допол нен он был ст.251, которая вводила 
новый вид уголовного наказания — по-
жизненное лишение свободы.

Разное видение обратного 
действия законов

Однако внесенные изменения вступили 
в силу только 29.03.2000, то есть в день опуб-
ликования закона №1483. Таким образом, 
с 29.12.99 по 29.03.2000 образовалась, так 
сказать, правовая пропасть: новые нормы 
еще не действовали, а старые — уже не 
действовали. В то же время в результате 
сомнительного решения КС возникла пра-
вовая путаница в связи с неоднозначным 
пониманием вопроса об обратном действии 
предписаний УК 1960 г., которые якобы 
смягчали уголовную ответственность лиц, 
совершивших убийства до вступления 
новых положений в силу.

Юридические противоречия стали при-
чиной неоднозначной судебной практики: 
одни суды общей юрисдикции назнача-
ли наказание преступникам, виновным 
в совершении убийств, в виде лишения 
свободы на срок до 15 лет, что раньше преду-
сматривалось в качестве альтернативы 
смертной казни, а другие, считая, что 
новые нормы имеют обратную силу, — в 
виде пожизненного лишения свободы. По 
состоянию на начало 2011 г. подавляющая 
часть приговоренных к смертной казни за 
совершение убийств до 29.03.2000 отбывали 
наказание в виде пожизненного лишения 
свободы, меньшая часть — в виде 15-летнего 
заключения, а около 100 лиц, взятых под 
стражу до 1.01.96, уже ожидали освобожде-
ния. И это не считая тех, кто мог выйти на 
волю в течение ближайших лет.

Окончательное 
решение проблемы

Практическая необходимость в разъ -
яснении, неоднозначное применение  
судами ряда норм уголовного за ко но -
 дательства были очевидны. И Консти-
туционный Суд 26.01.2011 на должном, 
высокопрофессиональном уровне дал 
четкий и недвусмысленный ответ на во-
прос в решении по делу по представле-
нию ВС и конституционному обращению 
гр. Н.Савчука. Речь идет об официаль-
ном толковании положений УК 1960 г. 
(с изменениями, внесенными законом 
№1483) относительно их действия во вре-
мени в связи с отдельными положениями 
стст.8, 58, 92, 152, раздела «Переходные по-
ложения» Конституции, ст.73 закона о КС и 
стст.4, 5, 74 УК 2001 г.

Мотивы официальной интерпрета-
ции базируются на позициях КС, обо-
снованных в решениях о смертной казни 
(29.12.99), о назначении заместителей 
руководителей местных государственных 
администраций (24.12.97), о порядке ис-
полнения решений КС (14.12.2000), об 
обратном действии уголовного закона во 
времени (19.04.2000), о назначении судом 
более мягкого наказания (2.11.2004), на 
практике Европейского суда по правам че-
ловека, на Международном пакте о граж-
данских и политических правах, Кон -
венции о защите прав человека и осно-
вополагающих свобод и т.д.

Какое наказание является более 
суровым — смертная казнь 
или пожизненное заключение?

Системный анализ (в том числе и 
исторический) конституционных пред-
писаний, уголовного законодательства 
Украины и указанных актов позволил 
КС прийти к выводу: поскольку по-
жизненное лишение свободы является 
менее суровым видом наказания, чем 
смертная казнь, положения УК 1960 г. 
(с изменениями, внесенными законом 
№1483) являются смягчающими уголов-
ную ответственность, таким образом, 
они улучшают правовое положение лиц, 
которые совершили особо тяжкие пре-
ступления до вступления в силу данного 
закона, а следовательно, имеют обратную 
силу во времени и распространяются на 
тех, кто совершил предусмотренные УК 
1960 г. преступления до начала действия 
указанного закона, в том числе и на лиц, 
которые были приговорены к смертной 
казни и приговоры в отношении которых 
на время вступления в силу закона №1483 
не были исполнены.

Решение КС от 26.01.2011 в целом 
отвечало принципам верховенства права, 
справедливости, разумности, поэтому 
его одобрительно встретило общество. 
Что же касается отдельных критических 
выступлений специалистов, которые 
считали решение непоследовательным, 
противоречивым, неполным, а некото-
рые — «юридически демагогичным и 
некорректным», то такие признаки в 
рассматриваемом документе действи-
тельно можно найти, но объясняются они 
не позицией Суда, сформулированной 
26.01.2011, а очевидным искажением со-
держания Конституции решением КС от 
29.12.99.

Хорошая база для анализа 
некоторых полномочий ВСЮ

11 марта 2011 г. Суд принял решение по 
делу по конституционному представлению 
53 народных депутатов относительно кон-
ституционности чч.1, 2 и 3 ст.25, ч.3 ст.27 
и ч.2 ст.32 закона «О Высшем совете юсти-
ции». Речь шла о соответствии Основному 
Закону положений, касающихся права ВСЮ 
истребовать из суда копии дел, рассмотре-
ние которых не закончено, об обжалова-
нии актов ВСЮ исключительно в ВАС и об 
определении действий, которые являются 
нарушением судьей присяги. По мнению 
нардепов, эти положения противоречат 
отдельным предписаниям стст.6, 8, 19, 55, 64, 
124, 126, 127, 128, 129, 131 Основного Закона.

Тщательно проанализировав оспа-
риваемые положения закона, содержа-
ние указанных статей Конституции, 
позиции самого КС, сформулированные 
в решениях от 27.03.2002, 21.05.2002, 
11.12.2003, 22.06.2004, 1.12.2004, 27.01.2010, 
28.04.2010, 8.07.2010, отдельные решения 
Европейского суда по правам человека, 
мнения политических лидеров государ-
ства, Генеральной прокуратуры, высших 
специализированных судов, Совета судей, 
ВСЮ, ВККС, научных работников, Суд 
обосновал несколько интересных пози-
ций, пополнив сокровищницу отечест-
венной конституционной юрисдикции.

Сущность присяги судьи

Прежде всего речь идет о соблюде-
нии судьей присяги как его обязаннос-
ти, определенной Конституцией. Сама 
присяга судьи имеет правовую природу 
одностороннего, индивидуального, пу-

блично-правового конституционного 
обязательства судьи. Говоря об исключи-
тельной подсудности ВАС дел об актах, 
действиях или бездействии парламента, 
главы государства, ВСЮ, ВККС, КС обра-
тил внимание на то, что утвержденный 
порядок судебного рас смотрения таких 
дел Высшим админсудом как судом пер-
вой инстанции имеет целью обеспечить 
независимость и беспристрастность 
судей, которые должны рассматривать 
указанные дела, а также на то, что уста-
новлением особого порядка судебного 
обжалования актов ВСЮ обеспечивает-
ся соизмеримость защиты прав судей и 
прокуроров как граждан Украины и их 
обязанностей (с соответствующими огра-
ничениями) как представителей государ-
ственной власти.

Хорошо мотивированным оказалось 
решение как о конституционности поло-
жений закона «О Высшем совете юстиции» 
относительно порядка обжалования акта 
ВСЮ исключительно в ВАС, предписаний 
о нарушении судьей присяги, так и о не-
конституционности ч.3 ст.25 закона отно-
сительно права этого органа истребовать 
из судов копии судебных дел, рассмотре-
ние которых не закончено. Верховной Раде 
рекомендовано привести в соответствие с 
решением ч.4 ст.25, ч.1 ст.40 закона о ВСЮ 
и ч.1 ст.1881 КоАП.

Следует отметить оперативность пар-
ламентариев в стремлении выполнить 
рекомендацию. Уже 20.04.2011 Комитет ВР 
по вопросам правосудия на своем заседа-
нии рассмотрел два (третий был отозван) 
альтернативных по содержанию законо-
проекта, направленных на реализацию 
решения КС.

Требования 
народных избранников

5 апреля 2011 г. Суд принял решение 
по делу о стаже для занимания долж-
ности судьи в апелляционных, высших 
специализированных и Верховном судах. 
Инициаторами конституционного пред-
ставления были 49 народных депутатов. 
Ставился вопрос относительно соответ-
ствия Основному Закону отдельных поло-
жений ч.4 ст.26, ч.3 ст.31, ч.2 ст.39 акта «О 
судоустройстве и статусе судей» (№16/2011 
«ЗиБ»). Последние устанавливали следу-
ющие требования: наличие судейского 
стажа не меньше 5 лет для возможности 
занимать должность судьи апелляционно-
го суда и 15 лет — судьи ВС. Что касается 
назначения судьей высшего специализи-
рованного суда, то закон требовал, чтобы 
кандидат на такую должность был избран 
судьей бессрочно.

Народные избранники считали, что 
такие предписания являются нарушением 
ч.1 ст.15, ст.21, ч.3 ст.22, ст.38, ч.3 ст.43 (здесь 
депутаты ошибались, поскольку в тексте 
представления речь идет о ч.2 этой статьи 
Конституции), ч.3 ст.124, чч.2, 3, 4 ст.125, 
чч.3, 4, 5 ст.127, ч.1 ст.128 Основного Закона, 
то есть положений, согласно которым:

• «общественная жизнь в Украине 
основывается на принципах политичес-
кого, экономического и идеологического 
многообразия»;

• «все люди свободны и равны в 
своем достоинстве и правах»;

• «при принятии новых законов 
или внесении изменений в действующие 
законы не допускается сужение содер-
жания и объема существующих прав и 
свобод»;

• «граждане имеют право прини-
мать участие в управлении государственны-
ми делами»;

• «пользуются равным правом до-
ступа к государственной службе»;

• «государство создает условия 
для полного осуществления граждана-
ми права на труд, гарантирует равные 
возможности в выборе профессии и рода 
трудовой деятельности»;

• «судопроизводство осуществля-
ется Конституционным Судом Украины и 
судами общей юрисдикции» и т.п.

«Судья имеет особый 
(специальный) правовой статус»

Беспочвенность ряда доводов о некон-
ституционности оспариваемых положений 
закона «О судоустройстве и статусе судей» 
была убедительно доказана Судом путем 
тщательного анализа содержания как 
указанных, так и других статей Конститу-
ции, среди которых следует особо выделить 
предписание ч.5 ст.127 Основного Закона 
о том, что «дополнительные требования к 
отдельным категориям судей относительно 
стажа, возраста и их профессионального 
уровня устанавливаются именно законом». 
КС при принятии решения опирался так-
же на позиции своих предшественников, 
обоснованные в решениях от 18.04.2000, 
16.10.2001, 11.12.2003, 7.07.2004, и на соответ-
ствующие положения Конвенции о дискри-
минации в области труда и занятий 1958 г. 
и Основных принципов независимости 
судебных органов, принятых ООН в 1985 г.

При этом Суд сформулировал несколь-
ко интересных правовых позиций, в част-
ности о том, что: 

• «судья имеет особый (специ-
альный) правовой статус, который ха-
рактеризуется наличием определенных 
требований, ограничений относительно 
занимания этой должности и гарантий 
его деятельности»; 

• «занимание судейских должнос-
тей в апелляционных, высших специа-
лизированных и Верховном судах путем 
избрания исключает возможность назна-
чения судей в эти суды, а следовательно 
назначение судей может осуществляться 
только в местные суды»; 

• «стаж работы в должности судьи 
является разновидностью стажа работы в 
области права»; 

• «под дополнительным требова-
нием к стажу необходимо понимать стаж 
работы не по родовому признаку — в об-
ласти права, что требуется для первого 
назначения, а по видовому — стаж работы 
в должности судьи»; 

• «формирование судейского кор-
пуса на принципах политического и идео-
логического разнообразия противоречило 
бы Конституции»; 

• «требование относительно ста-
жа работы в должности судьи является 
объективным критерием для занима-
ния должности судьи в апелляционных, 
высших спе циализированных и Верхо-
вном судах. Данное требование пред-
определено осо бым характером процес-
суальной де ятельности этих судов и не 
нарушает принципа равенства граждан 
Украины в их конституционных правах»; 

• «установление дополнительных 
квалификационных требований к стажу 
для отдельных категорий судей не лишает 
равных возможностей доступа к долж-
ности судьи в апелляционных, высших 
специализированных и Верхов ном судах 
всех, кто отвечает указанным требованиям».

Следовательно, КС в анализируемом 
решении аргументированно признал 
пред писания оспариваемых статей за-
кона «О судоустройстве и статусе судей» 
отвечающими Конституции.

Производство 
«на грани возможного»

31 мая 2011 г. Суд принял решение 
по делу по обращению гр. И.Синюгиной 
относительно официального толкования 
ч.1 ст.376 во взаимосвязи со стст.151, 152, 
153 ГПК (№24/2011 «ЗиБ»). По результатам 
рассмотрения КС пришел к единственно 
правильному выводу: в аспекте обращения 
эти положения ГПК следует понимать так, 
что для исполнения определения суда об 
обеспечении иска «вопрос о принудитель-
ном проникновении в жилище или иное 
владение должника — физического лица 
или лица, у которого находится имущество 
должника или имущество и средства, при-
надлежащие должнику от других лиц... ре-
шается судом по местонахождению жилища 
или иного владения лица по представлению 
государственного исполнителя».

Обратим внимание лишь на два мо-
мента. КС очень толерантно отреагиро-
вал на ходатайство И.Синюгиной: открыл 
производство «на грани возможного». 
Ведь обоснование в конституционном об -
ращении неоднозначности применения 
судами общей юрисдикции соответству-
ющих положений стст.376, 151, 152, 153 
ГПК нельзя считать убедительным. Но та-
кой подход КС к обращениям граждан, а не 
юридических лиц не должен осуждаться.

Вряд ли является оправданным и об-
винение КС в нарушении прав человека 
на уважение его достоинства, непри-
косновенность жилища и даже в содей-
ствии произволу власти. Как правило, 
критики не обращают внимания (порой 
умышленно) на стержневые положения 
как ГПК, так и самого решения, где речь 
идет о том, что вопрос принудительного 
проникновения в жилище или иное владе-
ние лица решается исключительно судом 
и только с целью обеспечения иска, то есть 
защиты прав и свобод другого лица.

Опять о ВСЮ

По второму в І полугодии 2011 г. пред-
ставлению Верховного Суда КС принял ре-
шение 16 июня того же года (см. №26/2011 
«ЗиБ»). Касалось оно конституционности 
отдельных положений КАС, законов 
«О Высшем совете юстиции» (с измене-
ниями) №22/98-ВР и «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты 
Украины относительно недопущения зло-
употреблений правом на обжалование» 
от 13.05.2010 (№2181-VI). ВС стремился 
доказать, что противоречит 13 статьям (18 
положениям) Конституции п.1 ч.5 ст.117 
КАС, согласно которому не допускается 
обеспечение иска путем приостановления 
действия актов парламента, Президента, 
ВСЮ и установление запрета совершать 
определенные действия, 5 положений 
стст.24, 25, 32 и 146 закона №22/98-ВР, 
которые признавали правомочными за-
седания этого органа при условии при-
сутствия большинства его членов от кон-
ституционного состава, разрешали ВСЮ 
истребовать копии судебных дел, рас-
смотрение которых не закончено, якобы 
неправильно определяли, что является 
нарушением судьей присяги, позволяли 
рассмотрение дел в ВСЮ в случае повтор-
ной неявки судьи, опротестовавшего в 
последнем решение ВККС о привлечении к 
дисциплинарной ответственности. Не со-
глашался Верховный Суд и с положением 
пп.4 п.3 разд.І закона №2181-VI. Речь идет 
о том, что член ВСЮ, который поставил 
вопрос перед ним об освобождении от 
должности судьи, не участует в голосова-
нии при принятии решения. #

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АВТОРА

Наш рассказ о деятельности Конституционного Суда Украины был 
прерван на несколько месяцев в связи с необходимостью завершить 
и подготовить к выходу в свет достаточно объемную индивидуаль-
ную монографию автора «Конституционный Суд Украины: история 
и современность, доктрина и практика». 22 февраля 2011 г. книга 

была рекомендована к печати ученым советом Института государства и права 
им. В.Н.Корецкого НАН Украины и уже в августе того же года выпущена в свет. В марте — 
апреле 2011 г. Министерство юстиции провело всеукраинский конкурс на самые 
содержательные юридические публикации, по результатам которого цикл статей 
«Конституционная юстиция на рубеже тысячелетий» получил диплом первой 
степени. Кроме того, данный цикл признан победителем аналогичного всеукраин-
ского конкурса, организованного МОО «Международная лига защиты прав граждан 
Украины», удостоен почетного диплома «Лучшая публикация правового характера 
в Украине». Именно поэтому по просьбе редакции еженедельника «Закон и Бизнес», 
который продолжает завоевывать все больший авторитет среди многотысячного 
судейского корпуса Украины, научных работников, юристов как в республике, так и 
за ее пределами, мы продолжим рассказ. Наша цель — сделать вклад в процесс даль-
нейшего совершенствования деятельности единственного органа конституционной 
юрисдикции в Украине, чтобы повысить эффективность его работы и способство-
вать признанию на международной арене.

В сегодняшнем номере начинается новый цикл статей «Отечественная консти-
туционная юрисдикция во втором десятилетии нынешнего тысячелетия».

АЛЕКСАНДР МИРОНЕНКО, судья Конституционного Суда в отставке, 
доктор философских наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, 
лауреат Государственной премии Украины в области науки и техникиСудье-докладчику Юрию БАУЛИНУ пришлось согласовывать обратное действие 

во времени пожизненного заключения с решением своих предшественников.
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УЛЫБНИСЬ!

Много — плохо, 
и мало — нехорошо…

— Не люблю, когда много работы и 
когда ее мало!

— А что ты любишь-то?
— Я вообще работать не люблю!

Мягкий приговор

Судья смягчил приговор — он огла-
сил его ласково, по-доброму.

Без суеверий

Когда речь идет о тринадцатой 
зарплате, все моментально забывают 
о суеверии.

Весомый ответ

Отвечать на вопросы нужно так, 
чтобы ни у кого больше не возникло 
желания их задавать.

Время красит

Если вы считаете, что неудачно 
вышли на фотографии, то посмотрите 
на нее еще раз лет через десять, и ваше 
мнение изменится.

Счастье — в мелочах

Счастье не купишь. Но плакать в 
«Мерседесе» приятнее, чем в метро.

ПО БУЛГАКОВУ

Ни слова незнакомцу!
В Москве установили соответствующий знак
На знаменитых Патриарших прудах 
в столице России не разрешается 
разговаривать с незнакомцами. 
Запрещающий знак 
в полном соответствии 
с булгаковскими традициями 
установили неизвестные в месте, 
где началось действие романа 
«Мастер и Маргарита».

Власти Центрального администра-
тивного округа Москвы к инициативе 
таинственных незнакомцев отнеслись с 
пониманием и не будут демонтировать 
несанкционированный дорожный знак.

«Власти ЦАО Москвы не намерены 
принимать каких-либо мер по демонтажу 
знака, вывешенного на территории Па-
триарших прудов. Он никому не мешает, 
закон не нарушает, наоборот, служит 
напоминанием о бессмертном произве-
дении Булгакова «Мастер и Маргарита», 
описанные события которого ассоции-
руются с этим местом», — сообщил РИА 
«Новости» представитель пресс-службы 
префектуры ЦАО.

Экскурсии по булгаковской Москве 
очень популярны среди москвичей и 
гостей российской столицы. Билеты при -
ходится бронировать за 3 дня до жела-

емого события. На выбор предлагают 
и романтические ночные прогулки по 
местам Маргариты, и театрализованные 

пешеходные походы в обществе других 
персонажей романа, и поездки на трамвае 
302-бис. $

ГРАЖДАНСТВО

Эстонский «папа»
За определенную плату 
юристы докажут, 
что ваши близкие 
родственники являются 
румынами, венграми, 
чехами или болгарами.

Базирующаяся в Чехии фирма, вос-
пользовавшись пробелами в эстонском 
законодательстве, развернула насто-
ящую торговлю гражданством этой 
страны. Несмотря на неоднократное 
освещение данной темы в СМИ, власти 
Эстонии пока так и не смогли прекра-
тить раздачу своих паспортов через 
посредников. 

Для получения паспорта гражданина 
Евросоюза бизнесмены предоставля-
ют своим клиентам эстонского «папу». 
«Мы докажем в судебном порядке, что 
вашим биологическим отцом является 
гражданин Эстонии, который получил 
гражданство по крови и предки которого 

родились на территории страны до 1940 
года», — обещает фирма. 

Клиент в свою очередь меняет в 
ЗАГСе свидетельство о рождении и пас -
порт. Затем обращается в консульский 
отдел эстонского посольства или в бюро 
гражданства и миграции. После этого 
документы передаются в правитель-
ство, которое решает вопрос о восста-
новлении гражданства, что является 
формальностью (если отец — эстонец, 
то и придраться не к чему), пишет сайт 
DZD.ee.

«Один из вышеприведенных принци-
пов получения гражданства по рождению 
использовал действующий президент 
Эстонии — Тоомас Хендрик Ильвес. Он 
родился не в Эстонии, а в Швеции. Долгое 
время прожил в США и Канаде, поэтому 
до 1996 года имел американское граж-
данство. Т.Ильвес приобрел эстонское 
гражданство, использовав возможность 
его получения по принципу преемствен-

ности, то есть по своим корням. После 
чего смог баллотироваться на президент-
ских выборах в Эстонии в 2006 году и был 
избран главой государства», — убеждает 
фирма потенциальных клиентов на своем 
сайте. 

После всех формальностей клиент 
получает ID-карту и паспорт, а сама про-
цедура занимает от 8 месяцев до года. 
Один из главных плюсов этой системы — 
новоявленным «эстонцам» не нужно 
сдавать экзамен на знание языка, как 
русскоязычным жителям этой страны, 
десятки тысяч которых после обретения 
Эстонией независимости стали здесь 
людьми второго сорта. 

К слову, примерно по такой же схеме 
фирма предлагает получить граждан-
ство и других стран, входящих в ЕС: за 
определенную плату юристы докажут, 
что ваши близкие родственники явля-
ются румынами, венграми, чехами или 
болгарами. $

АБОРИГЕНЫ 

Индейцы 
получат свое
Верховный суд США 
распорядился компенсировать 
индейским племенам все затраты 
на местное самоуправление — 
охрану правопорядка 
и окружающей среды, 
образование и здравоохранение. 

Правительство возместит расходы 
индейцев навахо и некоторых других пле-
мен, которые имели место в 1994—2001 го-
дах.

В исковом заявлении истцы ссылались 
на закон о самоопределении индейцев 
1975 года. Однако на тот момент из-за не-
хватки бюджетных средств власти ввели 
ограничение на компенсации и в течение 
7 лет покрывали от 77 до 92% затрат.

Индейцы хоть и восприняли судебное 
решение с большим воодушевлением, не 
собираются на этом останавливаться. $

ЗДОРОВЬЕ

Насильно сытым будешь!
В Британии будут бороться с анорексией принудительным кормлением
Лондонский суд установил баланс 
между личной независимостью 
каждого человека и похудением, 
которое может закончиться 
смертью страдающего анорексией,  
разрешив насильно кормить 
таких людей. К соответствующему 
выводу суд пришел, рассматривая 
дело 32-летней бывшей студентки 
медицинского факультета, 
страдающей тяжелой формой 
анорексии. 

По словам судьи, это впервые в его 
практике, когда лечение — возможно 
пожизненное — скорее всего будет не в 
интересах пациентки, которая осознает 
всю тяжесть своего заболевания. Близкие 
женщины, выступая на суде, подтвердили, 
что было бы более правильно позволить 
ей «умереть с достоинством». Вместе с 
тем это не отменяет «презумпции защиты 
жизни», и врачи вправе обеспечивать 
больную принудительным питанием, ре -
шил суд.

Иск в суд подал один из представителей 
местных властей Уэльса (Великобритания). 
Он был обеспокоен состоянием женщины, 
имя которой для сохранения в тайне ее 

личности не сообщается. В деле, пишет Th e 
Guardian, она фигурирует как E. По словам 
истца — его имя в материалах также не упо-

минается, он счел, что случай E. нуждается 
в более пристальном изучении, а она сама 
— в защите.

Вынося решение, судья назвал смерть 
Е. неминуемой. Женщина отказалась есть, 
а также получать питательные вещества 
через специальный медицинский зонд. 
Она согласилась выпивать только неболь-
шое количество воды и настаивает, что 
ей должны разрешить самой принимать 
решения, осознавая при этом, что отказ 
от еды ее убьет. Больная по решению 
медиков была помещена в хоспис, где в 
последние дни жизни за ней могли бы 
ухаживать.

Таким образом на чашах весов 
оказались жизнь Е. и ее право на не-
зависимый выбор. Суд принял решение 
в пользу первого, подчеркнув, что это 
было крайне сложно и «скорее интуи-
тивно». Дело в том, что близкие больной 
британки были против какого-либо ле-
чения или принудительного питания, 
полагая, что Е. достаточно настрадалась, 
а лечение вряд ли ей поможет. Даже если 
женщина справится с анорексией, вред, 
уже нанесенный ее организму, слишком 
велик.

Признавая их доводы, суд тем не менее 
счел, что малая вероятность успешного 
лечения диктует необходимость его про-
должить, что и будет сделано. $

ИСТОРИЯ

Конституцию — 
с молотка 
На аукционе Christie’s продали 
за $9,8 млн проект конституции 
Джорджа Вашингтона 223-летней 
давности и Билль о правах. 

На полях проекта сохранились 
сделанные первым президентом Аме-
рики пометки, касающиеся обязаннос-
тей главы государства. 

Специалист по древним рукописям 
Christie’s Крис Кувер подчеркнул, что 
«пометки на полях являются показа-
телем человечности Дж.Вашингто-
на, — первого президента, героя войны 
за независимость, сыгравшего ключе-
вую роль в истории Америки». 

В 1964-м книга была куплена на 
аукционе бизнесменом из штата Пен-
сильвания. В этом году ее предполага-
ли продать за $3 млн. 

Но за лот развернулась борьба и 
его конечная цена — $9,8 млн — пре-
взошла все ожидания. Обладателем 
проекта конституции стала Женская 
ассоциация Маунт-Вернона. $

«ВЕЖЛИВОСТЬ»

Поцелуй 
грабителя
Полиция Рима арестовала 
грабителя, который после 
совершения преступления целовал 
людей в знак признательности.

Любопытный эпизод зафиксировала 
камера наблюдения в аптеке: ворвавшись 
в помещение и угрожая молотком, граби-
тель забирает выручку из кассы, однако, 
прежде чем скрыться с места преступле-
ния, целует в щеку аптекаря, сообщает 
іtalia-ru. Вор унес из аптеки €1500. 

«Вежливый» грабитель был арестован 
карабинерами в Риме. Им оказался 36-лет-
ний местный житель. $

ИММИГРАЦИЯ

Почем фунт 
счастья
Инженер-электрик из Танзании 
обратился в суд с жалобой на 
правительство Великобритании 
за то, что оно сделало его 
несчастным, предписав ему и его 
семье покинуть страну.

Дениэль Киунси обратился в Верхов-
ный суд с жалобой на то, что после решения 
о депортации у него случилось «горе».

Он заявил, что власти нарушили его 
права, конфисковав 3 года назад паспорт, 
и тем самым причинили его семье «боль-
шое несчастье». Д.Киунси, который все 
еще находится в Великобритании, жалу-
ется на то, что государство не смог ло обес-
печить его семье «базовые потребности»  
и ему пришлось платить ренту, местный 
налог и другие издержки самому.

В жалобе Д.Киунси отметил, что «на-
учно рассчитал» соответствующую сумму 
компенсации: она составила £11 млн, а это 
около 13 млн грн. $

АФОРИЗМ

Оружие и законы 
не уживаются 
друг с другом. 

Гай Юлий ЦЕЗАРЬ 
(родился 12 июля 

100 или 102 г. до н. э.). 

В Британии анорексиков станет меньше: их будут кормить насильно. 

ТРАНСПОРТ 

Немцам некуда спешить 
Власти Германии предложили 
ограничить скоростной режим 
до 30 км/ч. Только 
по главным улицам страны 
можно передвигаться со 
скоростью 50 км/ч. 
Таким образом власть 
планирует уменьшить 
количество ДТП. 

Инициатива принадлежит Партии 
зеленых. Об этом пишет Focus со ссылкой 
на депутата Михаэля Крамера. Оппозиция 
предлагает обязать немецких водителей 

ездить в городах со скоростью не выше 
30 км/ч. Исключением должны являться 
только главные улицы в городе, по которым 
осуществляется основное  движение авто-
мобилей. Там могут действовать нынешние 
правила, предписывающие ограничение 
скорости до 50 км/ч. 

В жилых районах многих немецких 
городов уже сейчас действует предла-
гаемое ограничение. Однако «зеленые» 
хотят, чтобы это правило было принято 
официально на федеральном уровне. Ка-
кие именно улицы станут исключением, 
должны решать власти на местах.

Представитель партии ХДС, зампред 
комитета по транспорту в Европарла-
менте Дитер Лебрехт Кох поддержал 
эту инициативу, пишет Die Welt. По его 
словам, подобные ограничения имеет 
смысл ввести в жилых кварталах, а 
также на улицах с односторонним дви-
жением, на которых нет выделенной 
полосы для велосипедистов. Ранее 
правящая коалиция в Германии, в ко-
торую входят ХДС/ХСС и Свободная 
демократическая партия, выступали 
против любого нового ограничения 
скоростного режима. $

ТУРИЗМ

Трезвое 
путешествие
Испанию беспокоит 
состояние здоровья 
туристов. Поэтому 
с 15 июля вступит 
в силу закон, который 
запрещает распитие 
любых алкогольных 
напитков в общественных 
местах. Аналогичный 
запрет уже был введен 
на некоторых испанских 
курортах. 

Несоблюдение требований принятого 
закона предусматривает штраф в размере 
от 500 до €1000. А при каждом повторном 
нарушении он будет увеличиваться на 
€500.

По данным Испанского медицинского 
сообщества, ежегодно сердце перестает 
биться у почти 30 тыс. жителей страны. В 
связи с этим было принято решение орга-
низовать на всех пляжах пункты оказания 
своевременной медицинской помощи. На 
данный момент только 12 отелей имеют 
сертификат, который свидетельствует о 
наличии дефибрилляторов и медперсо-
нала. Однако теперь количество таких 
отелей будет расти.

Вполне возможно, что вскоре в Ис -
пании будет принят очередной закон, 
который запретит курение в об щест-
венных местах. $

С незнакомцами на Патриарших прудах теперь не поговоришь — знак запрещает.
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НОВОВВЕДЕНИЕ

Противодействие коррупции: 
требования и ограничения
Судьи, прокуроры, 
сотрудники милиции не могут иметь 
в прямом подчинении или быть 
под непосредственным руководством 
близких им лиц 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

I.  Внести зміни до таких 
законодавчих актів України:

1.  У Кодексі законів про працю 
України:

1)  у статті 36:
ча стину першу доповнити пунк-

том 71 такого змісту:
«7 1) набрання законної сили су-

довим рішенням, відповідно до якого 
працівника притягнуто до відповідаль-
ності за корупційне правопорушення»;

пі сля частини першої доповнити 
новою частиною такого змісту:

«У  випадках, передбачених пунк-
тами 7 і 71 частини першої цієї статті, 
особа підлягає звільненню з посади у 
триденний строк з дня отримання ор-
ганом державної влади, органом місце-
вого самоврядування, підприємством, 
установою, організацією копії відпо-
відного судового рішення, яке набрало 
законної сили».

У  зв’язку з цим частини другу і 
третю вважати відповідно частинами 
третьою і четвертою;

2)  у статті 41:
час тину першу доповнити пунктом 4

такого змісту:
«4)  перебування всупереч вимогам 

Закону України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції» у безпосе-
редньому підпорядкуванні у близької 
особи»;

доп овнити частиною четвертою 
такого змісту:

«Ро зірвання договору у випадку, 
передбаченому пунктом 4 частини 
першої цієї статті, проводиться, якщо 
неможливо перевести працівника за 
його згодою на іншу роботу».

2.  У Законі України «Про міліцію»:
1)  статтю 17 викласти в такій ре-

дакції:
«Ст аття 17. Прийняття на службу 

до міліції
На  службу до міліції приймають-

ся на контрактній основі громадяни 
України, які досягли 18-річного віку 
(крім випадків, встановлених зако-
нодавством), мають повну загальну 
середню освіту, володіють державною 
мовою, здатні за своїми особистими, 
діловими і моральними якостями, фі-
зичною підготовкою і станом здоров’я 
виконувати покладені на міліцію зав-
дання. При прийнятті на службу до 
міліції може бути встановлено випро-
бування строком до одного року.

Стос овно осіб, які претендують 
на службу в міліції, за їх письмовою 
згодою проводиться спеціальна пере-
вірка в порядку, встановленому Зако-
ном України «Про засади запобігання 
і протидії корупції».

Особ и, які претендують на службу 
в міліції, до призначення на відповідну 
посаду подають за місцем майбутньої 
служби декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
та зобов’язані повідомити керівництву 
органу, на посаду в якому вони претен-
дують, про працюючих у цьому органі 
близьких їм осіб.

Праців ники міліції не можуть мати 
в безпосередньому підпорядкуванні 
або бути безпосередньо підпорядко-
ваними у зв’язку з виконанням повно-
важень близьким їм особам.

У разі  виникнення обставин, що по-
рушують вимоги частини четвертої цієї 
статті, відповідні особи, близькі їм особи 
вживають заходів щодо усунення таких 
обставин у п’ятнадцятиденний строк. 
Якщо у зазначений строк ці обставини 
добровільно ними не усунуто, відповідні 
особи або близькі їм особи в місячний 
строк з дня виникнення обставин під-
лягають переведенню в установленому 
порядку на іншу посаду, що виключає 
безпосереднє підпорядкування.

У разі н еможливості такого пере-
ведення особа, яка перебуває в під-
порядкуванні, підлягає звільненню із 
служби.

Працівни кам міліції забороняєть-
ся брати участь у роботі колегіальних 
органів під час розгляду питань щодо 
призначення на посаду близьких їм 
осіб та в будь-який інший спосіб впли-
вати на прийняття такого рішення.

Призовни ки не підлягають при-
йняттю на службу до міліції, крім осіб, 
які приймаються на навчання до ви-
щих навчальних закладів Міністерства 
внутрішніх справ України.

Не може  бути прийнята на службу 
до міліції особа, яка має не погашену 
або не зняту судимість за вчинення 
злочину, крім реабілітованої, або на яку 
протягом останнього року накладало-
ся адміністративне стягнення за вчи-
нення корупційного правопорушення.

Працівни ки міліції складають при-
сягу, текст якої затверджується Кабіне-
том Міністрів України.

Примітка . Терміни «безпосереднє 
підпорядкування» і «близька особа» 
вживаються у значеннях, наведених у 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції»;

2) у ста тті 18:
частину  одинадцяту викласти в 

такій редакції:
«Працівн икам міліції забороняєть-

ся займатися будь-якими видами іншої 
оплачуваної (крім викладацької, науко-
вої, творчої діяльності, медичної прак-
тики, інструкторської та суддівської 
практики із спорту) та підприємниць-
кої діяльності, а також організовувати 
страйки або брати в них участь»;

доповнит и частинами дванадця-
тою — п’ятнадцятою такого змісту:

«На праців ників міліції поширю-
ються інші вимоги та обмеження, вста-
новлені Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції».

Кодекс про фесійної етики та по-
ведінки працівників міліції затвер-
джується Міністром внутрішніх справ 
України.

Працівники  міліції зобов’язані по-
давати щороку до 1 квітня за місцем 
служби декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Працівники м іліції, яких притяг-
нуто до відповідальності за вчинення 
злочину або адміністративного ко-
рупційного правопорушення, звіль-
няються із служби у триденний строк 
з дня отримання відповідним органом 
внутрішніх справ копії відповідного 
судового рішення, яке набрало закон-
ної сили»;

3) доповнити  статтею 181 такого 
змісту:

«Стаття 181.  Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі виник нення конфлікту ін-
тересів під час виконання службо-
вих повноважень працівник міліції 
зобов’язаний негайно доповісти про це 
своєму безпосередньому начальникові. 
Безпосередній начальник працівника 
міліції зобов’язаний вжити всіх необ-
хідних заходів, спрямованих на запо-
бігання конфлікту інтересів, шляхом 
доручення виконання відповідного 
службового завдання іншій посадовій 
особі, особистого виконання службо-
вого завдання чи в інший спосіб, перед-
бачений законодавством.

Примітка. Терм ін «конфлікт інтер-
есів» вживається у значенні, наведено-
му в Законі України «Про засади запо-
бігання і протидії корупції».

3. У Законі Ук раїни «Про проку-
ратуру»:

1) у назві та  частині першій стат-
 ті 10 слова «по боротьбі із злочинністю» 
замінити словами «з питань протидії 
злочинності і корупції»;

2) у статті 46 :
після частини  третьої доповни-

ти двома новими частинами такого 
змісту:

«Стосовно осіб , які претендують 
на зайняття посади прокурора або 
слідчого прокуратури, за їх письмовою 
згодою проводиться спеціальна пере-
вірка в порядку, встановленому Зако-
ном України «Про засади запобігання 
і протидії корупції».

Особи, які пре тендують на зай-
няття посад в органах прокуратури, 
до призначення на відповідну посаду 
подають за місцем майбутньої служ-
би декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 

та зобов’язані повідомити керівництву 
органу, на посаду в якому вони претен-
дують, про працюючих у цьому органі 
близьких їм осіб».

У зв’язку з цим  частини четверту — 
сьому вважати відповідно частинами 
шостою — дев’ятою;

частину дев’яту викл асти в такій 
редакції:

«Не може бути прийнят а на посаду 
прокурора або слідчого прокуратури 
особа, яка має не погашену або не зняту 
судимість за вчинення злочину, крім 
реабілітованої, або на яку протягом 
останнього року накладалося адміні-
стративне стягнення за вчинення ко-
рупційного правопорушення»;

доповнити частинами д есятою та 
одинадцятою такого змісту:

«На прокурорів та слі дчих проку-
ратури поширюються інші обмеження, 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

Прокурори та слідчі п рокурату-
ри зобов’язані подавати щороку до 1 
квітня за місцем роботи (служби) де-
кларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції»;

3) у статті 462:
у част ині другій:
в абз аці першому слова  «можуть 

бути звільнені» замінити словами «під-
лягають звільненню»;

доповнити пунктами 7 і  8 такого 
змісту:

«7) набрання законної с или судовим 
рішенням, відповідно до якого праців-
ника притягнуто до відповідальності 
за адміністративне корупційне право-
порушення;

8) у разі неможливості  або відсут-
ності згоди на переведення на іншу 
посаду у зв’язку з безпосереднім підпо-
рядкуванням близькій особі»;

доповнити частиною треть ою та-
кого змісту:

«Прокурори або слідчі пр окура-
тури, яких притягнуто до відпові-
дальності за вчинення злочину або 
адміністративного корупційного пра-
вопорушення, звільняються з роботи 
(служби) у триденний строк з дня 
отримання відповідним органом про-
куратури копії відповідного судового 
рішення, яке набрало законної сили»;

4) доповнити статтями 46 3, 464 і 481 
такого змісту:

«Стаття 463. Обмеження щ одо ро-
боти близьких осіб

Прокурор або слідчий про куратури 
не можуть мати в безпосередньому під-
порядкуванні або бути безпосередньо 
підпорядкованими у зв’язку з виконан-
ням повноважень близьким їм особам.

У разі виникнення обстави н, що по-
рушують вимоги частини першої цієї 
статті, відповідні особи, близькі їм осо-
би вживають заходів щодо усунення 
таких обставин у п’ятнадцятиденний 
строк. Якщо у зазначений строк ці об-
ставини добровільно ними не усунуто, 
відповідні особи або близькі їм особи 
в місячний строк з дня виникнення 
обставин підлягають переведенню в 
установленому порядку на іншу по-
саду, що виключає безпосереднє під-
порядкування.

У разі неможливості такого  пере-
ведення або відсутності згоди на нього 
особа, яка перебуває в підпорядку-
ванні, підлягає звільненню з роботи 
(служби).

Прокурору або слідчому про ку-
ратури забороняється брати участь у 
роботі колегіальних органів під час 
розгляду питань щодо призначення на 
посаду близьких їм осіб та в будь-який 
інший спосіб впливати на прийняття 
такого рішення.

Примітка. Терміни «безпосе реднє 
підпорядкування» і «близька особа» 
вживаються у значеннях, наведених у 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції».

Стаття 464. Врегулювання к он-
флікту інтересів

У разі виникнення конфлікт у ін-
тересів під час виконання службових 
повноважень прокурор або слідчий 
прокуратури зобов’язаний негайно 
доповісти про це безпосередньому 
керівникові. Безпосередній керівник 
зобов’язаний вжити всіх необхідних 
заходів, спрямованих на запобігання 
конфлікту інтересів, шляхом доручен-
ня виконання відповідного службо-
вого завдання іншій посадовій особі, 
особистого виконання службового 
завдання чи в інший спосіб, передба-
чений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт і нтер-
есів» вживається у значенні, наведено-
му в Законі України «Про засади запо-
бігання і протидії корупції»;

«Стаття 481. Кодекс професій ної 
етики та поведінки працівників про-
куратури

Кодекс професійної етики та  по-
ведінки працівників прокуратури 
схвалюється всеукраїнською конфе-
ренцією працівників прокуратури і 
затверджується Генеральним проку-
рором України.

Прокурори і слідчі прокурату ри 
зобов’язані неухильно дотримуватися 

вимог Кодексу професійної етики та 
поведінки працівників прокуратури у 
своїй службовій діяльності та поза нею.

Порушення прокурором і слідчи м 
прокуратури вимог Кодексу профе-
сійної етики та поведінки працівників 
прокуратури тягне за собою відпові-
дальність, встановлену законом»;

5) у другому реченні частини  оди-
надцятої статті 501 слово «діяння» 
замінити словом «правопорушення»;

6) статтю 56 після цифр «462»  допов-
нити словом і цифрами «статтях 463, 
464», а після цифр «48» — цифрами 
«481».

4. У Законі України «Про соці-
а льний і правовий захист військово-
службовців та членів їх сімей»:

1) абзац перший пункту 2 статт і 8 
викласти в такій редакції:

«2. Військовослужбовці (крім в ій-
ськовослужбовців строкової військо-
вої служби) не можуть бути звільнені 
з військової служби до набуття права 
на пенсію за вислугу років, крім ви-
падків, коли їхня служба припиня-
ється (розривається) у зв’язку із за-
кінченням строку контракту, у зв’язку 
з безпосереднім підпорядкуванням 
близькій особі або у зв’язку із систе-
матичним невиконанням умов контр-
акту командуванням чи у зв’язку із 
систематичним невиконанням умов 
контракту військовослужбовцем, за 
віком, за власним бажанням, за станом 
здоров’я, через службову невідповід-
ність, у зв’язку із скороченням штатів 
або проведенням організаційних захо-
дів, у зв’язку з обвинувальним вироком 
суду, що набрав законної сили, яким 
призначено покарання у вигляді по-
збавлення чи обмеження волі, позбав-
лення військового звання, позбавлення 
права займати певні посади, у зв’язку 
з набранням законної сили рішенням 
суду щодо притягнення до відповідаль-
ності за корупційне правопорушення, 
у зв’язку з позбавленням військового 
звання в дисциплінарному порядку, 
а також через сімейні обставини або з 
інших поважних причин, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів 
України»;

2) у статті 101:
абзаци перший, другий  і четвертий 

пункт у 14 після слів «станом здоров’я» 
доповнити словами «у зв’язку з безпо-
середнім підпорядкуванням близькій 
особі»;

абзац перший пункту 15 після слів 
«позбав лення права займати певні по-
сади» доповнити словами «у зв’язку з 
набранням законної сили рішенням 
суду щодо притягнення до відповідаль-
ності за адміністративне корупційне 
правопорушення»;

3) у пункті 2 статті 15:
друге речення абз ацу першого піс-

ля слів «с троку контракту» доповнити 
словами «у зв’язку з безпосереднім під-
порядкуванням близькій особі»;

абзац третій після слів «з обви-
нувальним ви роком суду, що набрав 
законної сили» доповнити словами 
«у зв’язку з набранням законної сили 
рішенням суду щодо притягнення до 
відповідальності за адміністративне 
корупційне правопорушення».

5. У Законі України «Про Службу 
безпеки Укра їни»:

1) у статті 19:
у частині третій слова «в ме жах 

встановленог о бюджету» замінити 
словами «та в межах видатків, перед-
бачених на утримання Служби без-
пеки України в Державному бюджеті 
України»;

доповнити частинами четвертою — 
одинадцятою  такого змісту:

«Стосовно осіб, які претендують 
на службу в о рганах Служби безпеки 
України, за їх письмовою згодою про-
водиться спеціальна перевірка в по-
рядку, встановленому Законом України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції».

Особи, які претендують на службу 
в органах Сл ужби безпеки України, 
до призначення на відповідну посаду 
подають за місцем майбутньої служ-
би декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
та зобов’язані повідомити керівництву 
органу, на посаду в якому вони претен-
дують, про працюючих у цьому органі 
близьких їм осіб.

На службу в органи Служби без-
пеки України не мо же бути прийнята 
особа, яка має не погашену або не зняту 
судимість за вчинення злочину, крім 
реабілітованої, або на яку протягом 
останнього року накладалося адміні-
стративне стягнення за вчинення ко-
рупційного правопорушення.

Співробітники Служби безпеки 
України зобов’язан і подавати щороку 
до 1 квітня за місцем служби декла-
рацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

На співробітників Служби безпеки 
України поширюют ься інші вимоги та 
обмеження, встановлені Законом Укра-

їни «Про засади запобігання і протидії 
корупції».

Працівники Служби безпеки Укра-
їни (крім військово службовців), яких 
притягнуто до відповідальності за 
вчинення злочину або адміністратив-
ного корупційного правопорушення, 
звільняються із служби у триденний 
строк з дня одержання відповідним 
органом Служби безпеки України 
копії відповідного судового рішення. 
Військовослужбовці Служби безпеки 
України, яких притягнуто до відпо-
відальності за вчинення злочину або 
адміністративного корупційного пра-
вопорушення, підлягають звільненню 
із служби.

Співробітник Служби безпеки 
України, який повідом ив про пору-
шення вимог Закону України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції» 
іншим співробітником, не може бути 
звільнений із служби чи змушений до 
звільнення або притягнутий до дис-
циплінарної відповідальності у зв’язку 
з таким повідомленням.

Рішення про звільнення або при-
тягнення до дисциплі нарної відпові-
дальності такої особи оскаржується в 
установленому законом порядку»;

2) доповнити статтями 191 і 192 та-
кого змісту:

«Ст аття 191. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У ра зі виникнення конфлікту ін-
тересів під час вико нання службових 
повноважень співробітник Служби 
безпеки України зобов’язаний негайно 
доповісти про це своєму безпосеред-
ньому начальникові. Безпосередній 
начальник співробітника Служби 
безпеки України зобов’язаний вжити 
всіх необхідних заходів, спрямованих 
на запобігання конфлікту інтересів, 
шляхом доручення виконання відпо-
відного службового завдання іншій 
посадовій особі, особистого виконан-
ня службового завдання чи в інший 
спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у з наченні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції».

Стаття 192. Обмеження щодо ро-
боти близьких осіб

Спів робітники Служби безпеки 
України не можуть мати  в безпосеред-
ньому підпорядкуванні або бути безпо-
середньо підпорядкованими у зв’язку 
з виконанням повноважень близьким 
їм особам.

У разі виникнення обставин, що по-
рушують вимоги части ни першої цієї 
статті, відповідні особи, близькі їм осо-
би вживають заходів щодо усунення 
таких обставин у п’ятнадцятиденний 
строк. Якщо у зазначений строк ці об-
ставини добровільно ними не усунуто, 
відповідні особи або близькі їм особи 
в місячний строк з дня виникнення 
обставин підлягають переведенню в 
установленому порядку на іншу по-
саду, що виключає безпосереднє під-
порядкування.

У разі неможливості такого пере-
ведення особа, яка пере буває в під-
порядкуванні, підлягає звільненню із 
займаної посади або із служби.

Співробітнику Служби безпеки 
України забороняється бра ти участь 
у роботі колегіальних органів під час 
розгляду питань щодо призначення на 
посаду близьких йому осіб та в будь-
який інший спосіб впливати на при-
йняття такого рішення.

Примітка. Терміни «безпосереднє 
підпорядкування» і «бл изька особа» 
вживаються у значеннях, наведених у 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції».

6. У статті 9 Закону України «Про 
пенсійне забезпеченн я осіб, звільне-
них з військової служби, та деяких 
інших осіб»:

1) друге речення частини першої 
після слів «строку кон тракту» допов-
нити словами «у зв’язку з безпосеред-
нім підпорядкуванням близькій особі»;

2) частину третю після слів «закон-
ної сили» доповнити с ловами «у зв’язку 
з набранням законної сили рішенням 
суду щодо притягнення до відповідаль-
ності за адміністративне корупційне 
правопорушення».

7. У Законі України «Про нота-
ріат»:

1) статтю 3 після ча стини другої 
доповнити новою частино ю такого 
змісту:

«Нотаріусу забороняється викорис-
товувати свої повноважен ня з метою 
одержання неправомірної вигоди або 
прийняття обіцянки чи пропозиції 
такої вигоди для себе чи інших осіб».

У зв’язку з цим частину третю вва-
жати частиною четвертою ;

2) статтю 30 доповнити пунктом 81 
такого змісту:

«81) наб рання законної сили су-
довим рішенням, відповідно  до якого 
нотаріуса притягнуто до відповідаль-
ності за адміністративне корупційне 
правопорушення».

8. У Законі України «Про держав-
ну службу»:

1) у статті 12 :
абзаци третій і четвертий викласти 

в такі й редакції:

 & Верховна Рада України
Закон України 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання 
і протидії корупції»
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«маю ть не зняту або не погашену 
судимість за вчинення зло чину або на 
яких протягом останнього року на-
кладалося адміністративне стягнення 
за вчинення корупційного правопо-
рушення;

у разі прийняття на службу будуть 
безпосередньо підпорядк овані близь-
ким їм особам»;

доповнити приміткою такого зміс-
ту:

«Примітка. Терміни «бе зпосереднє 
підпорядкування» і «близ ька особа» 
вживаються у значеннях, наведених у 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції»;

2) статтю 13 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 13. Фінан совий контроль
Особа, яка претендує на з айняття 

посади державного службо вця, подає 
за місцем майбутньої служби декла-
рацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за минулий рік.

Д е р ж а в н и й  с л у ж б о в е ц ь 
зобов’язаний подавати щороку до 
1 кві тня за місцем служби деклара-
цію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за минулий рік.

Декларація про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансо вого 
характеру подається за минулий рік 
за формою і в порядку, що встановлені 
Законом України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції»;

3) статтю 15 доповнити частиною 
шостою такого змісту:

«Стосов но осіб, які претендують 
на зайняття посади державного  служ-
бовця, за їх письмовою згодою прово-
диться спеціальна перевірка в порядку, 
встановленому Законом України «Про 
засади запобігання і протидії коруп-
ції». У разі прийняття на державну 
службу на конкурсній основі спеці-
альна перевірка проводиться після 
проведення конкурсу стосовно осіб, 
які рекомендовані для призначення 
на посаду»;

4) у частині третій статті 16 слова 
«законодавчими актами Укр аїни» за-
мінити словом «законом»;

5) доповнити статтею 161 такого 
змісту:

«Стаття 161. Врегулюв ання кон-
флікту інтересів

У разі виникнен ня конфлікту ін-
тересів під час виконання служб ових 
повноважень державний службовець 
зобов’язаний негайно доповісти про 
це своєму безпосередньому керівни-
кові. Безпосередній керівник держав-
ного службовця зобов’язаний вжити 
всіх необхідних заходів, спрямованих 
на запобігання конфлікту інтересів, 
шляхом доручення виконання відпо-
відного службового завдання іншому 
державному службовцю, особистого 
виконання службового завдання чи 
в інший спосіб, передбачений законо-
давством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, на ве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

6) у статті 30:
у частині першій:
у пункті 2 слова і цифри «пер едбаче-

них статте ю 16 цього Закону»  заміни-
ти словами і цифрами «передбачених 
статтями 16 і 161 цього Закону»;

пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) притягнення державного с луж-

бовця до кримінальної або адміні стра-
тивної відповідальності за корупційні 
правопорушення, пов’язані з порушен-
ням обмежень, передбачених Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

після частини першої доповнити 
новою частиною такого змісту:

«Пр ипинення державної служби 
відповідно до пункту 7 частини перш ої 
цієї статті здійснюється у триденний 
строк з дня отримання органом, в 
якому працює державний службовець, 
копії відповідного судового рішення, 
яке набрало законної сили».

У зв’язку з цим частини другу і 
третю вважати відповідно частина ми 
третьою і четвертою;

7) у першому реченні частини два-
надцятої статті 37 слова «вчиненн ям 
корупційного діяння» замінити сло-
вами «притягненням до кримінальної 
відповідальності за вчинення коруп-
ційного правопорушення».

9. У Законі України «Про Держав-
ну податкову службу в Україні»:

1)  у статті 15:
у частинах першій, сьомій та деся-

тій слова «Держа вна податкова ад мі-
ністрація України» у всіх відмінках 
замінити словами «центральний орган 
державної податкової служби» у відпо-
відному відмінку;

частину третю викласти в такій 
редакції:

«На роботу до органів де ржавної 
податкової служби, крім податково ї мі-
ліції, не може бути прийнята особа, яка 
має не погашену або не зняту судимість 
за вчинення злочину, крім реабіліто-
ваної, або на яку протягом останнього 
року накладалося адміністративне 
стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення»;

доповнити частинами дванадця-
тою — двадцятою такого змісту:

«Стосо вно осіб, які претендують на 
зайняття посади в органах держа вної 
податкової служби, за їх письмовою 
згодою проводиться спеціальна пере-
вірка в порядку, встановленому Зако-
ном України «Про засади запобігання 
і протидії корупції».

Особи, які претендують на зайняття 
посад в органах державної подат кової 
служби, до призначення на відповідну 
посаду подають за місцем майбутньої 
служби декларацію про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
та зобов’язані повідомити керівництву 
органу, на посаду в якому вони претен-
дують, про працюючих у цьому органі 
близьких їм осіб.

На посадових осіб органів держав-
ної податкової служби поширюються 
ін ші вимоги та обмеження, встановлені 
Законом України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції».

Посадові особи органів державної 
податкової служби зобов’язані подав а-
ти щороку до 1 квітня за місцем роботи 
(служби) декларацію про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Посадові особи органів державної 
податкової служби, яких притягнуто до  
відповідальності за вчинення злочину 
або адміністративного корупційно-
го правопорушення, звільняються із 
служби у триденний строк з дня отри-
мання відповідним органом державної 
податкової служби копії відповідного 
судового рішення, яке набрало закон-
ної сили.

Посадова особа органу державної 
податкової служби, стосовно якої вине-
с ено постанову про притягнення як об-
винуваченої у вчиненні злочину у сфері 
службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням пу-
блічних послуг, та/або пов’язаного із 
зловживанням своїм службовим ста-
новищем, підлягає відстороненню від 
виконання повноважень на посаді в 
порядку, визначеному законом, до роз-
гляду справи судом.

Посадова особа органу державної 
податкової служби, стосовно якої скла-
ден о протокол про адміністративне ко-
рупційне правопорушення, може бути 
відсторонена керівником відповідного 
органу державної податкової служби 
від виконання службових повноважень 
до закінчення розгляду справи судом.

Посадова особа органу державної 
податкової служби, яка повідомила про 
по рушення вимог Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції» 
іншою посадовою особою, не може 
бути звільнена з роботи чи змушена 
до звільнення або притягнута до дис-
циплінарної відповідальності у зв’язку 
з таким повідомленням.

Рішення про звільнення або при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності  такої особи оскаржується в 
установленому законом порядку»;

2) доповнити статтями 151 і 152 та-
кого змісту:

«Стаття 151. Обмеження щод о ро-
боти близьких осіб

Посадові особи органів д ержавної 
податкової служби не можуть мати в 
безпо середньому підпорядкуванні або 
бути безпосередньо підпорядкованими 
у зв’язку з виконанням повноважень 
близьким їм особам.

У разі виникнення обставин, що по-
рушують вимоги частини першої цієї 
статті , відповідні особи, близькі їм осо-
би вживають заходів щодо усунення 
таких обставин у п’ятнадцятиденний 
строк. Якщо у зазначений строк ці 
обставини добровільно не усунуто, 
відповідні особи або близькі їм особи 
в місячний строк з дня виникнення 
обставин підлягають переведенню в 
установленому порядку на іншу по-
саду, що виключає безпосереднє під-
порядкування.

У разі неможливості такого пере-
ведення особа, яка перебуває в під-
порядкуван ні, підлягає звільненню із 
займаної посади або з роботи.

Посадовим особам державної по-
даткової служби забороняється брати 
участь у р оботі колегіальних органів 
під час розгляду питань щодо призна-
чення на посаду близьких їм осіб та в 
будь-який інший спосіб впливати на 
прийняття такого рішення.

Примітка. Терміни «безпосереднє 
підпорядкування» і «близька особа» 
вживають ся у значеннях, наведених у 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції».

Стаття 152. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі виникнення конфлікту ін-
 тересів під час виконання службових 
повноваже нь посадова особа держав-
ної податкової служби зобов’язана не-
гайно доповісти про це своєму безпо-
середньому керівникові. Безпосередній 
керівник посадової особи державної 
податкової служби зобов’язаний вжити 
всіх необхідних заходів, спрямованих 
на запобігання конфлікту інтересів, 
шляхом доручення виконання відпо-
відного службового завдання іншій 
посадовій особі, особистого виконан-
ня службового завдання чи в інший 
спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Зак оні України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

3) абзац четвертий частини другої 
статті 19 викласти в такій редакції:

«запоб ігання, виявлення та припи-
нення корупційних правопорушень в 
органах дер жавної податкової служби»;

4) у частині першій статті 21:

у пункті 5 слова «корупційні діяння 
або інші п равопорушення, пов’язані з 
кору пцією» замінити словами «коруп-
ційні правопорушення»;

у пункті 6 слова «діяння або ін-
шого правопорушення, пов’язаного з 
корупцією» з амінити словом «право-
порушення».

10. У Законі України «Про судову 
експертизу»:

1) статтю 10 доповнити частиною 
ч етвертою такого змісту:

«Судовому експерту заб ороняється 
використовувати свої повноваження 
з метою одер жання неправомірної 
вигоди або прийняття обіцянки та 
пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб»;

2) частину першу статті 11 викласти 
в такій редакції:

«Не може залучатися до ви конання 
обов’язків судового експерта особа, ви-
знана в  установленому законом порядку 
недієздатною, а також та, яка має не зня-
ту або не погашену судимість, або на яку 
протягом останнього року накладалося 
адміністративне стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення або дис-
циплінарне стягнення у вигляді позбав-
лення кваліфікації судового експерта».

11. Статтю 16 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» допов-
нити частинам и третьою — шостою 
такого змісту:

«Стосовно осіб, які претендують на 
зайняття посади судді Конституцій-
ного Суду Укр аїни, за їх письмовою 
згодою проводиться спеціальна пере-
вірка в порядку, встановленому Зако-
ном України «Про засади запобігання 
і протидії корупції».

Особи, які претендують на зайнят-
тя посади судді Конституційного Суду 
України, до  призначення на відповідну 

посаду подають до органу, який здій-
снює призначення, декларацію про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за формою і 
в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Судді Конституційного Суду Укра-
їни зобов’язані подавати щороку до 
1 квітня за місц ем роботи деклара-
цію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

Відомості, зазначені у цій деклара-
ції, підлягають оприлюдненню про-
тягом 30 днів з дн я їх подання шляхом 
опублікування у «Віснику Конститу-
ційного Суду України».

12. У Законі України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»:

1) у частині четвертій  статті 12 
слова «(крім викладацької, наукової 
та творчої робо ти у позаробочий час), 
займатися підприємницькою діяльніс-
тю, одержувати від цього прибуток» 
замінити словами «займатися іншою 
оплачуваною (крім викладацької, на-
укової і творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та суддів-
ської практики із спорту) або підпри-
ємницькою діяльністю»;

2) у частині другій статті 50 сло-
ва «(крім викладацької, наукової та 
творчої роботи  в позаурочний час), 
займатися підприємницькою діяль-
ністю, одержувати від цього прибуток, 
якщо інше не передбачено законом» 
замінити словами «займатися іншою 
оплачуваною (крім викладацької, на-
укової і творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та суддів-
ської практики із спорту) або підпри-
ємницькою діяльністю»;

3) у статті 55:
у частині третій слова «(крім викла-

дацької, наукової та творчої у по заро-
бочий час),  займатися підприємниць-
кою діяльністю, одержувати від цього 
прибуток» замінити словами «займа-
тися іншою оплачуваною (крім викла-
дацької, наукової і творчої діяльності, 
медичної практики, інструкторської 
та суддівської практики із спорту) або 
підприємницькою діяльністю»;

частину п’яту доповнити абзацом 
четвертим такого змісту:

«3) набрання законної сили  рішен-
ням суду про притягнення його до 
адміністративної від повідальності за 
корупційне правопорушення»;

4) у частині четвертій статті 56:
в абзаці першому слова «можуть 

бути також достроков о припинені» 
замінити словами «так ож вважаються 
достроково припиненими»;

доповнити абзацом четвертим та-
кого змісту:

«3) набрання законної сили рішен-
ням суду п ро притягнення його до 
адміністративної від повідальності за 
корупційне правопорушення»;

5) частину першу статті 79 доповни-
ти пунктом 31 такого змісту:

«31) набрання законної  сили рі-
шенням суду про притягнення його до 
адміністративної ві дповідальності за 
корупційне правопорушення».

13. У Законі України «Про Уповно-
важеного Верховної Ради України з 
прав людини»:

1) ст аттю 5 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 5. Вимоги до кандидата на 
посаду Уповн оваженого та призначен-
ня на посаду Упов новаженого

Уповноважений призначається на 
посаду і звільняється з посади Верхо-
вною Радою України  таємним голо-
суванням шляхом подання бюлетенів.

Уповноваженим може бути призна-
чено громадянина України, який на 
день обрання досяг 40  років, володіє 
державною мовою, має високі моральні 
якості, досвід правозахисної діяльності 
та протягом останніх п’яти років про-
живає в Україні.

Стосовно осіб, які претендують 
на зайняття посади Уповноваженого, 
за їх письмовою згод ою проводиться 
спеціальна перевірка в порядку, вста-
новленому Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

Особи, які претендують на зайнят-
тя посади Уповноваженого, до призна-
чення на відповідну  посаду подають до 
органу, який здійснює призначення, 
декларацію про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру 
за формою і в порядку, що встановлені 
Законом України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції».

Не може бути призначено Уповно-
важеним особу, яка має не погашену 
або не зняту судимість  за вчинення 
злочину, крім реабілітованої, або на яку 
протягом останнього року накладало-
ся адміністративне стягнення за вчи-
нення корупційного правопорушення.

Уповноважений призначається 
строком на п’ять років, який почина-
ється з дня складення ни м присяги на 
пленарному засіданні Верховної Ради 
України.

На Уповноваженого поширюються 
вимоги та обмеження, встановлені За-
коном України «Про заса ди запобіган-
ня і протидії корупції»;

2) друге речення частини першої 
статті 6 після слів «комітет Верховної 

Ради України» доп овнити словами «за 
результатами спеціальної перевірки, 
передбаченої статтею 5 цього Закону».

14. У Законі України «Про Вищу 
раду юстиції»:

1) статтю 19 доповнити частиною 
четвертою  такого змісту:

«На членів Вищої ради юстиції 
п оширюються вимоги та обмеження, 
встановлені Законом Украї ни «Про за-
сади запобігання і протидії корупції»;

2) пункт 6 частини другої статті 29 
викласти в такій редакції:

«6) декларація про майно,  доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минули й рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

3) абзац третій частини другої статті 
32 викласти в такій редакції:

«недотримання суддею  вимог та об-
межень, встановлених Законом Украї-
ни «Про засади запобіга ння і протидії 
корупції».

15. У Законі України «Про держав-
ну охорону органів державної влади 
України та посадових о сіб»:

1) у статті 16:
частину третю викласти в такій 

редакції:
«Не може бути прийнятий на служ-

б у в Управління д ержавної охорони 
України громадянин, який  має не по-
гашену або не зняту судимість за вчи-
нення злочину, крім реабілітованого, 
або на якого протягом останнього року 
накладалося адміністративне стягнен-
ня за вчинення корупційного право-
порушення, або якому відповідно до 
вимог законодавства не може бути 
надано допуск до державної таємниці»;

після частини третьої доповнити 
п’ятьма новими частинами такого 
змісту:

«Стосовно осіб, я кі претендують на 
службу в Управлінні державної охо-
рони України, за їх пи сьмовою згодою 
проводиться спеціальна перевірка в 
порядку, встановленому Законом Укра-
їни «Про засади запобігання і протидії 
корупції».

Особи, які претендують на служ-
бу в Управлінні державної охорони 
України, подають за місцем  майбутньої 
служби декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
та зобов’язані повідомити керівництву 
органу чи підрозділу, на посаду в якому 
вони претендують, про працюючих у 
цьому органі чи підрозділі близьких 
їм осіб.

Військовослужбовці Управління 
державної охорони України зобов’язані 
подавати щороку до 1 кві тня за місцем 
служби декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

На військовослужбовців Управлін-
ня державної охорони України поши-
рюються інші вимоги та обмежен ня, 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

Військовослужбовці Управління 
державної охорони України, яких при-
тягнуто до відповідальності з а вчинен-
ня злочину з призначенням покарання 
у виді позбавлення волі, обмеження 
волі, позбавлення права обіймати пев-
ні посади чи позбавлення військового 
звання або за вчинення адміністратив-

ного корупційного правопорушення, 
підлягають звільненню із служби».

У зв’язку з цим частини четверту — 
дев’яту вважати відповідно частинами 
дев’ятою — чотирнадцят ою;

2) доповнити статтями 161 і 162 та-
кого змісту:

«Стаття 161. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі  виникнення конфлікту ін-
тересів під час виконан ня службових 
повноважень військовослужбовець 
У правління державної охорони Укра-
їни зобов’язаний негайно доповісти 
про це своєму безпосередньому на-
чальникові. Безпосередній начальник 
зобов’язаний вжити всіх необхідних 
заходів, спрямованих на запобігання 
конфлікту інтересів, шляхом доручен-
ня виконання відповідного службо-
вого завдання іншій посадовій особі, 
особистого виконання службового 
завдання чи в інший спосіб, передба-
чений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
 запобігання і протидії корупції».

Стаття 162. Обмеження щодо ро-
боти близьких осіб

Військовослужбовці Управління 
державної охорони Украї ни не можуть 
мати в безпосередньому підпорядку-
ва нні або бути безпосередньо підпо-
рядкованими у зв’язку з виконанням 
повноважень близьким їм особам.

У разі виникнення обставин, що по-
рушують вимоги частини першої цієї 
статті, відповідні особи, близькі  їм осо-
би вживають заходів щодо усунення 
таких обставин у п’ятнадцятиденний 
строк. Якщо у зазначений строк ці об-
ставини добровільно ними не усунуто, 
відповідні особи або близькі їм особи 
в місячний строк з дня виникнення 
обставин підлягають переведенню в 
установленому порядку на іншу посаду, 
що виключає безпосереднє підпоряд-
кування. У разі неможливості такого 
переведення особа, яка перебуває в 
підпорядкуванні, підлягає звільненню 
із займаної посади або із служби.

Військовослужбовцям Управлін-
ня державної охорони України за-
бороняється брати участь у роботі 
колегіальн их органів під час розгляду 
питань щодо призначення на посаду 
близьких їм осіб та в будь-який інший 
спосіб впливати на прийняття такого 
рішення.

Примітка. Терміни «безпосереднє 
підпорядкування» і «близька особа» 
вживаються у значеннях, наведених у 
 Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції».

16. У Статуті внутрішньої служби 
Збройних Сил України, затвердже-
ному Законом України «Про Статут 
внутрі шньої служби Збройних Сил 
України»:

1) статтю 59 після абзацу другого до-
повнити новим абзацом такого змісту:

«негайно доповідати старшому 
к омандиру (начальнику) про злочин, 
корупційне правопорушення, вчинене 
підл еглим військовослужбовцем, а ко-
мандир (начальник) військової части-
ни (установи) — негайно повідомляти 
про це військовому прокурору, а в разі 
вчинення злочину чи корупційного 
правопорушення військовослужбов-
цем Збройних Сил України — началь-
нику відповідного органу управління 
Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України з одночас-
ним направленням йому відповідних 
матеріалів для вивчення та прийнят-
тя рішення в порядку, визначеному 
законом».

У зв’язку з цим абзаци третій — 
двадцять другий вважати відповід-
но абзацами четвертим — двадцять 
третім;

 2) в абзаці вісімнадцятому статті 67 
слово «діяння» замінити словом «пра-
вопорушення».

17. У Дисциплінарному  статуті 
Збройних Сил України, затвердженому 
Законом України «Про Дисциплінар-
ний статут  Збройних Сил України»:

1) частину другу статті 45 викласти 
в такій редакції:

«За вчинення адміністративних 
правопорушень військовос лужбовці 
несуть дисциплінарну відповідаль-
ність за цим  Статутом, а у випадках, 
передбачених Кодексом України про 
адміністративні правопорушення, — 
також адміністративну відповідаль-
ність»;

2) статтю 84 доповнити частиною 
другою такого змісту:

«У кожному випадку вчинення ко-
рупційного правопорушення  або не-
виконання військовими посадовими 
особами вимог  Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції» 
з метою виявлення причин та умов, 
що сприяли його вчиненню, службове 
розслідування призначається коман-
диром самостійно або проводиться за 
його рішенням за поданням спеціально 
уповноваженого суб’єкта у сфері про-
тидії корупції»;

3) статтю 85 доповнити частинами 
п’ятою і шостою такого змісту:

«Якщо під час службового роз-
слідування буде з’ ясовано, що пра-
вопорушення військовослужбовця 
містить ознаки адмі ністративного 
корупційного правопорушення, чи 
одержано інформацію про вчинен-
ня такого правопорушення військо-
вослужбовцем, командир військової 
частини зобов’язаний у межах своїх 
повноважень вжити заходів щодо при-
пинення такого правопорушення та 
негайно письмово повідомити про його 
вчинення військовому прокуророві та 
спеціально уповноваженому суб’єктові 
у сфері протидії корупції.

У разі якщо ознаки адміністратив-
ного корупційного правопорушен-

Сотрудникам милиции запрещается заниматься любыми 
видами другой оплачиваемой и предпринимательской 
деятельности, а также организовывать 
забастовки или принимать в них участие.
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ня встановлено під час проведення 
службового розслід ування стосовно 
військовослужбовця Збройних Сил 
України чи одержано інформацію 
про вчинення ним такого правопору-
шення, командир військової частини 
зобов’язаний у межах своїх повнова-
жень вжити заходів щодо припинення 
такого правопорушення та негайно 
письмово повідомити про його вчинен-
ня військовому прокуророві та началь-
никові відповідного органу управління 
Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України»;

4) доповнити статтями 871 та 911 
такого змісту:

«871. Військовослужбовець, який 
повідомив про порушення вимог За-
кон у України «Про засади запобігання 
і протидії кор упції» іншим військово-
службовцем, не може бути звільнений 
з посади або із служби чи змушений 
до звільнення або притягнутий до дис-
циплінарної відповідальності у зв’язку 
з таким повідомленням.

Рішення про звільнення або при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності військовослужбовця оскар-
жується в установл еному законом 
порядку»;

«911. Військовослужбовець, сто-
совно якого винесено постанову про 
притягнення його як обвинуваченого 
у вчиненні злочи ну у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних по-
слуг, та/або пов’язаного із зловживан-
ням своїм службовим становищем, 
підлягає відстороненню від виконання 
повноважень у порядку, визначеному 
законом, до розгляду справи судом. 
Військовослужбовець, стосовно якого 
складено протокол про адміністратив-
не корупційне правопорушення, може 
бути відсторонений від виконання 
службових повноважень за рішенням 
командира до закінчення розгляду 
справи судом».

18. У Законі України «Про віднов-
лення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом»:

1) у статті 1:
останнє  речення абзацу двадцять 

третього виключити;
доповнити абзацом такого змісту:
«заінтересовані ос оби стосовно 

ар бітражного керуючого — юридична 
особа, утворена за у частю арбітражно-
го керуючого, под ружжя, діти, батьки, 
рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, 
усиновлювачі, усиновлені, а також 
інші особи, які спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом і мають 
взаємні права та обов’язки з арбітраж-
ним керуючим»;

2) у статті 31:
частину третю після абзацу друго-

го доповнити новим абзацом такого 
змісту:

«особи, які мають конфлікт інте р-
есів, — особи,  в яких виникає супер-
ечність між особистими інте ресами 
та повноваженнями ар бітражного 
керуючого, що може вплинути на 
об’єктивність або неупередженість 
прийняття рішень, а також на вчи-
нення чи невчинення дій під час ви-
конання повноважень арбітражного 
керуючого».

У зв’язку з цим абзаци третій — 
шостий вважати відповідно абзацами 
четвертим — сьомим;

частину п’яту після абзацу друго-
го д оповнити новим абзацом такого 
змісту:

«вживати заходів щодо недопущен-
ня будь-якої можливос ті виникнення 
конфлікту інтересів та невідкладно 
повідомляти суду про наявн ість кон-
флікту інтересів».

У зв’язку з цим абзаци третій — 
шостий вважати відповідно абзацами 
четвертим — сьомим;

після частини шостої доповни-
ти двома нов ими частинами такого 
змісту:

«7. Під час реалізації своїх прав 
та обов’язків арбітражний к еруючий 
зобов’язаний додержуватися вимог За-
кону України «Про засади з апобігання 
і протидії корупції» щодо обмеження 
використання своїх повноважень з ме-
тою одержання неправомірної вигоди 
або прийняття обіцянки чи пропозиції 
такої вигоди для себе чи інших осіб, 
одержання дарунків (пожертв).

8. Недотримання арбітражним ке-
руючим вимог Закону України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», а 
також виникнення конфлікту  інтересів 
під час здійснення його повноважень є 
підставою для усунення його від вико-
нання обов’язків арбітражного керую-
чого під час провадження у справі про 
банкрутство, про що господарський 
суд виносить ухвалу».

У зв’язку з цим частини сьому — 
п’ятнадцяту вважати відповідно части-
нами дев’ятою — сімнадцятою.

19. У Законі України «Про службу 
в о рганах місцевого самоврядуван-
ня»:

1) статтю 5 доповнити частинами 
третьою і четвертою такого змісту:

« Стосовно осіб, які претендують на 
зайняття зазначених в абзацах третьо-
 му та четвертому статті 3 цього Закону 
посад в органах місцевого са мовряду-
вання, за їх письмовою згодою прово-
диться спеціальна перевірка в порядку, 
встановленому Законом України «Про 
засади запобігання і протидії корупції».

Особи, зазначені в частині третій 
цієї статті, подають за місцем майбут-
ньої служби декларацію про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фі нан-
сового характеру за формою і в поряд-
ку, що встановлені Законом України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції», та зобов’язані повідомити 
керівництву органу, на посаду в якому 
вони претендують, про працюючих у 
цьому органі близьких їм осіб»;

2) частини першу і другу статті 12 
викласти в такій редакції:

«На службу в органи місцевого 
самоврядування не можуть бути при-
йняті особи:

1)  визнані судом недієздатними;
2) які мають судимість за вчинен ня 

умисного злочину, якщо ця судимість 
не погашена або не знята в установле-
н ому законом порядку;

3) які за р ішенням суду позбавлені 
права займати посади в органах дер-
жавної влади та їх апараті або в органах 
місцевого самоврядування протя гом 
установленого строку;

4) на яких протягом останнього 
року накладалися адміністративні 
стягнення за вчинення корупційних 
правопорушень;

5) які у разі прийняття на  службу 
в органи місцевого самоврядування 
будуть безпосередньо підпорядковані 
близьким особам.

На посадових осіб м ісцевого само-
врядування поширюються вимоги та 
обмеження, встановлені Законом Укра-
їни «Про засади запобігання і протидії 
к орупції»;

3) доповнити статтею 121 такого 
змісту:

«Стаття 121. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі виникнення конфлікту ін-
тересів протягом строку  здійснення 
повноважень сільський, селищн ий, 
міський голова, секретар сільської, 
селищн ої, міської ради, голова, заступ-
ник голови обласної, районної ради 
зобов’язаний негайно доповісти про 
це відповідній раді та вжити всіх необ-
хідних заходів, спрямованих на запо-
бігання конфлікту інтересів.

У разі виникнення конфлікту ін-
тересів протягом часу перебування 
на посаді посадова особа місцевого 
самоврядування, крім посадових осіб, 
зазна чених у частині першій цієї стат-
ті, зобов’язана негайно доповісти про 
це своєму безпосередньому керівни-
кові. Безпосередній керівник посадо-
вої особи місцевого самоврядування 
зобов’язаний вжити всіх необхідних 
заходів, спрямованих на запобігання 
конфлікту інтересів, шляхом доручен-
ня виконання відповідного службо-
вого завдання іншій посадовій особі, 
особистого виконання службового 
завдання чи в інший спосіб, передба-
чений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

4) статт ю 13 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 13. Фінансовий контроль
Посадові особи місцевого самовря-

дування щороку до 1 квітня за місцем 
сл ужби зобов’язані подавати декла-
рацію про  майно, доходи, витрати і 
зобов’ язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції»;

5) статтю 20 після частини першої 
доповнити двома новими частинами 
такого змісту:

«Посадові особи місцевого самовря-
дування, зазначені в абзацах т ретьому 
та четвертому статті 3 цього Закону, 
яких притягнуто до відповідальності з а 
корупційні правопорушення, підляга-
ють звільненню з посади у триденний 
строк з дня отримання відповідним 
органом місцевого самоврядування 
копії відповідного судового рішення, 
яке набрало законної сили.

Посадові особи місцевого само-
врядування, крім посадових осіб, за-
значених у частині другій цієї статті, 
яких притягнуто до відповідальності 
за кор упційні правопорушення, підля-
гають звільненню з посади у порядку, 
визначеному Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні».

У зв’язку з цим частини другу і 
третю вважати відповідно частинами 
четвертою і п’ятою.

20. Статтю 25 Закону України 
«Про статус народного депутат а Укра-
їни» викласти в такій редакції:

«Стаття 25. Декларування май-
нового стану, доходів,  витрат і 
зобов’язань фінансового характеру 
народного депутата України

Н а р од н и й  д е п у т ат  Ук р а ї н и 
з обов’язаний під час оформлення на 
роботу у Верховну Раду України, а 
потім щороку протягом здійснення 
своїх повноважень, ал е не пізніше 
1 квітня подавати за місцем роботи де-
кларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

21. У статті 6 Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність 
в Україні»:

частину другу викласти в такій 
редакції:

 «Оцінювачем не може бути осо-
ба, яка має не погашену або не зняту 
судимість за вчинення злочину або 
на яку про тягом останнього року на-
кладалося адмініс тративне стягнення 
за вчинення корупційного правопо-
рушення»;

доповнити частиною четвертою 
такого змісту:

«Оцінювачу забороняється ви-
користовувати свої повноваження 
з метою одержання неправомірної 
вигоди або прий няття обіцянки чи 
пропозиції такої вигоди дл я себе чи 
інших осіб».

22. У Законі України «Про дипло-
матичну службу»:

1) статтю 9 після частини другої 
доповнити двома новими частинами 
такого змісту:

«Стосовно осіб, які п ретендують на 
зайняття посад у системі органів д и-
пломатичної служби, за їх письмовою 
згодою проводиться спеціальна пере-
вірка в по рядку, встановленому Зако-
ном України «Про засади запобігання 
і протидії корупції».

Особи, які претендують на зайнят-
тя посад у системі органів диплома-
тичної служби, до призначення на 
відповідну посаду подають за місцем 
майбутньої служ би декларацію про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за формою і 
в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання 
і протидії корупції», та зобов’язані 
повідомити керівництву органу чи 
підрозділу, на посаду в якому вони 
претендують, про працюючих у цьому 
органі чи підрозділі близьких їм осіб».

У зв’язку з цим частини третю — 
шосту вважати відповідно частинами 
п’ятою — восьмою;

2) у статті 28:
перше речення частини другої до-

повнити словами «крі м випадків, ви-
значених частинами четвертою і п’ятою 
цієї статті»;

частину третю після слі в «виконан-
ня пов новажень за посадою» допов-
нити словами «крім випадків, перед-
бачених частинами четвертою і п’ятою 
цієї статті»;

доповни ти частинами четвертою і 
п’ятою такого змісту:

«Працівник дипломатичної служ-
би, стосовно якого винесено постанову 
про притягнення його як обвинува-
ченог о у вчиненні злочину у сфері 
службової діяльності та пр офесійної 
діяльності, пов’язаної з наданням пу-
блічних послуг, та/або пов’язаного із 
зловживанням своїм службовим ста-
новищем, підлягає відстороненню від 
виконання службових повноважень за 
посадою в порядку, визначеному зако-
ном, до розгляду справи судом.

Працівник дипломатичної служби, 
стосовно якого складено протокол про 
адміністративне корупційне право-
порушення, може бути відсторонений 
від виконання службових п овнова-
жень керівником відповідного органу 
дипломатичної служби до закінчення 
розгляду справи судом»;

3) статтю 31 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 31. Обмеження, пов’язані 
з перебуванням на дипломатичній 
службі

На працівників дипломатичної 
служби поширюються в имоги та об-
меження, встановлені Законом  Украї-
ни «Про засади запобігання і протидії 
корупції». Працівники дипломат ич-

ної служби не можуть брати участі у 
страйках та вчиняти інші дії, що пере-
шкоджають нормальній діяльності ор-
ганів державної влади або порушують 
правила безпеки, під час перебування у 
довготерміновому відрядженні»;

4) доповнити статтею 311 такого 
змісту:

«Стаття 311. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі виникнення конфлікту ін-
тересів під час виконання службових 
повноважен ь працівник дипломатич-
ної служби зобов’я заний негайно допо-
вісти про це своєму безпосер едньому 
керівникові. Безпосередній керівник 
зобов’язаний вжити всіх необхідних 
заходів, спрямованих на запобігання 
конфлікту інтересів, шляхом доручен-
ня виконання відповідного службо-
вого завдання іншій посадовій особі, 
особистого виконання службового 
завдання чи в інший спосіб, передба-
чений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

5) статтю 32 викласти в такій  ре-
дакції:

«Стаття 32. Декларування май-
нового стану, доходів, витрат і 
зобов’язань фінансового характеру 
працівників дипломатичної служ би

Декларування майнового стану, до-
ходів , витрат і зобов’язань фінансового 
характеру працівників дипломатич-
ної служби та осіб, які претендують 
на зайняття посади диплом атичного 
працівника або адміністративно-тех-
нічного працівника, здійснюється за 
формою і в порядку, що встановлені 
Законом України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції».

23. У Законі України «Про Вій-
ськову службу правопорядку у Зброй-
них Силах України»:

1) статтю 1 після слів «працівників 
Збройних Сил України» доповнити 
словами «для ви явлення, припинення 
та розслідування корупційних пра-
вопорушень, вчинених військовим и 
посадовими особами Збройних Сил 
України»;

2) частину першу статті 3 після аб-
зацу п’ятого доповнити новим абзацом 
такого змісту:

«здійснення в межах своєї компе-
тенції заходів щодо виявлення, припи-
нення та розс лідування корупційних 
правопорушень».

У зв’язку з цим абзаци шостий — 
дванадцятий вважа ти відповідно абза-
цами сьомим — тринадцятим;

3) пункт 2 частини п’ятої статті 5 до-
повнити абзацом сьомим такого змісту :

«спеціальних підрозділів по бо-
ротьбі з корупцією»;

4) статтю 7 доповнити пунктом 171 
такого змі сту:

«171) проводити в межах компетен-
ції спеціальну перевірку стосовно осіб,  
які претендують на зайняття військо-
вих посад у Збр ойних Силах України, 
пов’язаних з виконанням орга нізацій-
но-розпорядчих чи адміністративно-
господарських обов’язків»;

5) статтю 8 доповнити пунктом 51 
такого змісту:

«51) інформувати громадськість 
про вжиті заходи щодо запобігання і 
протидії корупції та про осіб, притяг-
нутих до відповідальн ості за вчинення 
корупційних правопорушень».

24.  У Законі України «Про статус 
депутатів місцевих рад»:

1) пункт 7 частини першої статті 5 
доповнити словами «або набрання за-
конної сили рішенням суду щодо при-
тягнення йог о до відповідальності за 
корупційне правопорушення»;

2) ст аттю 8 доповнити частиною 
третьою такого змісту:

«3. На депутатів місцевих рад по-
ширюються вимоги та обмеження, 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і пр отидії корупції».

25. У Законі України «Про Держав-
ну п рикордонну службу України»:

1) статтю 14 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 14. Особовий склад Дер-
жавної прикордонної служби України

До о собового складу Державної 
прикордонної служби України вхо-
дять ві йськовослужбовці та праців-
ники Державної  прикордонної служби 
України.

Стосовно осіб, які претендують 
на с лужбу в Державній прикордонній 
службі України, за їх письмовою зго-
дою проводиться спеціальна перевір-
ка в порядку, встановленому Законом 
Ук раїни «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Особи, які претендують на служ-
бу в Державній прикордонній службі 
України, до призначення на відповідну 
посаду подають за місцем майбутньої 
служби декларацію про майно, доход и, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
та зобов’язані повідомити керівництву 
органу чи підрозділу, на посаду в якому 
вони претендують, про працюючих у 
цьому органі чи підрозділі близьких 
їм осіб.

На службу в Державній прикордон-
ній службі України не може бути прий-

нята особа, яка має не погашену або не 
зняту судимість за вчинення злочину, 
крім реабілітованої, або на яку  протя-
гом останнього року накладалося ад-
міністративне стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення.

Комплектування Державної при-
кордонної служби України військо-
вослужбовцями і проходження ними 
військової служби здійснюються на 
підставі Закону України «Про вій-
ськовий обов’язо к і військову службу». 
Уповноважені посадові особи Держав-
ної прикордонної служби України по-
передньо вивчають склад призовників 
та здійснюють їх добір у військових 
комісаріатах.

Трудові відносини працівників 
Державної прикордонної служби 
України регулюються законодав-
ством про працю, державну службу та 
укладеними трудовими договорами 
(контрактами). Пере лік посад праців-
ників Державної прикордонної служби 
України, які відповідно до їх службо-
вих повноважень можуть залучатися 
до оперативно-службової діяльності, 
визначається Головою Державної при-
кордонної служби України.

На військовослужбовців Держав-
ної прикордонної служби України, 
крім військовослужбовців строкової 
служби, поширюються інші вимоги та 
обмеження, встановлені Законом Укра-
їни «Про  засади запобігання і протидії 
корупції».

Військовослужбовці Державної 
прикордонної служби України, крім 
військовослужбовців строкової служ-
би, зобов’язані подавати щороку до 
1 квітня за місцем служби деклара-
цію про май но, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

Посадові особи Державної прикор-
донної служби України (крім військо-
вослужбовців), яких притягнуто до 
відповідальності за вчинення злочину 
або адміністративного корупційного 
правоп орушення, звільняються з ро-
боти у триденний строк з дня одержан-
ня органом Державної прикордонної 

служби України копії відповідного 
судового рішення. Військовослужбов-
ці Державної прикордонної служби 
України, яких притягнуто до відпо-
відальності за вчинення злочину або 
адміністративного корупційного пра-
вопорушення, підлягають звільненню 
із служби»;

2) доповнити статтею 141 такого 
змісту:

«Стаття 141. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі виникнення конфлікту ін-
тересів під час виконання службових 
повноважень військовослужб овці Дер-
жавної прикордонної служби Украї ни 
зобов’язані негайно доповісти про це 
своєму  безпосередньому начальникові. 
Безпосередній начальник зобов’язаний 
вжити всіх необхідних заходів, спря-
мованих на запобігання конфлікту ін-
тересів, шляхом доручення виконання 
відповідного службового завдання ін-
шій посадовій особі, особистого вико-
нання службового завдання чи в інший 
спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції».

26. Абзац шістдесят сьомий час-
тини другої ста тті 8 Закону України 
«Про основи національної безпеки 
України» викласти в такій редакції:

«активне залучення засобів масової 
інформації  до запобігання і протидії 
корупції, зловживанням службовим 
становищем, іншим явищам, які загро-
жують національній безпеці України».

27.  Статтю 5 Закону України «Про 
Державну спеціальну службу тран-
спорту» викласти в такій редакції:

«Стаття 5. Комплектування осо-
бового складу Державної спеціальної 
служби транспорт у

До особового складу Державної спе-
ціальної служби транспорту входять 
працівники і військовослужбов ці.

Стосовно осіб, які претендують на 
зайняття посад у Державній спеціаль-
ній службі  транспорту, за їх письмовою 
згодою проводиться спеціальна пере-
вірка в порядку, встановленому Зако-
ном  України «Про засади запобігання 
і протидії корупції».

Особи, які претендують на зай-
няття посад у Державній спеціальній 
службі транспорту, до призначення на 
відповідну посаду подають за місцем 
майбутньої служби декларацію про 
майно, до ходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за формою і 
в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції», та зобов’язані пові-
домити керівництву органу чи підроз-
ділу, на посаду в якому вони претенду-
ють, про працюючих у цьому органі чи 
підрозділі близьких їм осіб.

Військовослужбовці Державної 
спеціальної служби транспорту комп-
лектуються на добровільній основі за 
контрактом та кадровим складом, а 
також за призовом.

Перелік посад, які підлягають  замі-
щенню працівниками і військовослуж-
бовцями, затверджується Кабінетом 
Міністрів України за поданням керів-
ника центрального органу виконавчої 
влади у с фері транспорту, дорожнього 
господарства, туризму та інфраструк-
тури, погодженим з Генеральним шта-
бом Збройних Сил України.

Відносини, пов’язані з прийняттям 
громадян на роботу, виконанням ними 
службових обов’язків, звільненням з 
роботи у Державній спеціальній службі 
транспорту, регулюються законодав-
ством  України.

Порядок проходження служби вій-
ськовослужбовцями Державної спеці-
альної служби транспорту, присвоєння 
і позбавлення військових звань визна-
чаються Положенням, яке подається 
центральним ор ганом виконавчої вла-
ди у сфері транспорту, дорожнього гос-
подарства, туризму та інфраструктури 
і затверджується Указом Президента 
України. Встановлення форми одягу 
і знаків розрізнення визначається По-
ложенням, розробленим центральним 
органом виконавчої влади у сфері 
транспорту, дорожнього господарства, 
туризму та інфраструктури і затвер-
дженим Кабінетом Міністрів України.

На військовослужбовців Держав-
ної спеціальної служби транспорту 
поширюється дія військових статутів 
Збройних Сил України.

У мирний час особовий склад Дер-
жавної спеціальної служби трансп орту 
(крім підрозділів охорони) не має права 
носити зброю.

Посадові особи Державної спеці-
альної служби транспорту не можу ть 
мати в безпосередньому підпорядку-
ванні або бути безпосередньо підпо-
рядкованими у зв’язку з виконанням 
повноважень близь ким їм особам.

У разі виникнення обставин, що по-
рушують вимоги частини десятої цієї 
статті, відповідні особи, близькі їм осо-
би вживають заходів щодо усунення 
таких обставин у п’ятнадцятиденний 
строк.  Якщо у зазначений строк ці об-
ставини добровільно ними не усунуто, 
відповідні особи або близькі їм особи 
в місячний строк з дня виникнення 
обставин підлягають переведенню в 
установленому порядку на іншу по-
саду, що виключає безпосереднє під-
порядкування.

У разі неможливості такого пере-
ведення особа, яка перебуває в під-
порядкуванні, підлягає звільненню із 
служби.

Посадові особи Державної спеці-
альної служби транспорту зобов’язані 
подавати  щороку до 1 квітня за місцем 
служби декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру  за минулий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 

Нарушение прокурором и следователем прокуратуры 
требований Кодекса профессиональной этики 
и поведения работников прокуратуры влечет 
за собой ответственность, установленную законом.
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України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Посадові особи Державної спеціа-
льної служби транспорту (крім вій-
ськовослужбовців), яких притягнуто 
до відповідальності за вчинення зло-
чину або адміністративного корупцій-
ного правопорушення , звільняються з 
роботи у триденний строк з дня одер-
жання органом Державної спеціальної 
служби транспорту копії відповідного 
судового рішення. Військовослуж-
бовці Державної спеціальної служби 
транспорту, яких притягнуто до від-
повідальності за вчинення злочину 
або адміністративного корупційного 
правопорушення, підлягають звіль-
ненню із служби.

Посадові особи Державної спеці-
альної служби транспорту, стосовно 
яких винесено постанову про притяг-
нення їх як обвинувачених у вчиненні 
злочину у сфері службової діяльності 
та професійної  діяльності, пов’язаної 
з наданням публічних послуг, та/або 
пов’язаного із зловживанням своїм 
службовим становищем, підлягають 
відстороненню від виконання повнова-
жень у порядку, визначеному законом, 
до розгляду справи судом.

Посадові особи Державної спеці-
альної служби транспорту, стосовно 
яких складено протокол про адмі-
ністративне корупційне правопору-
шення, можуть бути відсторонені ке-
рівником відповідного органу , загону, 
підрозділу, підприємства чи установи 
Державної спеціальної служби тран-
спорту від виконання службових 
повноважень до закінчення розгляду 
справи судом.

Посадові особи Державної спеці-
альної служби транспорту, які повідо-
мили про порушення вимог Закону 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» іншими посадови-
ми особами, не можуть бу ти звільнені 
із служби чи змушені до звільнення 
або притягнуті до дисциплінарної 
відповідальності у зв’язку з таким по-
відомленням.

Рішення про звільнення або при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності таких осіб оскаржується в 
установленому законом порядку.

На військовослужбовців та інших 
посадових осіб Державної спе ціальної 
служби транспорту поширюються інші 
вимоги та обмеження, встановлені За-
коном України «Про засади запобіган-
ня і протидії кор упції».

Примітка. Термін «безпосереднє 
підпорядкування» вживається у зна-
ченні, наведеному в Законі України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції».

28. У Законі України «Про вибори 
Президента Ук раїни»:

1) у частині другій статті 48 слова 
«майновий стан і доходи (податкові 
декларації)» замінити словами «май-
но, доходи, витрати і зобов’язан ня фі-
нансового характеру відповідно до 
стат ті 50 цього  Закону»;

2) у статті 50:
назву і частину першу викласти в 

такій редакції:
«Стаття 50. Декларування майново-

го стану, доходів, витрат і зобов’язань 
фінансового характеру кандидатом на 
пост Президента Укр аїни

1. Декларац ія про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фіна нсового 
характеру за рік, що передує року по-
чатку виборчого процесу, подається 
кандидатом на пост Президента Украї-
ни за формою, встан овленою Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

у частині третій слова «майновий 
стан і доходи (податкову декларацію)» 
замінити словами «майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру»;

3) у статті 51:
пункт 5 частини першої викл асти в 

такій редакції:
«5) декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового 
характеру відповідно до статті 50 цього 
Закону»;

у пункті 6  частини другої с лова 
«майновий стан і доходи (податкові 
декларації )» замінити словами «майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінан-
сового характеру».

29. У Законі України «Про Цент-
ральну  виборчу комісію»:

1) у статті 7:
частину другу викласти в такій 

редакції:
«2. Не може бути призначений до 

складу Комісії громадянин України, 
який має судимість  за вчинення зло-
чину, якщо ця судимість не погашена 
і не  знята в устано вленому законом по-
рядку, чи на якого прот ягом останньо-
го року накладалося адміністративне 
стягнення за вчинення корупційних 
правопорушень або який визнаний у 
встановленому порядку недієздатним 
чи обмежено дієздатним»;

доповнити частинами шостою і 
сьомою такого змісту:

«6. Стосовно осіб, які претендують 
на зайняття посади члена Комісії, за їх 
письмовою згодою проводиться спе-
ціальна перевірка в порядку, встанов-
лен ому Законом України «Про засади 
запобігання і проти дії корупції».

7. Особи, які претендують на за-
йняття посади члена Комісії, до при-
значення на відповідну посаду подають 
до органу, який вносить пропозиції 
щодо їх призначення, декларацію про 
майно, доходи, витрати  і зобов’язання 
фінансового характеру за формою і 
в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і про-
тидії корупції», та зобов’язані повідо-
мити органу, який вносить пропозиції 
щодо їх призначення, про близьких їм 
осіб, які є членами Комісії або пра-

цюють у Секретаріаті Комісії, Службі 
розпорядника Державного реєстру 
виборців»;

2) у статті 30:
частину четверту доповнити пунк-

том 10 такого змісту:
«10) набрання законної сили судо-

вим рішенням, відповідно до якого чле-
на Комісії притягнуто до відповідаль-
ності за адміністративне  корупційне 
право порушення»;

у частинах шостій і сьомій цифри 
«2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9» замінити цифрами 
«2—10»;

після частини сьомої доповнити 
новою частиною такого змісту:

«8. Подання про дострокове при-
пинення повноважень з під став, перед-
бачених пунктами 6 і 10 частини чет-
вертої цієї статті, вноситься Головою  
Комісії або заступником Голови Комісії 
Президентові України  у триденний 
строк з дня отримання копії відповід-
ного судового рішення, яке набрало 
законної сили».

У зв’язку з цим частини восьму — 
одинадцяту вважати відповідно части-
нами дев’ятою — дванадцятою.

30. У Законі України «Про правові 
засади цивільного захисту»:

1) статтю 42 доповнити частинами 
шостою  — восьмою та приміткою та-
кого змісту:

«6. Особи рядового і начальниць-
кого складу цивільного захисту н е 
можуть мати в безпосередньому 
підпорядкуванні або бути безпо се-
редньо підпорядкованими у зв’язку з 
виконанням повноважень близьким 
їм особам .

У разі виникнення обставин, що 
порушують вимоги абзацу першо-
го цієї частини, відповідні особи, 
близькі їм особи вживають заходів 
щодо усунення таких обставин у 
п’ятнадцятиденний строк. Якщо у за-
значений ст рок ці обставини добро-
вільно ними не усунуто, відповідні 
особи або близькі їм особи в місячний 
строк з дня виникнення обставин під-
лягають переведенню в установленому 
порядку на іншу посаду, що виключає 
безпосереднє підпорядкування.

У разі неможливості такого пере-
ведення особа, яка перебуває в під-
порядкуванні, підлягає звільненню із 
служби.

7. Особи рядового і начальницького 
складу цивільного захисту зобов’язані 
подавати щороку до 1 кв ітня за місцем 
служби декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рі к за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

8. На осіб рядового і начальницько-
го складу органів і підрозділів цивіль-
ного захисту поширюються вимоги 
та обмеження, встановлені Законом 
Украї ни «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Примітка. Термін  «безпосереднє 
підпорядкування» вживається у зна-
ченні, наведеному в Законі України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції»;

2) у статті 46:
частину третю викласти в такій 

редакції:
«3. Не  може бути прийнята на служ-

бу особа, яка підлягає призову на стро-
кову військову службу до Збройних 
Сил України та інших утворених від-
повідно до з аконів України в ійськових 
формувань, а також особа, яка р аніше 
засуджувалася за вчинення злочину, 
якщо ця судимість не погашена або 
не знята в установленому законом по-
рядку, або на яку протягом останньо-
го року накладалося адміністративне 
стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення»;

доповнити частинами четвертою і 
п’ятою такого змісту:

«4. Стосовно осіб, які претендують 
на зайняття посад в органах і підроз-
ділах цивільного захисту, за їх пись-
мовою згодою проводиться спеціальна 
перевірка в  порядку, встановленому 
Законом України «Про засади зап обі-
гання і протидії корупції».

5. Особи, які претендують на за-
йняття посад в органах і підрозділах 
цивільного захисту, до призначення на 
відповідну посаду подають за місцем 
майбутньої служби декларацію про 
майно, доходи, витрати і зобов’яза ння 
фінансового характеру за формою і 
в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання 
і протидії корупції», та зобов’язані 
повідомити керівництву органу чи 
підрозділу, на посаду в якому вони 
претендують, про працюючих у цьому 
органі чи підрозділі близьких їм осіб»;

3) доповнити статтею 461 такого 
змісту:

«Стаття 461. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі виникнення конфлікту ін-
тересів під час виконання службових 
повноважень особи рядового і началь-
ницького складу органів  і підрозділів 
цивільного захисту зобов’я зані не-
гайно доповісти про це своєму без-
посере дньому керівникові. Безпосе-
редній керівник зобов’язаний вжити 
всіх необхідних заходів, спрямованих 
на запобігання конфлікту інтересів, 
шляхом доручення виконання відпо-
відного службового завдання іншій 
посадовій особі, особистого виконан-

ня службового завдання чи в інший 
спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

4) у статті 51:
у частині другій:
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) у зв’ язку з набранням законної 

сили обвинувальним вироком суду або 
судовим рішенням, відповідно до яко-
го особу рядового чи начальницького 
ск ладу притягнуто  до відповідальност і 
за адміністративне корупційне пра во-
порушення»;

доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) у разі неможливості переведення 

на іншу посаду у зв’язку з безпосеред-
нім підпорядкуванням близькій особі»;

у частині третій:
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) у зв’язку з  набранням законної 

сили обвинуваль ним вироком суду або 
судовим рішенням, відповідно до якого 
особу начальницького складу притяг-
нуто до відповідаль ності за адміністр а-
тивне корупційне правопорушення»;

 доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) у разі неможливості переведен-

ня на іншу посаду у зв’язку з безпо-
середнім підпорядкуванням близькій 
особі»;

доповнити частиною четвертою 
такого змісту:

«4. У випадках, передбачен их пунк-
том 8 частини другої та пунк том 7 час-
тини третьої цієї статті, особи рядового 
і начальницького складу підлягають 
звільненню з посад у триден ний строк 
з дня отримання відповідним органо м 
або підрозділом цивільного захисту 
копії відповідного судового рішення, 
яке набрало законної сили».

31. У Законі України «Про Держав-
ну кримінально-виконавчу службу 
України»:

1) у статті 14:
частину другу доповнити абзацами 

другим і третім такого змісту:
«Стосовно осіб, які претендують на 

службу в Державній криміналь но-ви-
конавчій службі України, за їх пись-
мовою згодою проводиться спеціальн а 
перевірка в по рядку, встановленому 
Законом України «Про засади запобі-
гання і п ротидії корупції».

Особи, які претендують на службу 
в Державній кримінально-виконавчій 
службі України, до призначення на від-
повідну посаду подають за місцем май-
бутньої служби декларацію про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінан-
сов ого характеру за формою і в поряд-
ку, що встановлені Законом України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції», та зобов’язані повідомити 
керівництву органу чи підрозділу, на 
посаду в якому вони претендують, про 
працюючих у цьому органі чи підроз-
ділі близьких їм осіб»;

останнє речення частини третьої 
викласти в такій редакції: «Не може 
бути прийнята на службу особа, яка 
має не погашену або не зняту судимість 
за вчинення злочину, крім реабіліто-
ваної, або на яку протягом останнього 
року  накладалося адміністративне 
стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення»;

частину восьму доповнити абзаца-
ми третім — дев’ятим такого змісту:

«На осіб рядового і начальницького 
складу Державної кримінально-вико-
навчої служби України поширюються 
вимоги та обмеження, встановлені За-
коном України « Про засади запобіган-
ня і протидії корупції».

Особи рядового і начальн ицького 
складу Державної кримінально-ви-
конавчої служби України зобов’язані 
подавати щороку до 1 квітня за місцем 
служби декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за  минулий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Особи рядового і начальницького 
складу Державної кримінально-вико-
навчої служби України, яких притяг-
нуто до відповідальності за корупційні 
правопорушення, підлягають звіль-
ненню із служби у триденний строк з 
дня отримання від повідним органом 
або установою виконання покарань 
копії відповідного судового рішення, 
яке набрало законної сили.

Особи рядового і начальницького 
складу Державної кримінально-ви-
конавчої служби України, стосовно 
яких винесено постанову про притяг-
нення як обвинувачених у вчиненні 
злочину у сфері службової діяльності 
та професійної діяльн ості, пов’язаної 
з наданням публічних послуг, та/або 
пов’язаного із зловживанням своїм 
службовим становищем, підлягають 
відстороненню від виконання повнова-
жень на посаді в порядку, визначеному 
законом, до розгляду справи судом.

Особи рядового і начальницького 
складу Державної кримінально-вико-
навчої служби України, стосовно яких 
складено протокол про адміністра-
тивне корупційне правопорушення, 
можуть бути відсторонені керівником 
відповідного органу аб о установи 
виконання покарань від виконання 
службових повноважень до закінчення 
розгляду справи судом.

Особи рядового і начальницького 
складу Державної кримінально-вико-

навчої служби України, які повідомили 
про порушення вимог Закону України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції» іншими особами рядового 
чи начальницького  складу, не можуть 
бути звільнені із служби чи змушені 
до звільнення або притягнуті до дис-
циплінарної відповідальності у зв’язку 
з таким повідомленням.

Рішення про звільнення або при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності таких осіб оскаржується в 
установленому законом порядку»;

2) доповнити статтею 141 такого 
змісту:

«Стаття 141. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі в иникнення конфлікту ін-
тересів під час виконання службових 
повноважень особа рядового чи на-
чальницького складу Державної кри-
мінально- виконавчої служби України 
зобов’язана не гайно доповісти про це 
своєму безпосередньому  керівникові. 
Безпосередній керівник зобов’язаний 
вжити всіх необхідних заходів, спря-
мованих на запобігання конфлікту 
інтересів, шляхом доручення виконан-

ня відповідного службового завдання 
іншій посадовій особі, особистого 
виконання службового завдання чи 
в інший спосіб, передбачений законо-
давством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

3) статтю 15 після частини другої 
доповнити новою частиною такого 
змісту:

«3. Особи рядового  і начальниць-
кого складу Державної кримінально-
виконавчої служби не можуть мати в 
безпосередньому підпорядкуванні або 
бути безпосередньо  підпорядкованими 
у зв’язку з виконанням повноважень 
близьким їм особам.

У  разі виникнення обставин, що 
порушують вимоги абзацу першо-
го цієї частини, відповідні особи, 
близькі їм особи вживають заходів 
щодо усунення таких обставин у 
п’ятнадцятиденний строк. Якщо у за-
значений строк ці обставини добро-
ві льно ними не усунуто, відповідні 
особи або близькі їм особи в місячний 
строк з дня виникнення обставин під-
лягають переведенню в установленому 
порядку на іншу посаду, що виключає 
безпосереднє підпорядкування.

У разі неможливості такого пере-
ведення або відсутності згоди на нього 
особа, яка перебуває в підпорядкуван-
ні, підлягає звільненню із служби.

Примітка. Терміни «безпосереднє 
підпорядкування» і «близька особа» 
вживаються у значеннях , наведених у 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції».

У зв’язку з цим частину третю вва-
жати частиною четвертою.

32. У Ди сциплінарному статуті 
митної служби України, затвердже-
ному Законом України «Про Дис-
циплінарний статут митної служби 
України»:

1) статтю 4 після абзацу третього до-
по внити новим абзацом такого змісту:

«додержуватися вимог та  обме-
жень, встановлених Законом України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції».

У зв’язку з цим абзаци четвертий —
одинадцятий вв ажати відповідно аб-
зацами п’ятим — дванадцятим;

2) у статті 28:
в абзаці  другому пункту 3 слова 

«відповідно до положення статті 7 За-
кону України «Про боротьбу з коруп-
цією» виключити; 

доповнити пунктами 8 і 9 такого 
змісту:

«8) набрання законної сили судовим 
рішенням, відповідно до я кого посадо-
ву ос обу митної служби притягнуто до 
відповідальності за адміністративне 
корупційне правопорушення;

9) у разі неможливості п ереведення 
на іншу посаду у зв’язку з бе зпосеред-
нім підпорядкуванням близькій особі»;

доповнити частинами другою — 
четвертою такого змісту:

«У випадку, передбаченому пунк-
том 8 цієї статті, посадові особи мит-
ної  служби підлягають звільненню із 
служби у триденний строк з дня отри-
мання митним органом, спеціалізова-
ною митною  установою, організацією 
копії відповідного судового рі шення, 
яке набрало законної сили.

Посадова особа митної служби, яка 
повідомила про порушення вимог За-
кону України «Про засади запобігання 
і протидії корупції» іншою посадовою 
особою, не може бути звільнена з ро-
боти чи змушена до звільнення або 
притягнута до дисциплінарно ї відпо-
відальності у зв’язку з таким повідом-
ленням.

Рішення про звільнення або при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності такої особи оскаржується в 
установленому законом порядку»;

3) статтю 33 доповнити частинами 
третьою і четвертою такого змісту:

«Посадова особа митної служби, 
стосов но якої винесено постанову 
про притягнення її як обвинуваченої 
у вчиненні злочину у сфері службової 
діяльності та професійної діяльно сті, 
пов’язаної з наданням публічних по-
слуг, та/або пов’язаного із з ловживан-
ням своїм службовим становищем, 

підлягає відстороненню від виконання 
службових повноважень за посадою в 
порядку, визначеному законом, до роз-
гляду справи судом.

Посадова особа митної служби, 
стосовно якої складено протокол про 
адміністративне корупційне право-
порушення, може бути відсторонена 
керівником відповідного митного орга-
ну, спеціалізованої митної установи чи 
організації від виконання службов их 
повноважень до закінчення розгляду 
справи судом».

 33. У Дисциплінарному статуті 
органів внутрішніх справ України, за-
твердженому Законом України «Про 
Дисциплінарний статут органів вну-
трішніх справ України»:

 1) статтю 14 доповнити частинами 
шістнадцятою — вісімнадцятою тако-
го змісту:

« Особа рядового або начальниць-
кого складу органу внутрішніх справ, 
яка повідомила про порушення вимог 
Закону України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції» іншим праців-
ником міліції, не може бути звільнена 
із служби чи змушена до звільнення 
або притягнута до дисциплінарної 
відповідальності у зв’язку з таким по-
відомленням.

Рі шення про звільнення або при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності таких осіб оскаржується в 
установленому законом порядку.

З  метою виявлення причин та умов, 
що сприяли вчиненню корупційного 
правопорушення або невиконанню 
вимог Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції», за 
поданням спеціально уповноважено-
го суб’єкта у сфері протидії корупції 
за рішенням начальника органу, який 
має право приймати або звільняти із 
служби особу, яка вчинила таке пра-
вопорушення, проводиться службове 
розслідування»;

2)  статтю 17 доповнити частинами 
п’ятою і шостою такого змісту:

«Осо ба рядового або начальниць-
кого складу, стосовно якої винесено 
постанову про притягнення її як обви-
нуваченої у вчиненні злочину у сфері 
службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням пуб-
лічних послуг, та/або пов’язаного із 
зловживанням своїм службовим ста-
новищем, підлягає відстороненню від 
виконання повноважень на посаді в 
порядку, визначеному законом, до роз-
гляду справи судом.

Особа  рядового або начальницько-
го складу, стосовно якої складено про-
токол про корупційне адміністративне 
правопорушення, може бути відсто-
ронена керівником відповідного ор-
гану внутрішніх справ від виконання 
службових повноважень до закінчення 
розгляду справи судом».

34. У  Законі України «Про Дер-
жавну службу спеціального зв’язку та 
захисту інформації України»:

1) у ст атті 10:
частину  четверту доповнити аб-

зацами другим — четвертим такого 
змісту:

«Стосовн о осіб, які претендують 
на службу в Державній службі спеці-
ального зв’язку та захисту інформації 
України, за їх письмовою згодою про-
водиться спеціальна перевірка в по-
рядку, встановленому Законом України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції».

Особи, як і претендують на служ-
бу в Державній службі спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, 
до призначення на відповідну посаду 
подають за місцем майбутньої служ-
би декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
та зобов’язані повідомити керівництву 
органу, на зайняття посади в якому 
вони претендують, про працюючих у 
цьому органі близьких їм осіб.

На службу в  Державну службу спе-
ціального зв’язку та захисту інформації 
України не може бути прийнята осо-
ба, яка має не погашену або не зняту 
судимість за вчинення злочину, крім 
реабілітованої, або на яку протягом 
останнього року накладалося адміні-
стративне стягнення за вчинення ко-
рупційного правопорушення»;

частину шосту  доповнити абзацом 
другим такого змісту:

«Особи рядово го і начальницького 
складу Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України 
зобов’язані подавати щороку до 1 квіт-
ня за місцем служби декларацію про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за минулий рік 
за формою і в порядку, що встановлені 
Законом України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції»;

2) доповнити ста ттями 101 і 102 та-
кого змісту:

«Стаття 101. Вре гулювання кон-
флікту інтересів

1. У разі виникн ення конфлікту 
інтересів під час виконання службо-
вих повноважень особа рядового або 
начальницького складу Державної 
служби спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України зобов’язана 
негайно доповісти про це своєму без-
посередньому начальникові.

Безпосередній нача льник особи 
рядового або начальницького скла-
ду Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України 
зобов’язаний вжити всіх необхідних 
заходів, спрямованих на запобігання 
конфлікту інтересів, шляхом доручен-
ня виконання відповідного службо-
вого завдання іншій посадовій особі, 
особистого виконання службового 
завдання чи в інший спосіб, передба-
чений законодавством.

Не относятся к информации с ограниченным доступом 
сведения, указанные в декларации об имуществе, доходах, 
расходах и обязательствах финансового характера.
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Примітка. Термін «ко нфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції».

Стаття 102. Обмеженн я щодо ро-
боти близьких осіб

1. Особи рядового і  начальницького 
складу Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України 
не можуть мати в безпосередньому під-
порядкуванні або бути безпосередньо 
підпорядкованими у зв’язку з виконан-
ням повноважень близьким їм особам.

2. У разі виникнення о бставин, що 
порушують вимоги частини першої цієї 
статті, відповідні особи, близькі їм осо-
би вживають заходів щодо усунення 
таких обставин у п’ятнадцятиденний 
строк. Якщо у зазначений строк ці об-
ставини добровільно ними не усунуто, 
відповідні особи або близькі їм особи 
в місячний строк з дня виникнення 
обставин підлягають переведенню в 
установленому порядку на іншу по-
саду, що виключає безпосереднє під-
порядкування.

3. У разі неможливості  такого пе-
реведення особа, яка перебуває в під-
порядкуванні, підлягає звільненню із 
служби.

4. Особам рядового і на чальниць-
кого складу Державної служби спеці-
ального зв’язку та захисту інформації 
України забороняється брати участь 
у роботі колегіальних органів під час 
розгляду питань щодо призначення на 
посаду близьких їм осіб та в будь-який 
інший спосіб впливати на прийняття 
такого рішення.

Примітка. Терміни «безпо середнє 
підпорядкування» і «близька особа» 
вживаються у значеннях, наведених у 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції»;

3) у частині другій стат ті 12:
доповнити пунктами 10 і  11 такого 

змісту:
«10) набрання законної с или су-

довим рішенням, відповідно до якого 
особу рядового чи начальницького 
складу притягнуто до відповідальності 
за корупційне правопорушення;

11) у разі неможливості  переведен-
ня на іншу посаду у зв’язку з безпо-
середнім підпорядкуванням близькій 
особі»;

доповнити абзацом такого  змісту:
«У випадку, передбаченому  пунк-

том 10 цієї частини, особи рядового 
і начальницького складу підлягають 
звільненню із служби у триденний 
строк з дня отримання відповідним 
органом або підрозділом Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України копії відповідного 
судового рішення, яке набрало закон-
ної сили».

35. У Законі України «Про  військо-
вий обов’язок і військову службу»:

1) у частині третій статті  5 слова 
«військових прокуратур» замінити 
словами «військових прокуратур, під-
розділів дізнання, а також спеціальних 
підрозділів по боротьбі з корупцією 
Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України»;

2) статтю 6 після частини д есятої 
доповнити новою частиною такого 
змісту:

«11. Військові посадові осо би — це 
військовослужбовці, які обіймають 
штатні посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміні-
стративно-господарських обов’язків, 
або які спеціально уповноважені на 
виконання таких обов’язків згідно із 
законодавством».

У зв’язку з цим частину одинадц яту 
вважати частиною дванадцятою;

3) статтю 20 доповнити частинами  
третьою — п’ятою та приміткою такого 
змісту:

«3. Військові посадові особи не мо-
 жуть перебувати з близькими особами 
у відносинах прямої організаційної та 
правової залежності підлеглої особи 
від її начальника, у тому числі через 
вирішення (участь у вирішенні) пи-
тань прийняття на службу, звільнення 
із служби, застосування заохочень, 
дисциплінарних стягнень, надання 
вказівок, доручень, контролю за їх ви-
конанням.

4. Стосовно кандидатів на зайняття  
військових посад, пов’язаних з вико-
нанням організаційно-розпорядчих 
чи адміністративно-господарських 
обов’язків, за їх письмовою згодою 
проводиться спеціальна перевірка в по-
рядку, встановленому Законом Украї-
ни «Про засади запобігання і протидії 
корупції».

5. Військові посадові особи, крім 
ві йськовослужбовців строкової служ-
би, зобов’язані подавати щороку до 
1 квітня за місцем служби деклара-
цію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

На військових посадових осіб по-
ширюють ся інші вимоги та обмеження, 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

Примітка. Термін «близькі особи» 
вжива ється у значенні, наведеному в 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції»;

4) доповнити статтею 201 такого 
змісту :

«Стаття 201. Врегулювання кон-
флікту ін тересів

1. У разі виникнення конфлікту ін-
терес ів під час виконання службових 
повноважень військова посадова особа 
зобов’язана негайно доповісти про це 
своєму безпосередньому начальникові. 
Безпосередній начальник військової 
посадової особи зобов’язаний вжити 
всіх необхідних заходів, спрямованих 
на запобігання конфлікту інтересів, 
шляхом доручення виконання відпо-

відного службового завдання іншій 
посадовій особі, особистого виконан-
ня службового завдання чи в інший 
спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вж ивається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

5) у статті 26:
частину шосту доповнити  пункта-

ми «і» та  «ї» такого змісту:
«і) у зв’язку з набранням законної 

сили  судовим рішенням, відповідно до 
якого військовослужбовця притягнуто 
до відповідальності за адміністративне 
корупційне правопорушення;

ї) у разі неможливості переведення 
на інш у посаду у зв’язку з безпосеред-
нім підпорядкуванням близькій особі»;

частину сьому доповнити пункта-
ми «з» та «и » такого змісту:

«з) у зв’язку з набранням законної 
сили су довим рішенням, відповідно до 
якого військовослужбовця притягнуто 
до відповідальності за адміністративне 
корупційне правопорушення;

и) у разі неможливості переведення 
на іншу  посаду у зв’язку з безпосеред-
нім підпорядкуванням близькій особі».

36. У Законі України «Про ауди-
торську діяльн ість»:

1) у статті 4:
частину п’яту викласти в такі й ре-

дакції:
«Ау дитором не може бути особа, яка 

має не пог ашену або не зняту судимість 
за вчинення злочину або на яку протя-
гом останнього року накладалося ад-
міністративне стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення»;

доповнити частиною шостою та-
кого змісту:

«Ауд итору забороняється викорис-
товувати свої  повноваження з метою 
одержання неправомірної вигоди або 
прийняття обіцянки чи пропозиції 
такої вигоди для себе чи інших осіб»;

2) пункт 1 статті 19 після слів «цього 
Закону » доповнити словами «Закону 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

3) статтю 20 доповнити приміткою 
такого зміст у:

«Примітка. Прямими родинни-
ми стосунками є род инні стосунки з 
близькими особами, зазначеними в За-
коні України «Про засади запобігання 
і протидії корупції».

37. У Дисциплінарному статуті Дер-
жавної служб и спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, за-
твердженому Законом України «Про 
Дисциплінарний статут Державної 
служби спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України»:

1) частину другу статті 8 після слів 
«виявлення  порушень законодавства» 
доповнити словами «корупційного 
правопорушення чи одержання ін-
формації про вчинення такого право-
порушення»;

2) статтю 9 доповнити частиною 
п’ятою такого зм істу:

«5. Голова Державної служби спеці-
ального зв’язку  та захисту інформації 
України, начальники регіональних 
органів, територіальних підрозділів, 
закладів та установ Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України у разі виявлення коруп-
ційного правопорушення, вчиненого 
особою рядового чи начальницького 
складу, зобов’язані в межах своїх пов-
новажень вжити заходів щодо при-
пинення такого правопорушення та 
негайно повідомити про його вчинення 
спеціально уповноваженому суб’єкту у 
сфері протидії корупції»;

3) статтю 15 доповнити частинами 
сімнадцятою і вісім надцятою такого 
змісту:

«17. З метою виявлення причин та 
умов, що сприяли вч иненню корупцій-
ного правопорушення, недотримання 
вимог Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» за 
поданням спеціально уповноважено-
го суб’єкта у сфері протидії корупції 
за рішенням начальника особи, яка 
вчинила таке правопорушення, про-
водиться службове розслідування.

18. Особа рядового або начальниць-
кого складу Державно ї служби спеці-
ального зв’язку та захисту інформації 
України, яка повідомила про порушен-
ня вимог Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» іншою 

особою рядового або начальницько-
го складу, не може бути звільнена зі 
служби чи змушена до звільнення або 
притягнута до дисциплінарної відпо-
відальності у зв’язку з таким повідо-
мленням. Рішення про звільнення або 
притягнення до дисциплінарної відпо-
відальності оскаржується в установле-
ному законом порядку»;

4) статтю 18 доповнити частинами 
четвертою і п’ятою так ого змісту:

«4. Особа рядового або начальниць-
кого складу, стосовно я кої винесено 
постанову про притягнення її як обви-
нуваченої у вчиненні злочину у сфері 
службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням 
пуб лічних послуг, та/або пов’язаного 
зі зловживанням своїм службовим 
становищем, підлягає відстороненню 
від виконання повноважень на посаді 
в порядку, визначеному законом, до 
розгляду справи судом.

5. Особа рядового або начальниць-
кого складу, стосовно якої  складено 

протокол про адміністративне коруп-
ційне правопорушення, може бути 
відсторонена керівником відповідного 
органу, підрозділу, закладу чи установи 
Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України від ви-
конання службових повноважень до 
закінчення розгляду справи судом».

38. Дисциплінарний статут служ-
би цивільного захисту, затвер джений 
Законом України «Про Дисциплі-
нарний статут служби цивільного 
захисту», доповнити статтею 851 та-
кого змісту:

«851. З метою виявлення причин та 
умов, що сприяли вчиненню  корупцій-
ного правопорушення, недотримання 
вимог Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» за 
поданням спеціально уповноважено-
го суб’єкта у сфері протидії корупції 
за рішенням начальника особи, яка 
вчинила таке правопорушення, про-
водиться службове розслідування.

Особа, стосовно якої винесено по-
станову про притягнення її я к обви-
нуваченої у вчиненні злочину у сфері 
службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням пуб-
лічних послуг, та/або пов’язаного зі 
зловживанням своїм службовим ста-
новищем, підлягає відстороненню від 
виконання повноважень на посаді в 
порядку, визначеному законом, до роз-
гляду справи судом.

Особа рядового або начальниць-
кого складу органів і підрозділів  ци-
вільного захисту, стосовно якої скла-
дено протокол про адміністративне 
корупційне правопорушення, може 
бути відсторонена керівником відпо-
відного органу цивільного захисту від 
виконання службових повноважень 
до закінчення розгляду справи судом.

Особа рядового або начальниць-
кого складу органів і підрозділів  ци-
вільного захисту, яка повідомила про 
порушення вимог Закону України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції» іншою особою рядового 
або начальницького складу, не може 
бути звільнена зі служби чи змушена 
до звільнення або притягнута до дис-
циплінарної відповідальності у зв’язку 
з таким повідомленням. Рішення про 
звільнення або притягнення до дис-
циплінарної відповідальності такої 
особи оскаржується в установленому 
законом порядку».

39. У Регламенті Верховної Ради 
України, затвердженому Законом 
 України «Про Регламент Верховної 
Ради України»:

1) у частині третій статті 74 слова 
«декларацію про доходи, зоб ов’язання 
фінансового характеру, про свій май-
новий стан та членів своєї сім’ї за по-
передній рік за формою, встановленою 
для державних службовців першої 
категорії» замінити словами «декла-
рацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за попередній рік за формою, встанов-
леною Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

2) у частині четвертій статті 173 сло-
ва «доходи, зобов’язання фіна нсового 
характеру та майновий стан щодо себе 
та членів своєї сім’ї за попередній рік 
за формою, встановленою для держав-
них службовців, які займають посади, 
віднесені до першої та другої категорій 
посад державних службовців» заміни-
ти словами «майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за попередній рік за формою, встанов-
леною Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

3) у частині другій статті 205 слова 
«особисті доходи; зобов’язання ф інан-
сового характеру та майновий стан за 
рік, що передує року подання» заміни-
ти словами «майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за попередній рік за формою, встанов-
леною Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції».

40. У Законі України «Про вибори 
депутатів Верховної Ради Автономної 
Ре спубліки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів»:

1) пункт 7 частини першої статті 37 
викласти в такій редакції:

«7) декл арації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
ха рактеру кожної особи, включеної до 
виборчого списку кандидатів у депута-

ти від відповідної місцевої організації 
партії, відповідно до статті 43 цього 
Закону»;

2) пункт 6 частини першої статті 38 
викласти в такій редакції:

«6) декла рації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового ха-
р актеру кожного кандидата в депутати 
відповідно до статті 43 цього Закону»;

3) пункт 6 частини першої статті 39 
викласти в такій редакції:

«6) деклар ації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
хара ктеру кандидата на посаду сіль-
ського, селищного, міського голови 
відповідно до статті 43 цього Закону»;

4) у статті 43:
назву і частину першу викласти в 

такій редакції:
«Стаття 4 3. Декларування  май-

нового стану, доходів, витрат і 
зобов’язань фі нансового характеру 
кандидатами у депутати та кандида-
тами на посаду сільського, селищно-
го, міського голови

1. Декларація про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характе ру за рік, що передує року по-
чатку виборчого процесу, подається 
кандидатом у депутати, кандидатом на 
посаду сільського, селищного, міського 
голови за формою, встановленою Зако-
ном України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

у частині другій слова «органами 
Державної податкової адміністрації 
України»  замінити словами «відпо-
відним органом державної податкової 
служби», а слова «Державна податкова 
адміністрація України» — словами 
«орган державної податкової служби».

41. У Законі України «Про судо-
устрій і статус суддів»:

1) у статті 54:
у част ині четвертій:
пункти 6 і 7 викласти в такій ре-

дакції:
 «6) виконувати в имоги та дотриму-

ватис я обмежень, встановлених Зако-
ном України  «Про засади запобігання 
і протидії корупції»;

7) подавати щороку до 1 квітня за 
місцем роботи декларацію про майно, 
доходи,  витрати і зобов’язання фінан-
сового характеру за минулий рік за 
формою і в порядку, що встановлені 
Законом України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції»;

2) частину першу статті 67 після 
абзацу восьмого доповнити трьома 
новими абзац ами такого змісту:

«8) декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру  за минулий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

9)  коп і ю в і йс ьков ог о  к ви т-
ка (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних) ;

10) довідку про допуск до державної 
таємниці (у разі його наявності)».

У зв’язку  з цим абзаци дев’ятий та 
десятий вважати відповідно абзацами 
дванадцят им та тринадцятим;

3) пу нкт 7 частини четвертої 
стат ті 75 викласти в такій редакції:

«7) декларацію п ро майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за  минулий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

4) пункт 6 статті 83 викласти в такій 
редакції:

«6) неподання або несвоєчасне 
подан ня для оприлюднення декла-
рації про майно, доходи , витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
зазначення в ній завідомо неправдивих 
відомостей».

42. У Законі України «Про Кабінет 
Міністрів України»:

1) у статті 7:
друге речення ч астини першої ви-

класти в такій редакції: «Не може бути  
призначена на  посаду члена Кабінету 
Міністрів України особа, яка має су-
димість, не погашену або не зняту в 
установленому законом порядку, або 
на яку протягом останнього року на-
кладалося адміністративне стягнення 
за вчинення корупційного правопо-
рушення»;

доповнити частинами четвертою та 
п’ятою такого змісту:

«4. На членів Кабінету Мініст рів 
України поширюються вимоги та об-
меження, встановлені  Законом Украї-
ни «Про засади запобігання і протидії 
корупції».

5. Стосовно кандидатів на посади 
членів Кабінету Міністрів України за 
їх письмовою зг одою проводиться спе-
ціальна перевірка в порядку, встанов-
леному Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

2) пункт 4 частини третьої статті 8 
викласти в такій редакції:

«4) декларація про май но, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за мин улий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

3) пункт 4 частини п’ятої статті 9 
викласти в такій редакції:

«4) декларацією про майн о, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за мину лий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

4) частину першу статті 19 після слів 
«свобод людини та громадянина» допо-
внити словами « запобігання і»;

5) у пункті 3 частини першої стат-
ті 20:

абзац четвертий після слів «бороть-
би зі злочинні стю» доповнити словами 
«запобігання і»;

 доповнити абзацом дев’ятим такого 
змісту:

«забезпечує координацію і кон-
троль за діяльніс тю органів виконав-
чої влади щодо запобіганн я і протидії 
корупції»;

6) у частині четвертій статті 45 сло-
ва «діянь та» замінити словами «право-
порушень або», а  слово «сумлінної» —
словом «до».

43. Частину шосту статті 6 Закону 
України «Про доступ до публічної 
інформації» викласти в  такій редакції:

«6. Не належать до інформації з об-
меженим доступом відомості, зазначені 
у декларації про м айно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру, 
оформленої за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
крім відомостей, зазначених у пункті 7
примітки додатка до цього Закону».

44. У Законі України «Про Раду 
міністрів Автономної Республіки 
Крим»:

1) у частині третій с татті 7:
в абзаці першому слова «майновий 

стан і доходи (податкова дек ларація) за 
рік, що передує ро ку подання» заміни-
ти словами «майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за попередній рік за формою, встанов-
леною Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

доповнити абзацом третім такого 
змісту:

«Стосовно кандидата на посаду 
Голови Ради міністрів  Автономної 
Республіки Крим за його письм овою 
згодою проводиться спеціальна пере-
вірка в порядку, встановленому Зако-
ном України «Про засади запобігання 
і протидії корупції»;

2) у частині третій статті 8:
в абзаці першому слова «майновий 

стан і доходи (податкові декл арації) за 
рік, що передує рок у подання» заміни-
ти словами «майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за попередній рік за формою, встанов-
леною Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

доповнити абзацом третім такого 
змісту:

«Стосовно кандидатів на посади 
членів Ради міністрів  Автономної Рес-
публіки Крим за їх письмов ою згодою 
проводиться спеціальна перевірка 
в порядку, встановленому Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

45. У Дисциплінарному статуті 
прокуратури України, затвердженому 
Постановою Верховної Ради Ук раїни 
від 6 листопада 1991 року № 1796-ХII:

1) статтю 11 доповнити частиною 
другою такого змісту:

«З метою виявлення причин та 
умов, що с прияли вчиненню корупцій-
ного правопорушення, або невик онан-
ня вимог Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» за 
поданням спеціально уповноваженого 
суб’єкта у сфері протидії корупції за рі-
шенням керівника особи, яка вчинила 
таке правопорушення, проводиться 
службове розслідування відповідно 
до порядку проведення службового 
розслідування в органах прокуратури 
України»;

2) статтю 12 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 12. Дисциплінарне стяг-
нення застосовується про тягом одного 
місяця з дня виявлення прос тупку, не 
враховуючи часу службової перевірки, 
тимчасової непрацездатності праців-
ника та перебування його у відпустці, 
але не пізніше одного року з дня вчи-
нення проступку. Строк проведення 
службової перевірки не може переви-
щувати двох місяців.

За один і той самий проступок може 
бути накладене тільки одне дисциплі-
нарне стягнення.

Прокуро р або слідчий, стосовно 
якого винесено постанову про при-
тягнення його як обвинуваченого  у 
вчиненні злочину у сфері службової 
та професійної діяльності, пов’язаної 
з наданням публічних послуг, та/або 
пов’язаного із зловживанням своїм 
службовим становищем, підлягає від-
стороненню від виконання повнова-
жень на посаді в порядку, визначеному 
законом, до розгляду справи судом.

Прокурор або слідчий, стосовно 
якого складено протокол про адміні-
стративне корупційне правопоруш ен-
ня, може бути відсторонений керівни-
ком відповідного органу прокуратури 
від виконання службових повноважень 
до закінчення розгляду справи судом.

У разі вчинення працівником ді-
яння, не сумісного з перебуванням на 
роботі в органах прокуратури,  його 
звільнення проводиться незалежно від 
часу вчинення проступку.

Прокурор або слідчий, який пові-
домив про порушення вимог Закону 
України «Про засади запобігання  і 
протидії корупції» іншим працівником 
прокуратури, не може бути звільнений 
чи змушений до звільнення з роботи 
або притягнутий до дисциплінарної 
відповідальності у зв’язку з таким по-
відомленням.

Рішення про звільнення або при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності таких осіб оскаржується  в 
установленому законом порядку».

46. Статтю 4.5 Положення про 
помічника-консультанта народного 
депутата України, затвердженого По-
с тановою Верховної Ради України від 
13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, допо-
внити частиною третьою такого змісту:

«3. Помічник-консультант народно-
го депутата України, якого притягну-
то до відповідальності за кору пційне 
правопорушення, підлягає звільненню 
з посади у триденний строк з дня отри-
мання керівником Апарату Верховної 
Ради України копії відповідного су-
дового рішення, яке набрало законної 
сили».

II. Цей Закон набирає чинності 
з дня, наступного за днем його 
опублікування.

Президент України
В. ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
17 травня 2012 року 
№4711-VI

В случае совершения работником деяния, 
не совместимого с пребыванием на работе 
в органах прокуратуры, его увольнение проводится 
независимо от времени совершения проступка.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Юрисдикция для исполнителей
Админсуды рассматривают споры 
об обжаловании решений, действий или 
бездеяйствия ГИС при исполнении всех 
документов, кроме тех, относительно 
которых установлен иной порядок 

У зв’язку з прийняттям Верховною 
Радою України законів України від 
4 листопада 2010 року №2677-VI «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
виконавче провадження» та деяких ін-
ших законодавчих актів України щодо 
вдосконалення процедури примусово-
го виконання рішень судів та інших 
органів (посадових осіб)», яким Закон 
України «Про виконавче проваджен-
ня» викладено у новій редакції, та від 
17 листопада 2011 року №4054-VI «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення 
окремих положень адміністративного 
судочинства», яким внесено зміни до 
статей 18 та 181 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України, Пленум Ви-
щого адміністративного суду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни до постанови Пле-
нуму Вищого адміністративного суду 
України від 13 грудня 2010 року №3 
«Про практику застосування адмініст-
ративними судами законодавства у 
справах із приводу оскарження рі-
шень, дій чи бездіяльності державної 
виконавчої служби», виклавши її текст 
у такій редакції:

«1. При розгляді справ із приводу 
оскарження рішень, дій чи бездіяль-
ності державної виконавчої служби 
суди повинні керуватися положен-
нями Конституції України, статті 6 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (Рим, 4 лис-
топада 1950 року, ратифікована За-
коном України від 17 липня 1997 року 
№475/97-ВР), міжнародних договорів, 
згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, Кодексу ад-
міністративного судочинства України 
(далі — КАС України), законами Украї-
ни від 24 березня 1998 року №202/98-ВР 
«Про державну виконавчу службу», від 
21 квітня 1999 року №606-XII «Про ви-
конавче провадження» (у редакції За-
кону України від 4 листопада 2010 ро-
ку №2677-VI), іншими нормативно-
правовими актами, які регулюють 
примусове виконання рішень та за-
стосування практики Європейського 
суду з прав людини, тощо.

2. Відповідно до частини першої 
статті 181 КАС України учасники вико-
навчого провадження (крім державного 
виконавця) та особи, які залучаються 
до проведення виконавчих дій, мають 
право звернутися до адміністративного 
суду з позовною заявою, якщо вважа-
ють, що рішенням, дією або бездіяль-
ністю державного виконавця чи іншої 
посадової особи державної виконавчої 
служби порушено їхні права, свободи 
чи інтереси, а також якщо законом не 
встановлено інший порядок судового 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
таких осіб.

Отже, суди при визначенні юрисдик-
ції повинні виходити з того, що до юрис-
дикції адміністративних судів належать 
спори щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності державної виконавчої 
служби при виконанні всіх виконавчих 
документів, передбачених частиною 
другою статті 17 Закону України «Про 
виконавче провадження», крім тих, від-
носно яких законом установлено інший, 
виключний порядок їх оскарження.

Частиною четвертою статті 82 За-
кону України «Про виконавче про-
вадження» встановлено, що рішення, 
дії чи бездіяльність державного ви-
конавця або іншої посадової особи 
державної виконавчої служби щодо 
виконання судового рішення можуть 
бути оскаржені сторонами до суду, 
який видав виконавчий документ, а 
іншими учасниками виконавчого про-
вадження та особами, які залучаються 
до проведення виконавчих дій, — до 
відповідного адміністративного суду 
в порядку, передбаченому законом.

Отже, критеріями визначення 
юрисдикції судів щодо вирішення 
справ з приводу оскарження рішень 
дій чи бездіяльності органів державної 
виконавчої служби щодо виконання 
судового рішення є юрисдикційна на-
лежність суду, який видав виконавчий 
документ, та статус позивача як сторо-
ни у виконавчому провадженні.

У розумінні статті 8 Закону України 
«Про виконавче провадження» сторо-
нами у виконавчому провадженні є стя-
гувач і боржник. При цьому судам слід 
ураховувати, що до сторін, які можуть 

оскаржити рішення, дії або бездіяль-
ність державного виконавця чи іншої 
посадової особи державної виконавчої 
служби належать також їх представники 
за законом чи договором.

Таким чином, до юрисдикції ад-
міністративних судів належать усі 
справи з приводу оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної 
виконавчої служби щодо виконання 
судових рішень на підставі виконав-
чих документів, виданих судами всіх 
юрисдикцій, за винятком тих, які ви-
дано загальними та господарськими 
судами у разі звернення до суду сторін 
відповідного виконавчого проваджен-
ня чи їхніх представників.

Справи за позовами про оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності 
державного виконавця або іншої по-
садової особи державної виконавчої 
служби щодо виконання рішень інших 
органів (посадових осіб) належать до 
справ адміністративної юрисдикції не-
залежно від суб’єкта звернення до суду 
(частина п’ята статті 82 Закону України 
«Про виконавче провадження».

3. Приписами статті 33 Закону Украї-
ни «Про виконавче провадження» вста-
новлено, що кілька відкритих виконав-
чих проваджень про стягнення коштів з 
одного боржника об’єднуються у зведене 
виконавче провадження.

Судам необхідно мати на увазі, що 
за приписами цієї статті об’єднуються 
у зведене виконавче провадження 
кілька відкритих виконавчих прова-
джень тільки про стягнення коштів та 
лише з одного боржника.

Крім того, судам необхідно вра-
ховувати, що всі справи з приводу 
рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної виконавчої служби, при-
йнятих (вчинених, допущених) з ме-
тою виконання зведеного виконавчого 
провадження, у якому об’єднано ви-
конавчі провадження щодо виконання 
рішень судів різних юрисдикцій та/
чи рішень інших органів (посадових 
осіб), належать до юрисдикції адміні-
стративних судів, навіть у разі, коли у 
зведеному виконавчому провадженні 
відсутнє виконавче провадження з 
примусового виконання рішення ад-
міністративного суду.

Юрисдикцію судів щодо вирішення 
справ з приводу рішень, дій чи безді-
яльності державного виконавця або 
іншої посадової особи державної ви-
конавчої служби під час виконання 
судового рішення в межах конкрет-
ного виконавчого провадження, яке 
об’єднано (приєднано) у зведене ви-
конавче провадження, або зведеного 
виконавчого провадження, у якому 
об’єднано виконавчі провадження по 
виконанню рішень судів однієї юрис-
дикції, необхідно визначати з ураху-
ванням положень частини четвертої 
статті 82 Закону України «Про вико-
навче провадження».

4. Адміністративним судам необхід-
но мати на увазі, що відповідно до розді-
лу XIV1 Господарського процесуального 
кодексу України та глави 2 розділу VII1 
Цивільного процесуального кодексу 
України розгляд заяв про видачу ви-
конавчого документа на примусове ви-
конання рішення третейського суду та 
видачу такого виконавчого документа 
здійснюють господарські суди та суди з 
розгляду цивільних справ.

У зв’язку з цим до юрисдикції адмініст -
ративних судів належать справи про 
оскарження рішень, дій чи бездіяль-
ності державного виконавця або іншої 
посадової особи державної виконавчої 
служби щодо виконання таких виконав-
чих документів за позовами учасників 
виконавчого провадження (крім сторін 
та їхніх представників) чи осіб, які залу-
чаються до проведення виконавчих дій.

5. Юрисдикція адміністративних 
судів поширюється на спори про 
оскарження рішень, дій чи бездіяль-
ності державного виконавця або іншої 
посадової особи державної виконавчої 
служби, прийнятих (вчинених, допу-
щених) під час виконання виконавчих 
написів нотаріуса (частина п’ята стат-
ті 82 Закону України «Про виконавче 
провадження»).

6. Судам необхідно враховувати, 
що постанови державного виконавця 
про стягнення виконавчого збору та 
накладення штрафу належать до видів 
відповідальності за невиконання рішен-
ня самостійно та за невиконання без по-
важних причин рішення, що зобов’язує 

боржника вчинити певні дії, та рішення 
про поновлення на роботі. Виконавчий 
збір — це санкція відповідальності 
майнового характеру, що накладається 
на боржника за невиконання рішення 
у строк, встановлений для його само-
стійного виконання. Для застосування 
виконавчого збору виконавець приймає 
постанову, яка, у разі її невиконання 
самостійно, виконується примусово в 
установленому Законом України «Про 
виконавче провадження» порядку.

Прийнята державним виконавцем 
постанова про накладення штрафу на 
боржника, не виконана самостійно, 
є підставою для її примусового ви-
конання.

За змістом пункту 7 частини дру-
гої статті 17 Закону України «Про 
виконавче провадження» постанови 
державного виконавця про стягнення 
виконавчого збору, витрати на про-
ведення виконавчих дій та накладення 
штрафу є виконавчими документами. 
Якщо виконавче провадження закінче-
но, а виконавчий збір, витрати на про-
ведення виконавчих дій або штраф не 
стягнуто, відповідна постанова виділя-
ється в окреме провадження і підлягає 
виконанню в загальному порядку.

Тому слід ураховувати, що юрисдик-
ція адміністративних судів поширю-
ється на справи з приводу оскарження 
постанов державного виконавця про 
стягнення виконавчого збору, витрат, 
пов’язаних з організацією та прове-
денням виконавчих дій і накладенням 
штрафу, прийнятих у виконавчих про-
вадженнях щодо примусового виконан-
ня усіх виконавчих документів незалеж-
но від того яким органом, у тому числі 
судом якої юрисдикції, вони видані. Та-
кож до юрисдикції адміністративних 
судів належать справи про оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності державної 
виконавчої служби, прийнятих (вчине-
них, допущених) під час примусового 
виконання постанов державного вико-
навця про стягнення виконавчого збору, 
витрат, пов’язаних з організацією та про-
веденням виконавчих дій і накладенням 
штрафу як виконавчих документів в 
окремому виконавчому провадженні.

7. За змістом частини п’ятої статті 83 
Закону України «Про виконавче прова-
дження» постанови начальника відділу, 
якому безпосередньо підпорядкований 
державний виконавець, про скасування 
постанови або іншого процесуального 
документа (його частини), прийнятих 
державним виконавцем, про визнання 
недійсним акта державного виконавця, 
постанови начальника відділу, якому 
безпосередньо підпорядкований дер-
жавний виконавець, або державного 
виконавця про виправлення граматич-
ної чи арифметичної помилки, поста-
нова керівника вищестоящого органу 
державної виконавчої служби щодо 
виявлених порушень вимог закону мо-
жуть бути оскаржені в десятиденний 
строк із дня їх винесення, зокрема й у 
судовому порядку. Юрисдикція таких 
справ визначається з урахуванням по-
ложень частини першої статті 181 КАС 
України та частин четвертої, п’ятої стат-
ті 82 Закону України «Про виконавче 
провадження», оскільки вищенаведені 
акти виносяться у конкретному вико-
навчому провадженні.

8. Судам необхідно враховувати, 
що відповідно до частини четвертої 
статті 82 Закону України «Про вико-
навче провадження» до юрисдикції 
адміністративних судів належать 
справи щодо оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності державної виконавчої 
служби при виконанні вироків судів 
у частині, що підлягає примусовому 
виконанню державною виконавчою 
службою (про стягнення штрафів, 
конфіскацію майна тощо), за винятком 
справ за позовами сторін виконавчого 
провадження.

9. Визначаючи предметну та тери-
торіальну підсудність справ з приводу 
рішень, дій або бездіяльності державної 
виконавчої служби, судам необхідно 
враховувати, що за приписами пункту 5 
частини першої статті 18, частини шос-
тої статті 181 КАС України адміністра-
тивні справи з приводу рішень, дій або 
бездіяльності державного виконавця 
чи іншої посадової особи державної ви-
конавчої служби щодо виконання ними 
рішень судів у справах, передбачених 
пунктами 1—4 частини першої статті 18 
цього Кодексу, розглядаються місцевим 
загальним судом як адміністративним 
судом, який видав виконавчий лист, 
незалежно від статусу позивача у вико-
навчому провадженні.

Справи з приводу рішень, дій або 
бездіяльності державного виконавця 
чи іншої посадової особи державної 
виконавчої служби щодо виконавчих 
документів, виданих цими судами в 
інших справах, крім передбачених 
пунктами 1—4 частини першої стат-
ті 18 КАС України, підлягають розгля-
ду місцевими загальними судами як 
адміністративними судами, які видали 
виконавчий лист, у разі звернення сто-
рін виконавчого провадження.

Справи за позовами інших учас-
ників виконавчого провадження чи 
осіб, які залучаються до проведення 
виконавчих дій під час виконання та-
ких виконавчих документів, підсудні 
окружним адміністративним судам. 
Територіальна підсудність таких справ 
визначається відповідно до положень 
статті 19 КАС України.

Ураховуючи положення частини 
четвертої статті 82 Закону України 

«Про виконавче провадження», у разі 
оскарження рішень, дій або бездіяль-
ності органу державної виконавчої 
служби щодо виконання рішення 
окружного адміністративного суду 
такі справи територіально підсудні 
окружному адміністративному суду, 
який видав виконавчий документ, 
незалежно від статусу позивача у ви-
конавчому провадженні.

Судам необхідно враховувати, що 
за приписами частини другої статті 
19 КАС України визначається терито-
ріальна підсудність справ про оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності 
державної виконавчої служби чи іншої 
посадової особи державної виконавчої 
служби щодо виконання рішень госпо-
дарських та загальних судів (крім тих, 
де позивачами є сторони) та рішень 
інших органів (посадових осіб).

10. Судам необхідно мати на увазі, 
що всі адміністративні справи з при-
воду оскарження рішень, дій чи безді-
яльності органів державної виконавчої 
служби, вчинених під час проведення 
виконавчих дій, розглядаються з особ-
ливостями, установленими статтею 181 
КАС України. Щодо справ про оскар-
ження інших рішень, дій чи безді-
яльності цих органів, то такі справи 
розглядаються за загальними прави-
лами КАС України. Це слід розуміти 
так, що на адміністративні справи 
щодо оскарження інших рішень, дій 
або бездіяльності органів державної 
виконавчої служби, не пов’язаних з 
проведенням виконавчих дій, не по-
ширюються особливості розгляду та-
ких справ, які встановлені статтею 181 
КАС України, в тому числі й щодо ско-
роченого 10-денного строку розгляду 
адміністративних справ.

11. Згідно зі статтею 181 КАС Украї-
ни позивачами у справах щодо оскар-
ження рішень, дій або бездіяльності 
державного виконавця чи іншої по-
садової особи державної виконавчої 
служби можуть бути учасники вико-
навчого провадження (крім держав-
ного виконавця) та особи, які залу-
чаються до проведення виконавчих 
дій, котрі вважають, що рішеннями, 
діями або бездіяльністю державного 
виконавця чи іншої посадової особи 
державної виконавчої служби пору-
шено їхні права, свободи чи інтереси.

Перелік учасників виконавчого 
провадження та осіб, які залучаються 
до проведення виконавчих дій, визна-
чений статтею 7 Закону України «Про 
виконавче провадження».

За приписами цієї статті учасни-
ками виконавчого провадження є 
державний виконавець, сторони, пред-
ставники сторін, прокурор, експерти, 
спеціалісти, перекладачі, суб’єкти 
оціночної діяльності — суб’єкти гос-
подарювання.

Прокурор має право звернутися з 
позовом у вказаних справах не лише 
як учасник виконавчого провадження, 
статусу якого він набуває при відкрит-
ті виконавчого провадження за його 
заявою у випадках представництва 
інтересів громадянина або держави 
в суді (пункт 2 частини першої стат-
ті 19 Закону України «Про виконавче 
провадження»), а й при здійсненні 
представництва в суді особи, яка є 
учасником виконавчого провадження. 
Крім того, у разі відхилення протесту 
прокурора або ухилення органу дер-
жавної виконавчої служби від його 
розгляду прокурор може звернутися з 
заявою до суду про визнання акта не-
законним (частина четверта статті 21 
Закону України «Про прокуратуру»).

Особами, які залучаються до про-
ведення виконавчих дій, є поняті, 
працівники органів внутрішніх справ, 
представники органів опіки й піклу-
вання, інших органів та установ у по-
рядку, встановленому Законом Украї-
ни «Про виконавче провадження».

12. Судам необхідно мати на увазі, 
що відповідальність за невиконання 
законних вимог державного вико-
навця, зокрема визначених частиною 
першою статті 90 Закону України «Про 
виконавче провадження», встановлено 
статтею 18813 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення. Такі 
справи підвідомчі районним, район-
ним у місті, міським чи міськрайонним 
судам (суддям). 

13. Позовні заяви про оскарження 
рішень, дій або бездіяльності посадових 
осіб державної виконавчої служби опла-
чуються судовим збором відповідно до 
Закону України «Про судовий збір». За 
подання таких позовних заяв судовий 
збір сплачується на загальних підставах.

14. Частиною другою статті 181 
КАС України встановлено спеціальні 
строки звернення до суду.

Так, рішення, дії або бездіяльність 
державного виконавця чи іншої по-
садової особи державної виконавчої 
служби може бути оскаржено у десяти-
денний строк з дня, коли особа дізна-
лася або повинна була дізнатися про 
порушення її прав, свобод чи інтере-
сів, а щодо оскарження постанови про 
відкладення провадження виконавчих 
дій — у триденний строк.

У разі порушення цього строку су-
дам слід застосовувати приписи стат-
ті 100 КАС України, за якими адміні-
стративний позов, поданий після за-
кінчення строків, установлених зако-
ном, залишається без розгляду, якщо 

суд на підставі позовної заяви та дода-
них до неї матеріалів не знайде підстав 
для визнання причин пропуску строку 
звернення до адміністративного суду 
поважними, про що постановляється 
ухвала. 

15. Про подання позовної заяви суд 
повідомляє відповідача за допомогою 
кур’єра, телефону, факсу, електронної 
пошти чи іншого технічного засобу 
зв’язку не пізніше наступного дня після 
відкриття провадження у справі. Протя-
гом одного дня з дня одержання такого 
повідомлення відповідач зобов’язаний 
отримати в суді копію позовної заяви 
та доданих до неї документів.

Адміністративна справа з приводу 
рішень, дій або бездіяльності держав-
ного виконавця чи іншої посадової 
особи державної виконавчої служби 
вирішується судом відповідно до час-
тини п’ятої статті 181 КАС України 
протягом десяти днів після відкриття 
провадження у справі, якщо ці спори 
випливають із здійснення органами 
державної виконавчої служби вико-
навчого провадження. В інших випад-
ках такі спори розглядаються в межах 
строків, установлених частиною пер-
шою статті 122 КАС України. 

16. Судам при розгляді справ з 
приводу оскарження дій державного 
виконавця стосовно арешту майна 
боржника потрібно враховувати, що в 
межах статті 181 КАС України розгля-
даються вимоги щодо арешту (опису) 
майна, які не пов’язані зі спором про 
право на це майно.

Перевіряючи законність дій дер-
жавного виконавця, пов’язаних з 
оцінкою майна боржника, суд пови-
нен перевірити відповідність цих дій 
положенням статті 58 Закону України 
«Про виконавче провадження».

При цьому необхідно враховувати, 
що визначення вартості майна борж-
ника проводиться державним вико-
навцем за ринковими цінами, що діють 
на день визначення вартості майна. 
Для оцінки за регульованими цінами, 
оцінки нерухомого майна, транспорт-
них засобів, повітряних, морських та 
річкових суден державний виконавець 
залучає суб’єкта оціночної діяльнос-
ті — суб’єкта господарювання, який 
провадить свою діяльність відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціноч-
ну діяльність в Україні». 

У разі якщо визначити вартість 
майна (окремих предметів) складно 
або якщо боржник чи стягувач запе-
речує проти передачі арештованого 
майна боржника для реалізації за 
ціною, визначеною державним ви-
конавцем, державний виконавець 
залучає суб'єкта оціночної діяльнос-
ті — суб’єкта господарювання для про-
ведення оцінки майна.

У разі якщо сторони не згодні з 
результатами визначення вартості 
чи оцінки, вони мають право подати 
державному виконавцю заперечення, 
що є підставою для призначення ре-
цензування звіту про оцінку майна. У 
разі незгоди з оцінкою, визначеною за 
результатами рецензування, сторони 
мають право оскаржити її в судовому 
порядку.

Судам необхідно враховувати, що 
суб’єкт оціночної діяльності є учас-
ником виконавчого провадження, а 
не посадовою особою державної ви-
конавчої служби, і висновки експерта 
є результатом практичної діяльності 
фахівця-оцінювача, а не актом дер-
жавного органу. Тому вимоги заявника 
в частині оскарження оцінки майна, 
визначеної за результатами рецензу-
вання, не підлягають розгляду адмі-
ністративними судами.

У разі якщо експерт, суб’єкт оці-
ночної діяльності — фізична особа, 
висновок експерта слід оскаржувати 
в порядку цивільного судочинства, 
якщо експерт, суб’єкт оціночної діяль-
ності — юридична особа — у порядку 
господарського судочинства.

17.  Д е р ж а в н и й  в и к о н а в е ц ь 
зобов’язаний здійснювати необхідні 
заходи щодо своєчасного і повного 
виконання рішення, зазначеного в 
документі на примусове виконання 
рішення, у спосіб і порядок, визна-
чені виконавчим документом (стат-
тя 11 Закону України «Про виконавче 
провадження»). Водночас відповід-
но до пункту 2 частини першої стат-
ті 47 Закону України «Про виконавче 
провадження» виконавчий документ, 
прийнятий державним виконавцем 
до виконання, за яким стягнення 
не провадилося або було проведено 
частково, повертається стягувачеві, 
якщо у боржника відсутнє майно, на 
яке може бути звернено стягнення, і 
здійснені державним виконавцем від-
повідно до цього Закону заходи щодо 
розшуку такого майна виявилися без-
результатними.

Тому судам слід ураховувати, що 
з огляду на зазначені законодавчі 
приписи виконавці мають право по-
вертати виконавчі документи щодо 
виконання рішень адміністративних 
судів про стягнення з пенсійних орга-
нів та суб’єктів владних повноважень 
відповідних виплат пенсії, соціальної 
допомоги тощо в разі здійснення дер-
жавним виконавцем усіх можливих 
дій, спрямованих на виконання рі-
шення». #

 & Пленум Вищого адміністративного 
суду України
Постанова
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ОБЫЧНЫЕ ЦЕНЫ

Императивный алгоритм 
Обязательной предпосылкой для 
обращения с иском о начислении 
и уплате налоговых обязательств, 
коррекции показателей отчетности 
является отозвание уведомления-решения

У зв’язку з виникненням у судо-
вій практиці питань, пов’язаних із 
застосуванням пп.20.1.38 п.20.1 ст.20 
Податкового кодексу стосовно звер-
нення керівників органів державної 
податкової служби з позовами щодо 
нарахування та сплати податкових 
зобов’язань, коригування від’ємного 
значення об’єкта оподаткування або 
інших показників податкової звітності 
у результаті застосування звичайних 
цін, на підставі п.4 ч.1 ст.32 закону 
«Про судоустрій і статус суддів» ВАС 
вважає за необхідне повідомити таке.

Підпунктом 20.1.38 п.20.1 ст.20 ПК 
передбачено право органів державної 
податкової служби звертатися з позовом 
до платника податків щодо нарахування 
та сплати податкових зобов’язань, ко-
ригування від’ємного значення об’єкта 
оподаткування або інших показників 
податкової звітності в результаті засто-
сування звичайних цін.

Згідно з п.20.2 ст.20 ПК право, пе-
редбачене пп.20.1.38 п.20.1 ст.20 цього 
кодексу, надається головам державних 
податкових адміністрацій і начальни-
кам державних податкових інспекцій 
та їх заступникам.

При вирішенні питання про наяв-
ність в органів державної податкової 
служби в особі їх керівників права 
звертатися з 1.01.2011 до 1.01.2013 з 
позовом щодо нарахування та сплати 
податкових зобов’язань, коригування 
від’ємного значення об’єкта оподатку-
вання або інших показників податко-
вої звітності в результаті застосування 
звичайних цін судам варто виходити 
з такого.

Відповідно до ч.2 ст.17 КАС юрис-
дикція адміністративних судів по-
ширюється на публічно-правові спо-

ри, зокрема, за зверненням суб’єкта 
владних повноважень у випадках, 
установлених законом.

Норма пп.20.1.38 п.20.1 ст.20 ПК 
надає органу державної податкової 
служби право звертатися з позовом до 
платника податків щодо нарахування 
та сплати податкових зобов’язань, ко-
ригування від’ємного значення об’єкта 
оподаткування або інших показників 
податкової звітності в результаті за-
стосування звичайних цін.

Водночас при реалізації зазна-
ченого права необхідно враховувати 
кореспондування приписів пп.20.1.38 
п.20.1 ст.20 ПК з іншими нормами, а 
саме —зі змістом стст.39, 54 та 58 ПК.

Відповідно до п.39.15 ст.39 ПК 
визначені із застосуванням звичай-
них цін база, об’єкт оподаткування 
та інші показники податкового об-
ліку використовуються органами 
державної податкової служби для 
проведення розрахунку податкових 
зобов’язань, коригування від’ємного 
значення об’єкта оподаткування або 
інших показників податкової звіт-
ності за результатами проведення 
перевірки.

За результатами цієї перевірки 
приймається відповідне податкове 
повідомлення-рішення. У разі коли 
платник податків розпочинає проце-
дуру оскарження цього податкового 
повідомлення-рішення, або несплати 
відповідної суми, визначеної в такому 
податковому повідомленні-рішенні, 
протягом строків, встановлених цим 
кодексом, податкове повідомлення-
рішення вважається відкликаним. 
Керівник органу державної податко-
вої служби зобов’язаний звернутися 
до суду з позовом про нарахування та 
сплату податкових зобов’язань, кори-
гування від’ємного значення об’єкта 
оподаткування або інших показників 
податкової звітності.

Зі змісту наведеної законодавчої 
норми вбачається послідовний алго-
ритм дій органу державної податко-
вої служби з визначення платникові 
податків податкових зобов’язань із 
застосуванням звичайних цін. Цей 
алгоритм передбачає такі обов’язкові 
етапи, як проведення перевірки та ви-

несення за її результатами окремого 
податкового повідомлення-рішення, 
у якому визначається сума грошових 
зобов’язань внаслідок використання 
звичайних цін.

У разі оскарження вказаного по-
даткового повідомлення-рішення 
платником податків або несплати 
визначеної в ньому суми таке повідо-
млення-рішення вважається відкли-
каним. І лише після цього керівник 
органу державної податкової служби 

звертається з позовом до платника 
податків про нарахування та сплату 
податкових зобов’язань, коригування 
від’ємного значення об’єкта оподатку-
вання або інших показників податко-
вої звітності.

Виходячи з викладеного, звернення 
керівника органу державної податко-
вої служби з наведеним позовом є за-
вершенням законодавчо встановленої 
послідовності дій податкового органу 
із застосування звичайних цін. При 
цьому обов’язковою передумовою для 
звернення із розглядуваним позовом є 
відкликання податкового повідомлен-
ня-рішення, винесеного податковим 
органом на підставі п.39.15 ст.39 По-
даткового кодексу.

Отже, право органів держав-
ної податкової служби, визначене 
пп.20.1.38 п.20.1 ст.20 Податково-
го кодексу, може бути реалізоване 
виключно як завершальний етап 
загальної процедури з визначення 
платникові податків податкового 
зобов’язання із застосуванням зви-
чайних цін і лише в разі відкликання 
податкового повідомлення-рішення, 
винесеного в порядку п.39.15 ст.39 
Податкового кодексу.

Тому звернення керівника по-
даткового органу з позовом щодо 
нарахування та сплати податкових 
зобов’язань, коригування від’ємного 
значення об’єкта оподаткування або 
інших показників податкової звітності 
у результаті застосування звичайних 
цін окремо від порядку, врегульова-
ного ст.39 Податкового кодексу, є не-
можливим.

Водночас згідно з п.1 розд.ХІХ По-
даткового кодексу ст.39 Податкового 
кодексу набирає чинності з 1.01.2013.

Натомість із 1.01.2011 є чинними 
інші норми Податкового кодексу, 
що регулюють порядок визначення 
контролюючим органом грошових 
зобов’язань платникові податків.

Так, згідно з п.54.3 ст.54 Податко-
вого кодексу контролюючий орган 
зобов’язаний самостійно визначити 
суму грошових зобов’язань, зменшен-
ня (збільшення) суми бюджетного від-
шкодування та/або зменшення (збіль-
шення) від’ємного значення об’єкта 
оподаткування податком на прибуток 
або від’ємного значення суми податку 
на додану вартість платника податків, 
передбачених цим кодексом або іншим 
законодавством, якщо, зокрема, дані 
перевірок результатів діяльності плат-
ника податків свідчать про заниження 
або завищення суми його податкових 
зобов’язань, суми бюджетного відшко-
дування та/або від’ємного значення 
об’єкта оподаткування податком на 
прибуток або від’ємного значення 
суми податку на додану вартість плат-
ника податків, заявлених у податкових 

(митних) деклараціях, уточнюючих 
розрахунках (пп.54.3.2 п.54.3 ст.54 По-
даткового кодексу).

Як випливає зі змісту наведеної 
норми, у разі виявлення під час прове-
дення податкових перевірок будь-яких 
порушень правил ведення податкового 
обліку контролюючий орган (зокрема, 
орган державної податкової служби) 
зобов’язаний самостійно визначити 
суму грошових зобов’язань платника 
податків, що залишилася невідображе-

ною платником податків через виявле-
ні порушення, незалежно від причин 
таких порушень.

Реалізація обов’язку контролюю-
чого органу щодо визначення плат-
никові податків відповідних грошо-
вих зобов’язань відбувається шляхом 
вручення (надсилання) платникові 
податків податкового повідомлення-
рішення. Дійсно, відповідно до п.58.1 
ст.58 Податкового кодексу в разі, 
коли сума грошового зобов’язання 
платника податків, передбаченого по-
датковим або іншим законодавством, 
контроль за дотриманням якого по-
кладено на контролюючі органи, роз-
раховується контролюючим органом 
відповідно до ст.54 цього кодексу, 
такий контро люючий орган надсилає 
(вручає) платнику податків податкове 
повідомлення-рішення.

Наведені норми стст.54 та 58 Подат-
кового кодексу є імперативними. Тому 
контролюючий орган зобов’язаний на-
діслати платникові податків податкове 
повідомлення-рішення в будь-якому 
разі, коли виявлені порушення норм 
податкового та іншого законодав-
ства, що контролюється відповідним 
органом.

Не становлять винятку і випадки 
виявлення порушення правил засто-
сування звичайних цін.

Таким чином, у силу приписів 
стст.54 та 58 Податкового кодексу по-
датковий орган повинен надіслати 
платникові податків податкове повідо-
млення-рішення, в якому буде визна-
чено суму грошових зобов’язань, яка 
підлягає сплаті внаслідок порушення 
правил застосування звичайних цін у 
податковому обліку.

При цьому за нечинності приписів 
ст.39 Податкового кодексу податко-
ве повідомлення-рішення, винесене 
щодо платника податків за резуль-
татами застосування звичайних цін, 
не може бути відкликане в разі його 
оскарження. Отже, такі податкові по-
відомлення-рішення можуть зберегти 
свою чинність після процедури адміні-
стративного оскарження чи судового 
розгляду. Відповідно може бути під-
тверджено дійсність сум, визначених 
платнику податків таким податковим 
повідомленням-рішенням. Ці суми 
підлягатимуть обов’язковій сплаті в 
порядку, передбаченому Податковим 
кодексом.

Додаткове звернення за таких умов 
керівника податкового органу з по-
зовом щодо нарахування та сплати 
податкових зобов’язань, коригування 
від’ємного значення об’єкта оподатку-
вання або інших показників податко-
вої звітності у результаті застосування 
звичайних цін може призвести до по-
двійного виконання того самого по-
даткового обов’язку.

При цьому імперативність норм 
стст.54 та 58 ПК виключає застосу-
вання податковим органом способу 
визначення грошових зобов’язань 
внаслідок застосування звичайних 
цін на свій розсуд — чи то шляхом 
надіслання (вручення) податкового 
повідомлення-рішення, чи то шля-
хом безпосереднього звернення з 
позовом на підставі пп.20.1.38 п.20.1 
ст.20 ПК.

Тому податкове повідомлення-рі-
шення обов’язково повинно бути наді-
слане (вручене) платникові податків у 
разі порушення ним правил застосу-
вання звичайних цін.

Із набранням чинності 1.01.2013 
ст.39 ПК подвійне спонукання до вико-
нання платником податків того самого 
податкового обов’язку (подвійної спла-
ти сум, визначених внаслідок того са-
мого порушення правил застосування 
звичайних цін) є неможливим, оскіль-
ки в разі оскарження податкового по-
відомлення-рішення контролюючого 
органу, що при цьому виноситься, є 
відкликаним. Тому вирішення питан-
ня про визначення суми податкового 
зобов’язання в цьому разі відбувати-
меться лише за результатами розгля-
ду в суді позову податкового органу, 
пред’явленого на підставі пп.20.1.38 
п.20.1 ст.20 ПК.

Ураховуючи викладене, до 1.01.2013 у 
податкових органів в особі їх керівників 
відсутнє право звертатися з позовом до 
платника податків щодо нарахування 
та сплати податкових зобов’язань, ко-
ригування від’ємного значення об’єкта 
оподаткування або інших показників 
податкової звітності в результаті засто-
сування звичайних цін.

Натомість відповідно до п.8 підроз-
ділу 10 розд.ХХ Податкового кодексу 

у випадках, передбачених цим кодек-
сом, до набрання чинності ст.39 цього 
кодексу застосовується п.1.20 ст.1 за-
кону «Про оподаткування прибутку 
підприємств».

Том у визначення податкових 
зобов’язань із застосуванням зви-
чайних цін повинно здійснюватися в 
загальному порядку. Відповідно по-
датковий орган при встановленні по-
рушень платником податків правил 
застосування звичайних цін повинен 
надіслати (вручити) такому плат-
никові податків податкове повідо-
млення-рішення, як це передбачено 
стст.54 та 58 ПК. У разі несплати суми 
грошового зобов’язання, визначеного 
в такому повідомленні-рішенні та 
узгодженого в установленому по-
рядку, відповідна сума підлягатиме 
стягненню як податковий борг згідно 
з нормами гл.9 ПК.

При цьому процедура, передбачена 
нормами ст.39 та пп.20.1.38 п.20.1 ст.20 
ПК, може застосовуватися лише після 
1.01.2013.

У разі пред’явлення органом дер-
жавної податкової служби в період із 
1.01.2011 до 31.12.2012 позову до плат-
ника податків щодо нарахування та 
сплати податкових зобов’язань, кори-
гування від’ємного значення об’єкта 
оподаткування або інших показників 
податкової звітності у результаті засто-
сування звичайних цін суд відмовляє у 
відкритті провадження на підставі п.1 
ч.1 ст.109 КАС, а відкриті провадження 
підлягають закриттю згідно з п.1 ч.1 
ст.157 цього кодексу.

Цей лист пропонуємо довести до ві-
дома суддів апеляційного та окружних 
адміністративних судів відповідного 
апеляційного округу для врахування 
при здійсненні правосуддя. #

Заступник голови суду 
М.ЦУРКАН

До 1.01.2013 у налоговых органов в лице их 
руководителей отсутствует право обращаться 
с иском о начислении и уплате налоговых 
обязательств в результате использования обычных цен.

 & Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист

14 червня 2012 року                №1500/12/13-12

Щодо звернення керівників органів державної податкової служби 
з позовами щодо нарахування та сплати податкових зобов’язань

Головам апеляційних адміністративних судів

 & Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист

13 червня 2012 року                №1483/12/13-12

Щодо застосування законодавства під час розгляду та вирішення справ, 
пов’язаних із нарахуванням та виплатою соціальних платежів 

Головам апеляційних адміністративних судів

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Специальный срок для требований
«Дети войны» или лица, 
пострадавшие в результате 
Чернобыльской катастрофы, могут 
обратиться в суд в шестимесячный срок

До Вищого адміністративного суду 
надходять численні звернення судів з 
приводу застосування законодавства 
під час розгляду та вирішення справ, 
пов’язаних із нарахуванням та випла-
тою соціальних платежів дітям війни 

та особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, зокрема 
стосовно строків звернення до суду, 
повноважень суду щодо вирішення 
цих справ. На неоднакове вирішення 
цих питань також звертають увагу у 

своїх зверненнях органи Пенсійного 
фонду.

На підставі п.4 ч.1 ст.32 закону «Про 
судоустрій і статус суддів», з метою за-
безпечення однакового застосування 
адміністративними судами законодав-
ства під час вирішення цієї категорії 
справ повідомляється таке.

Вищий адміністративний суд не-
одноразово звертав увагу на те, що ви-
моги про нарахування та проведення 
органами Пенсійного фонду пенсій-
них виплат є публічно-правовими, а 
не цивільно-правовими. У зв’язку із 
цим із такими вимогами діти війни 
чи особи, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, можуть 
звернутися до суду у шестимісячний 
строк, визначений ст.99 КАС. Строки 
позовної давності, встановлені гл.19 
ЦК, строки, визначені ч.2 ст.46 закону 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», ч.2 ст.87 за-
кону «Про пенсійне забезпечення», 
законом «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку», до цих 
відносин не застосовуються.

Докладніше про це зазначено в п.7 
постанови пленуму ВАС від 19.12.2011 
№8 «Про судову практику вирішення 

адміністративними судами спорів, 
що виникають у зв’язку із застосу-
ванням статті 6 Закону України «Про 
соціальний захист дітей війни» та 
п.11 постанови ВАС від 16.03.2012 №4 
«Про судову практику вирішення ад-
міністративними судами спорів, що 
виникають у зв’язку із застосуванням 
статей 39, 48, 50, 52, 54 Закону Укра-
їни «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», які роз-
міщено на офіційному веб-сайті ВАС.

Під час розгляду питання про пов-
новаження суду при вирішенні таких 
справ необхідно враховувати позицію 
Верховного Суду, викладену в поста-
нові від 28.10.2008, прийнятій у справі 
за позовом до Управління Пенсійного 
фонду в Овруцькому районі Жито-
мирської області, Управління праці 
та соціального захисту населення 
Житомирської обласної державної ад-
міністрації, обласного центру з нара-
хування та виплати пенсій та допомоги 
головного управління праці та соці-
ального захисту населення Житомир-
ської обласної державної адміністрації 
про стягнення сум виплат, передбаче-
них законом «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастро-
фи». У цій постанові ВС, серед іншого, 
зазначив, що відповідно до стст.21, 105, 
162 КАС адміністративний позов може 
містити вимоги щодо визнання неза-
конними рішення, дії чи бездіяльності 
відповідача, зобов’язання його вчи-
нити певні дії, відшкодувати шкоду, 
заподіяну незаконним рішенням, дією 
чи бездіяльністю. Установивши, що 
відповідачі порушили норми права, 
які регулюють спірні відносини, ад-
міністративний суд повинен визнати 
такі дії протиправними і зобов’язати 
відповідачів здійснити нарахування 
та виплату належних сум відповідно 
до закону, а не ухвалювати рішення 
про стягнення конкретних сум.

Це правило підлягає застосуванню 
під час вирішення питання про зміну 
чи встановлення способу і порядку ви-
конання судового рішення.

Цей лист пропонуємо довести до 
відома суддів місцевих загальних як 
адміністративних судів та апеляцій-
них адміністративних судів. #

Заступник голови суду 
М.ЦУРКАН

В случае обжалования налогового 
уведомления-решения или 
неуплаты определенной суммы 
оно считается отозванным.
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БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ

Отвод на объективных основаниях
Указания органам следствия в определении 
о возвращении дела на дорасследование 
могут вызвать обоснованные опасения 
относительно формирования у судьи 
мнения о вине заявителей

розглянула кримінальну справу за 
поданням п’яти суддів, внесеним 
за клопотанням захисника Особи 3 
про перегляд у порядку виключного 
провадження вироку Дарницького 
районного суду м.Києва від 8.01.2002, 
ухвали Апеляційного суду м.Києва від 
21.06.2002 та ухвали колегії суддів Су-
дової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду від 10.04.2003 щодо 
Особи 4 та Особи 5

Зазначеним вироком засуджено: 
Особу 4, Інформація 1, уроджен-

ця м.Москви Російської Федерації, 
мешканця м.Києва, такого, що не має 
судимості, 

— за ч.4 ст.189 КК на 9 років по-
збавлення волі з конфіскацією всього 
майна, яке є його власністю; 

— за ч.3 ст.27 і ч.2 ст.146 КК на 
5 років позбавлення волі. 

На підставі ст.42 КК 1960 року за 
сукупністю злочинів Особі 4 призна-
чено остаточне покарання у виді по-
збавлення волі строком на 10 років з 
конфіскацією всього майна, яке є його 
власністю. 

На підставі ст.54 КК Особу 4, як 
офіцера запасу Служби безпеки, по-
збавлено військового звання капітан. 

За ст.208 КК 1960 року Особу 4 ви-
правдано у зв’язку із недоведеністю 
його участі у вчиненні злочину; 

Особу 5, Інформація 4, уродженця 
та мешканця м.Києва, такого, що не 
має судимості, 

— за ч.4 ст.189 КК на 8 років по-
збавлення волі з конфіскацією всього 
майна, яке є його власністю; 

— за ч.2 ст.146 КК на 4 роки і 6 мі-
сяців позбавлення волі; 

— за ст.304 КК на 3 роки позбав-
лення волі. 

На підставі ст.42 КК 1960 року за 
сукупністю злочинів Особі 5 призна-
чено остаточне покарання у виді по-
збавлення волі строком на 9 років з 
конфіскацією всього майна, яке є його 
власністю. 

Цим же вироком засуджено Особу 6 
та Особу 7, судові рішення щодо яких 
не оскаржуються. 

Постановлено стягнути з Особи 4, 
Особи 5, Особи 6 та Особи 7 у солідар-
ному порядку на користь потерпілого 
Особи 8 58795 грн. на відшкодуван-
ня матеріальної шкоди, а також на 
користь Особи 8 та неповнолітнього 
Особи 9 по 30000 грн. кожному на 
відшкодування моральної шкоди; на 
користь держави по 12 грн. 40 коп.з 
кожного судових витрат за проведення 
дактилоскопічної експертизи. 

Вирішено питання про речові до-
кази. 

Ух ва лою А пел яці йного с у д у 
м.Києва від 21.06.2002 вирок місцевого 
суду змінено, зменшено суму матері-
альної шкоди, що підлягає стягненню 
із засуджених, до 4795 грн. 

Уточнено вступну частину вироку 
вказівкою про те, що Особа 5 є одру-
женим. 

Виключено з мотивувальної час-
тини вироку вказівку про врахування 
судом при призначенні засудженим 
покарання того, що вони в повній мірі 
у вчиненні злочинів щиросердно не 
розкаялися. 

У решті вирок залишено без зміни. 
Ухвалою колегії суддів Судової па-

лати у кримінальних справах ВС від 
10.04.2003 у задоволенні касаційних 
скарг захисників Особи 3 та Особи 10, за-
суджених Особи 4 та Особи 5 відмовлено. 

Особу 4 та Особу 5 засуджено за 
умисні злочини, вчинені ними за на-
ступних обставин. 

У середині грудня 1999 року Особа 4 
з метою викрадення неповнолітнього 
Особи 9 та вимагання у його батька 
Особи 8 грошей за повернення сина 
організував злочинну групу, до якої 

увійшли Особа 5, Особа 6, Особа 7 та 
Особа 11, щодо якого постановою суду 
застосовано примусові заходи вихов-
ного характеру. 

Особа 4 розробив план вчинення 
злочину та розподілив ролі між учас-
никами злочинної групи, пред’явив 
фотокартку неповнолітнього Особи 9, 
надав інформацію про місце його 
проживання та навчання, визначив 
дії кожного з учасників у викраденні 
дитини, подальшого її утримання та 
отримання викупу за її повернення. 

Згідно із розробленим планом з се-
редини грудня 1999 року до 12.02.2000 
Особа 5, Особа 6, Особа 12 та Особа 11 
слідкували за неповнолітнім Особою 9, 
а про результати спостереження допо-
відали Особі 4.

Після проведення необхідних під-
готовчих дій на початку лютого 2000 ро-
ку Особа 4 зустрівся з Особою 5 та 
визначив дату викрадення дитини — 
12.02.2000, а останній повідомив про 
це інших співучасників. 

12.02.2000 Особа 5, Особа 6, Особа 7 
та Особа 11 з 14 год. спостерігали за пе-
реміщенням неповнолітнього Особи 9. 
Цього ж дня о 16 год. 15 хв. на вул. Фло-
ренції в м.Києві вони викрали непо-
внолітнього Особу 9, заштовхали його 
до салону автомобіля та перевезли 
спочатку в гараж за Адресою 1, а потім 

за наказом Особи 4 — у квартиру за 
Адресою 2, яка була орендована Особою 
7, і утримували. 

Того ж дня приблизно о 21 год. 40 хв. 
Особа 4 із телефонного автомату, роз-
ташованого на вул. Ш.Руставелі, 18 у 
м.Києві, зателефонував до Особи 8 та, 
погрожуючи фізичною розправою над 
його неповнолітнім сином, вимагав 
500000 грн. 

Про викрадення свого сина Особа 8 
одразу повідомив правоохоронні орга-
ни. Усвідомивши, що пошуком дитини 
активно займаються, Особа 4 наказав 
Особі 5, а той повідомив про це інших 
учасників, відпустити Особу 9 додому. 
У квартирі за Адресою 2 неповнолітній 
Особа 9 перебував до 21 год. 13.02.2000. 

Крім того, Особа 5, завідомо зна-
ючи, що Особа 11 є неповнолітнім, 
втягнув його в злочинну діяльність, 
запропонувавши взяти участь у ви-
крадені неповнолітнього Особи 9.

У клопотанні щодо перегляду су-
дових рішень з підстав, передбачених 
пп.2, 3 ч.1 ст.4004 КПК, захисник Особи 
3, діючи в інтересах Особи 4 та Особи 
5, просить оскаржувані судові рішен-
ня щодо обох засуджених скасувати, а 
кримінальну справу закрити у зв’язку 
із закінченням строків давності при-
тягнення до кримінальної відповідаль-
ності. Посилається при цьому на пп.2, 
3 ч.1 ст.4004, ч.3 ст.4009 КПК (в редакції 
до 30.07.2010), п.4 ч.1 ст.54, ст.56, п.2 ч.2 
ст.370, п.5 ч.1 ст.71 КПК, ст.48 КК 1960 
року, ст.58 Конституції, ст.7 Конвенції 
про захист прав людини та осново-
положних свобод, ст.10 закону «Про 
виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав 
людини» від 10.12.2009. 

На обгрунтування свого прохан-
ня захисник наводить рішення Єв-
ропейського суду з прав людини від 
10.12.2009 в справі «Особа 4 і Особа 5 
проти України», яким було констато-
вано порушення пп.3, 4 і 5 ст.5 та п.1 
ст.6 Конвенції про захист прав людини 
й основоположних свобод. Зокрема, 
звертає увагу на те, що Судом визнано 
порушення принципу безсторонності 
суду, оскільки справу по суті розглядав 
суддя Дарницького районного суду 
м.Києва Бець О., який направляв її на 
додаткове розслідування та в постанові 
від 17.08.2000 висловлював думку щодо 
кваліфікації дій Особи 4 та Особи 5, а 
саме: про наявність в їхніх діях більш 
тяжкого складу злочину вимагання. 

Крім того, захисник указує на те, 
що під час розгляду справи в суді пер-
шої інстанції захист заявляв клопо-
тання про відвід судді Бець О., яке було 
відхилено, а доводи в апеляційних та 
касаційних скаргах про розгляд спра-
ви незаконним складом суду вищими 
судами були залишені поза увагою. 

За поданням п’яти суддів Судової 
палати в кримінальних справах ВС 
клопотання захисника Особи 3 внесено 
на судовий розгляд щодо перегляду су-
дових рішень з підстав, передбачених 
п.2 ч.1 ст.4004 КПК. 

Заслухавши доповідь судді ВС, за-
хисника Особи 3, який підтримав своє 
клопотання, думку прокурора про част-
кове задоволення клопотання захисни-
ка, скасування оскаржуваних судових 
рішень в частині засудження Особи 4 
та Особи 5 та направлення справи щодо 
останніх на новий судовий розгляд, 
перевіривши матеріали справи та об-
говоривши доводи клопотання, судді 
Судової палати в кримінальних справах 
ВС уважають, що воно підлягає задово-
ленню частково з таких підстав. 

Стаття 6 Конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод 
гарантує кожному право на справед-
ливий суд. 

Відповідно до п.1 зазначеної вище 
статті кожен має право на справедли-
вий і публічний розгляд його справи 
впродовж розумного строку незалеж-
ним і безстороннім судом, встановле-
ним законом, який вирішить спір щодо 
його прав та обов’язків цивільного 
характеру або встановить обгрунто-
ваність будь-якого висунутого проти 
нього кримінального обвинувачення. 

Наявність безсторонності суду ви-
значається за допомогою суб’єктивного 
та об’єктивного критеріїв. 

За суб’єктивним критерієм оці-
нюється особисте переконання та 
поведінка конкретного судді, тобто 
чи виявляв він упередженість або без-
сторонність у даній справі. 

Відповідно до об’єктивного крите-
рію серед інших аспектів визначаєть-
ся, чи забезпечував суд та його склад 
відсутність будь-яких сумнівів у його 
безсторонності. 

Згідно з ч.1 ст.54 КПК суддя не 
може брати участі в розгляді кримі-
нальної справи, у тому числі при наяв-
ності інших обставин, які викликають 
сумнів у його об’єктивності. 

Із матеріалів справи вбачається, 
що 17.08.2000 Дарницький районний 
суд м.Києва під головуванням судді 
Бець О. виніс постанову, якою кримі-
нальну справу щодо Особи 6 та Особи 7 
було направлено прокурору м.Києва 
для проведення додаткового розслі-
дування. 

У постанові суд висловив думку про 
наявність підстав для пред’явлення 
притягнутим до кримінальної відпо-
відальності особам, а також Особі 4 
та Особі 5, щодо яких застосовано по-
ложення закону «Про амністію» від 
11.05.2000, обвинувачення про більш 
тяжкий злочин вимагання. 

Під час додаткового розслідуван-
ня начальником відділу прокуратури 
м.Києва Желіховським В. були скасо-
вані постанови органу дізнання від 
7.06.2000 про закриття кримінальної 
справи щодо Особи 4 та Особи 5 на 
підставі п.4 ч.1 ст.6 КПК, а також по-
станова органу дізнання від 12.05.2000 
про відмову в порушенні кримінальної 
справи щодо Особи 4, Особи 5, Особи 7 
та Особи 6 за ознаками складу злочи-
ну, передбаченого ст.144 КК 1960 року. 
У подальшому Особі 4 та Особі 5 було 

пред’явлено обвинувачення, у тому 
числі у вимаганні передачі чужого 
майна, а саме 500000 грн., потерпілим 
Особі 8, з погрозою вбивства чи запо-
діяння тяжких тілесних ушкоджень 
його неповнолітньому сину Особі 9, 
вчинених організованою групою. 

У судовому засіданні 20.03.2001 та 
16.07.2001 підсудні Особа 4, Особа 5, 
Особа 6 та Особа 7, а також їх захисни-
ки, заявляли клопотання про відвід 
судді Бець О. у зв’язку з його упередже-
ністю. Своє прохання обгрунтовували 
тим, що обвинувачення за ч.3 ст.144 
КК 1960 року побудовано на впізнанні 
потерпілим Особою 8 голосу Особи 4, 
проведеним з порушенням процесу-
альних норм за вказівкою, викладеною 
в зазначеній вище постанові суду від 
17.08.2000 про направлення справи 
на додаткове розслідування, а також 
тим, що суддя Бець О. в цій постанові 
висловив думку щодо кваліфікації дій 
обвинувачених та наявності в їхніх 
діях більш тяжкого складу злочину 
вимагання. 

Постановами в.о. голови Дарниць-
кого районного суду м.Києва відповід-
но від 20.03.2001 та 23.07.2001 заявлені 
відводи було відхилено, оскільки в 
діях судді Бець О. не було виявлено 
упередженості. 

8.01.2002 у справі постановлено 
вирок під головуванням судді Бець О. 

Європейський суд з прав людини в 
зазначеному вище рішенні нагадав, що 
згідно з усталеною практикою Суду на-
явність безсторонності має визначати-
ся для цілей п.1 ст.6 Конвенції за допо-
могою суб’єктивного та об’єктивного 
критеріїв. За суб’єктивним критерієм 
оцінюється особисте переконання та 
поведінка конкретного судді, тобто 
чи виявляв суддя упередженість або 
безсторонність у даній справі. Відпо-
відно до об’єктивного критерію визна-
чається, чи забезпечував суд та його 
склад відсутність будь-яких сумнівів 
у його безсторонності. У кожній окре-
мій справі слід визначити, чи мають 
стосунки, що розглядаються, таку 
природу та ступінь, що свідчать про 
те, що суд не є безстороннім. 

У рішенні в справі «Особа 4 та Осо-
ба 5 проти України» Суд дійшов ви-
сновку, що український суд не був без-
стороннім за об’єктивним критерієм. 

На обгрунтування свого висновку 
Суд звернув увагу на те, що, засто-
совуючи об’єктивний критерій, слід 
з’ясувати, чи існують, окрім самої по-
ведінки судді Бець О., певні факти, 
які можуть слугувати підставою для 
сумніву в його безсторонності. Тобто 
при визначенні наявності у відповід-
ній справі законних підстав сумніва-
тися в безсторонності певного судді 
позиція особи, про яку йдеться, має 
важливе, але не вирішальне значення. 
Вирішальне значення при цьому мати-
ме можливість вважати такі сумніви 
об’єктивно обгрунтованими. 

Суд зазначав, що ухвалою від 
17.08.2000 суддя Бець О. повернув 
кримінальну справу стосовно Особи 6 
і Особи 7 на додаткове розслідування, 
висловивши думку, що зазначені вище 
підсудні і заявники вдалися до вима-
гання і цей факт не був розслідуваний 
правоохоронними органами. Такі 
формулювання в його ухвалі як, на-
приклад, про те, що «оскільки в їх діях 
вбачається співучасть в скоєнні більш 
тяжкого злочину вимагання», могли 
викликати обгрунтовані побоювання, 
що у судді Бець О. вже сформувалася 
думка про вину заявників і що це може 
позначитися на його безсторонності 

в разі повторного направлення йому 
матеріалів цієї справи для розгляду. 

Такі побоювання заявників щодо 
небезсторонності судді Бець О. Суд 
визнав об’єктивно обгрунтованими 
та оцінив як порушення п.1 ст.6 Кон-
венції про захист прав людини й осно-
воположних свобод. 

Крім того, Європейський суд за-
уважив, що, розглядаючи апеляції 
заявників, суди вищих рівнів проіг-
норували їхні доводи з цього приводу. 

Дійсно, як свідчать матеріали спра-
ви, на вирок місцевого суду засудже-
ними Особою 4, Особою 5, Особою 6, 
Особою 7 та їх захисниками були по-
дані апеляції. Серед інших доводів у 
апеляціях також зазначалося про роз-
гляд справи незаконним складом суду, 
а саме під головуванням судді Бець О. 

Апеляційний суд м.Києва у своєму 
рішенні від 21.06.2002 наведений довід 
залишив поза увагою. 

Колегія суддів Судової палати в 
кримінальних справах ВС, розгляда-
ючи справу 10.04.2003 за касаційними 
скаргами засуджених Особи 4 та Осо-
би 5, а також їх захисників, наведений 
довід також належним чином не пере-
вірила. 

Зазначені порушення криміналь-
но-процесуального закону судді Судо-
вої палати в кримінальних справах ВС 
вважають такими, що істотно впли-
нули на правильність оскаржуваних 
судових рішень. 

У відповідності до положень п.«а» 
ч.2 та п.«а» ч.3 ст.10 закону «Про ви-
конання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав 
людини» від 23.02.2006 додатковими 
заходами індивідуального характеру 
з метою забезпечення відновлення по-
рушених прав стягувача є відновлення 
настільки, наскільки це можливо, по-
переднього юридичного стану, який 
стягувач мав до порушення конвенції. 
Таке відновлення здійснюється, зо-
крема, шляхом повторного розгляду 
справи судом, включаючи відновлення 
провадження у справі. 

Враховуючи стадію провадження, 
на якій було допущено вищезазначене 
порушення, судді Судової палати в 
кримінальних справах ВС вважають, 
що відновлення порушених прав Осо-
би 4 та Особи 5 можливе при повер-
ненні їм попереднього юридичного 
статусу підсудних. 

У зв’язку із наведеним оскаржувані 
судові рішення в частині засудження 
Особи 4 та Особи 5 підлягають скасу-
ванню, а справа направленню на новий 
судовий розгляд. 

На підставі наведеного та керу-
ючись абз.8 п.2 розд.ХІІІ «Перехідні 
положення» закону «Про с удоу-
стрій і статус суддів» в редакції від 
20.10.2011  3932-VI та стст.4004, 40010 
КПК в редакції закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підстав перегляду су-
дових рішень» від 11.02.2010 №1876-
VI, колегія суддів 

УХВАЛИЛА: 

Клопотання захисника Особи 3 за-
довольнити частково. 

Вирок Дарницького районного 
суду м.Києва від 8.01.2002, ухвалу Апе-
ляційного суду м.Києва від 21.06.2002 
та ухвалу колегії суддів Судової палати 
в кримінальних справах Верховного 
Суду від 10.04.2003 в частині засу-
дження Особи 4 та Особи 5 скасувати, 
а справу направити на новий судовий 
розгляд. #

 & Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

1 березня 2012 року   м.Київ     №5-15п12 

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду 
України 

під головуванням заступника секретаря Судової палати в кримінальних справах 
Верховного Суду ГРИЦІВА М.І., 
за участю начальника управління участі прокурорів у перегляді судових 
рішень у кримінальних справах головного управління підтримання державного 
обвинувачення в судах Генеральної прокуратури КУРАПОВА М.В., 
захисника — Особи 3, 

09529
ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть информированными, 
оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ НА 2012 ГОД!

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 

ТОЛЬКО В «ЗиБ»:
— эксклюзивные интервью первых лиц судебной 
системы, ведущих юристов, адвокатов, научных 
работников;

— практика Конституционного, Верховного и высших 
специализированных судов, разъяснения, обобщения, 
прецедентные решения;

— отчеты о заседании Высшей квалификационной 
комиссии судей и Высшего совета юстиции;

— информация о ходе заседаний парламентских 
комитетов;

— мнения судей о проблемах судопроизводства, 
законодательных новеллах и т.д;

— новости международного права, изменения в 
законодательстве стран Старого Света.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ — 
МИНИМУМ ЦЕНЫ

В случае оформления подписки через редакцию вы 
экономите и время, и средства. 
Стоимость подписки на газету «Закон 
и Бизнес» на 5 месяцев 2012 года:
для судей, работников органов юстиции, прокуроров, 
народных депутатов — 240,00 грн. *;
для физических лиц — 375,00 грн. *;
для юридических лиц — 475,00 грн. *
* Без стоимости услуг банка.При оформлении 
подписки через редакцию и оплате через отделение 
банков для удобства предоставляйте кассиру 
расчетный счет

 ООО «Редакция газеты «Закон и Бизнес» —
 2600400002637.

МЫ ИНФОРМИРУЕМ 
ПЕРВЫХ!
 
По вопросам, связанным 
с приемом подписки, 
неполучением или 
несвоевременным 
получением изданий, звоните 
по телефону (044) 537-34-33.

Беспристрастность суда  
определяется с помощью  
субъективного 
и объективного критериев.
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