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АНОНСИ

Збір пресі
не завада

РЕКОМЕНДАЦІЇ

За справедливість —
крісла

В Адміністрації Президента
запевняють, що прийняття
закону «Про судовий збір»
не несе загрози для журналістів,
про що заявляли деякі політики
і представники ЗМІ.

РСЗС вирішила зачекати з рекомендаціями на адмінпосади тих, хто
працює менше від колег.  СТОР. 5

вккс
Перевідна лихоманка
Переходити до іншого суду — задля підвищення кваліфікації, а не
покращення житлових умов.  СТОР. 6
ПРОФЕСІЯ

Баланс молодості
та досвіду
Після глобальних змін у законодавстві є сенс призначати на посади
суддів людей, солідніших за віком.
 СТОР. 7

НОВАЦІЇ

Стоп, машино!
Крім відміни техогляду, законом
№3565-VI, який набере чинності
13 серпня, також були підкориговані
права й обов’язки ДАІ та водіїв. Що
зміниться у зв’язку із цим — спробуємо розібратися.  СТОР. 10

ПІДВІДОМЧІСТЬ

Приватноправові
аргументи
Земельна ділянка є майном, отже, захисту саме майнового інтересу прагне
особа, звертаючись до суду.
 СТОР. 12

ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ

Кредиторські
претензії
Для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків, потрібна наявність усіх чотирьох елементів
складу цивільного правопорушення.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Солом’янського районного суду
м.Києва Валерій ПОБЕРЕЖНИЙ:

«На прикладі «справи Тимошенко»
представники влади
зможуть побачити недоліки
процесуального законодавства»  СТОР.4
РЕЗОНАНС

Хто на лінії захисту.
За яким принципом команда колишнього Прем’єра
вибирає адвокатів

 СТОР. 13
МАРГАРИТА ЛАТУНСЬКА

ФІНАНСУВАННЯ

Ставки прив’язали
до позовних вимог
З 1 листопада цього року замість
державного мита та послуг з ІТЗ
сплачуватиметься єдиний судовий
збір.  СТОР. 18

У НАСТУПНОМУ НОМЕРІ

Читайте спеціальний
репортаж з Апеляційного
суду Чернігівської області,
а також ексклюзивне
інтерв’ю з його головою
Садігом ТАГІЄВИМ про
те, як працює апеляційна
інстанція після проведення
судової реформи.
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Новини і коментарі
Від першої особи
Судова влада
Фотофакт

Гучна «справа Тимошенко» ось
уже кілька місяців утримує пальму
першості в рейтингу найбільш
обговорюваних новин країни.
Якщо рішення суду передбачити
складно і воно ще може всіх
здивувати, то тактика захисту
екс-прем’єра стала очевидною
з перших засідань. Якщо лінія
захисту вже вибудована, то
вибір її представників майже
завжди несподіваний, але, схоже,
невипадковий.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

Тимошенко
марно
розраховує
на Хусейна.

Перманентні зміни
Як писав Оскар Уайльд, у жінок
найкращий спосіб захисту — напад.
Очевидно, саме цим висловом керувалися адвокати Юлії Тимошенко, котрі
вирішили, не чекаючи остаточного
вердикту, поставити під сумнів законність будь-якого рішення Феміди і
заразом чесність усіх її представників.
Чи ефективною виявиться така
лінія захисту — покаже час, але поки
що тактика тиску на суд залишається
незмінною. Змінюються тільки виконавці. За яким принципом команда
колишнього Прем’єра вибирає адвокатів і чим керуються останні, погоджуючись брати участь у резонансній
політичній справі? Якщо суддів, які
повинні розглядати ту чи іншу справу,
визначають за допомогою автоматизованої системи документообігу суду, то
як вибирають адвокатів?
Точних відповідей на ці запитання немає, як, мабуть, і випадкови х л юдей у кома н д і за х ис т у
Ю.Тимошенко. Втім, до «захисної непостійності» суспільство вже почало
звикати, а експерти — ще й розуміти
причини таких замін. Адже кожна
поява нової процесуальної фігури

10 Законодавча влада
12 Юридична практика
13 Судова практика

28 липня Президент підписав вищеназваний акт, який набирає чинності з 1 листопада цього року. Документом передбачено, що судовий збір
справляється у відповідному розмірі
від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому заява або скарга
подається до суду, — у відсотковому
співвідношенні до ціни позову та у
фіксованому розмірі.
Законодавчим актом визначено
правові засади справляння судового
збору, платників, об’єкти та розміри
ставок судового збору, порядок сплати,
звільнення від сплати та повернення
судового збору.
Кошти с удового збору буд у ть
спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази судів та забезпечення здійснення правосуддя в цілому.
Такий механізм використання збору
дозволить забезпечити стабільну роботу судів.
Однак закон зазнав критики як
такий, що може обмежити свободу
слова. Заступник Голови Верховної
Ради Микола Томенко наголосив,
що в запроваджених ставках судового збору відсутні чинні до того
запобіжні механізми захисту ЗМІ
та журналістів від необгрунтованих
позовних вимог .
У той же час на вул. Банковій, 11
наголошують на відсутності таких
небезпек. Закон не несе загрози для
засобів масової інформації, оскільки гарантії їх діяльності встановлені
Конститу цією і спеціальним законодавством, зокрема нещодавно ухваленим законом «Про доступ до публічної
інформації», і ніяким чином не обмежуються, наголошують помічники та
радники глави держави.
Як зазначив керівник головного
управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Андрій Портнов,
нема причинно-наслідкового зв’язку
між зменшенням законом судового
збору і побоюваннями журналістів,
що це може вплинути на прийняття
судами рішення щодо можливого відшкодування засобами масової інформації моральної шкоди.
«Даний закон не змінює процедури
доказування розміру моральної шкоди. Тому ми прогнозуємо, що кількість
позовів про відшкодування моральної
шкоди до журналістів не збільшиться,
оскільки мова йде про різні предмети
законодавчого регулювання», — підкреслив А.Портнов. 

Чим довше триває процес, тим менше стає журналістів, які чергують біля входу до суду.

супроводжується клопотанням про
необхідність надання певного строку
для «входження в справу».
«Лебедина пісня»
«Старожилом» захисту Юлії Володимирівни залишається народний
депутат Сергій Власенко, в цьому
процесі він бере участь довше за інших, з 10 травня. Але 18 червня суд
видалив С.Власенка із залу суду до
кінця процесу (детально про це — в
№30 «ЗіБ». — Прим. ред.), що, втім,
не заважає йому стежити за ходом
процесу в аудіорежимі.
На заміну народному обранцеві
на судове поле бою і вийшли два нові
«гравці» — Микола Сірий та Олек-
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сандр Плахотнюк. Про останнього
відомо, що свого часу він захищав колишнього акціонера торгового центру
«Білий лебідь» Бориса Пенчука. Нагадаємо: весною 2005 р. Б.Пенчук заявив,
що Борис Колесников, будучи головою
Донецької облради, змусив його продати акції ТЦ за мізерною ціною, погрожуючи при цьому його сім’ї. У результаті 6 квітня 2005 р. Б.Колесников
був арештований і кілька місяців
провів у Лук’янівському СІЗО. Проте
13 липня того ж року його звільнили
з-під варти, а через рік Генеральна прокуратура закрила порушену стосовно
нього кримінальну справу, не виявивши складу злочину.
 Закінчення на стор.3
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
Оформити передплату на газету «Закон  Бізнес»
можна в будь-якому відділенні зв’язку України

Чи достатньо
часу дали захисту
ЮВТ на читання
справи?
РОМАН МАРЧЕНКО,
адвокат

На тлі останніх гучних справ,
що розглядаються Печерським
райсудом м.Києва, ще більшої
актуальності набуло питання
трактування норм кримінальнопроцесуального закону стосовно
надання можливості вільного
ознайомлення з матеріалами
справи підсудному та його
захисникові. Причому погляди,
скажімо, адвокатів Юлії
Тимошенко та прокуратури і
суду на це питання кардинально
різняться.
 Закінчення на стор.2

ЦIНА ДОГОВIРНА

новини і коментарі

2

ЗВАННЯ

ВІТАЄМО!
ОЛЕКСАНДР САВЧУК
6 серпня, 57 років
Член Комітету ВР з питань транспорту
і зв’язку, представник фракції Партії
регіонів, народний депутат V та VІ
скликань.
МИКОЛА ТРАЙДУК
6 серпня, 60 років
Голова підкомітету Комітету ВР з
питань державного будівництва та місцевого самоврядування, представниця
групи «Реформи заради майбутнього»,
народний депутат VІ скликання.
ЕЛІНА ШИШКІНА
6 серпня
Голова підкомітету Комітету ВР з питань правової політики, представниця
фракції БЮТ — «Батьківщина», народний депутат VІ скликання.
СЕРГІЙ САС
7 серпня, 54 роки
Перший заступник голови Комітету ВР
з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради, представник фракції БЮТ —
«Батьківщина», народний депутат II—VI
скликань.
АНАТОЛІЙ ГОРБАТЮК
8 серпня, 49 років
Член Комітету ВР з питань державного
будівництва та місцевого самоврядування, представник фракції Партії
регіонів, народний депутат V та VI
скликань.
МИКОЛА КОВЗЕЛЬ
8 серпня, 45 років
Секретар Комітету ВР з питань транспорту і зв’язку, представник фракції
БЮТ — «Батьківщина», народний депутат V та VI скликань.
ОЛЕКСАНДР
ОМЕЛЬЧЕНКО
9 серпня, 73 роки
Голова Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, представник фракції
блоку «НУНС», народний депутат IV—VI
скликань.
ЮРІЙ КОЛОЦЕЙ
10 серпня, 63 роки
Член Комітету ВР з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму,
представник фракції Партії регіонів,
народний депутат V та VI скликань.
ВАДИМ СТОЛАР
10 серпня, 29 років
Член Комітету ВР з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією, представник фракції Партії регіонів,
народний депутат VI скликання.
ІГОР ШАРОВ
10 серпня, 50 років
Член Комітету ВР з питань охорони
здоров’я, голова фракції Народної
партії, народний депутат II—IV та VI
скликань.
МИКОЛА
ЯНКОВСЬКИЙ
12 серпня, 67 років
Заступник голови Комітету ВР з питань
промислової і регуляторної політики та
підприємництва, представник фракції
Партії регіонів, народний депутат III—
VI скликань.
АНДРІЙ КЛЮЄВ
12 серпня, 47 років
Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі.

Без громадянства — не Герої
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

Вищий адміністративний суд
2 серпня розглянув одразу дві
схожі справи: перша палата — щодо
присвоєння звання «Герой України»
Степану Бандері, друга — Роману
Шухевичу. В обох справах касаційні
скарги не були задоволені, а отже,
відповідні президентські укази
залишилися такими, що визнані
судами незаконними.
Як повідомляв «ЗіБ», 2 квітня минулого року Донецький окружний
адміністративний суд задовольнив
позов Володимира Оленцевича, який
оскаржив правомірність указу Президента Віктора Ющенка «Про присвоєння С.Бандері звання Герой України»
від 20.01.2010 №46/2010. Апеляційною
інстанцією це рішення було залишено
без змін. Аналогічний позов стосовно іншого указу Президента — «Про
присвоєння Р.Шухевичу звання Герой
України» від 12.10.2007 №965/2007,
який подав Анатолій Соловйов, був

Ю.Шухевич покладає надії тільки
на Страсбург.

задоволений 21.04.2010 постановою
Донецького апеляційного адміністративного суду.
Головною підставою для судових
висновків про неправомірність видання В.Ющенком цих указів була невідповідність відзначених історичних
постатей вимогам, передбаченим ста-

тутом звання «Герой України». Адже
ні С.Бандера, ні Р.Шухевич не були
громадянами України.
2 серпня обидва акти розглядали
у ВАС, але в різних палатах. Це не
завадило учасникам обох процесів,
зокрема і скаржникам, серед яких
були і нащадки відомих історичних осіб, узяти участь в обох із них,
оскільки вони відбувались у різний
час. Урешті-решт, Вищий адмінсуд
погодився з висновками попередніх
інстанцій про незаконність президентських указів.
Рішення ВАС ще можна оскаржити
у Верховному Суді. Однак для цього
має бути доведена неоднозначність судової практики. Під час процесу представники скаржників уже намагалися
переконати суд, що помилкою було
саме прийняття позовів від осіб, яких
президентські укази не стосуються.
Адже свого часу тому ж В.Оленцевичу
було, зокрема, відмовлено в задоволенні позову про оскарження указу
В.Ющенка про нагородження Муаммара Каддафі орденом Богдана Хмельницького.

Представник онука лідера ОУН
(теж Степана Бандери) Роман Орєхов
має намір повідомити журналістам,
що сторона С.Бандери збирається
вимагати перегляду рішення ВАС
у Верховному Суді. А до того часу,
якщо не буде рішення ВС, він радитиме своєму довірителю не повертати
нагороду добровільно. «Для того аби
він повернув їх примусово, необхідне
рішення суду в цивільно-процесуальному порядку за позовом винятково Адміністрації Президента», —
цитує адвоката «Інтерфакс-Україна».
Пок ла дає на д і ю на ВС і експрезидент В.Ющенко.
Натомість син Р.Шухевича Юрій
не сподівається на українську Феміду і заявляє, що оскаржить рішення
ВАС в Європейському суді з прав
людини.
На момент підготовки цього матеріалу указ про присвоєння звання «Герой України» Р.Шухевичу залишався
на офіційному сайті Президента. На
відміну від більш пізнього указу щодо
С.Бандери… 

У ФОКУСІ

Плюс «твіттеризація» всієї країни…
ЮЛІЯ КІМ

Схоже, почалася поголовна
«твіттеризація» учасників
судового процесу в «справі
Тимошенко». На цьому
тижні в соціальній мережі
«Твіттер» з’явилися сторінки
прокурора Лілії Фролової та
судді Печерського районного
суду м.Києва Родіона Киреєва.
Правда, пізніше з’ясувалося, що
ці акаунти фальшиві. Для чого ж
створюються липові сторіночки
в соціальних мережах і кому це
потрібно?
Взагалі-то, моду на соціальні мережі запровадили російські політики.
Першим у «Твіттері» зареєструвався
Дмитро Медведєв — там він неформально спілкується з російським народом. Сьогодні ця пошесть торкнулася й українського істеблішменту.
Наприклад, свій акаунт у «Фейсбуку»
створила навіть така, здавалося б,
консервативна людина, як Микола
Азаров. І нарешті, нова течія у «Твіттері» пов’язана зі «справою Тимошен-

ко». Сама Юлія Володимирівна давно
вже активно ділиться враженнями від
судового процесу зі своїми прихильниками в «Твіттері». І ось кілька днів
тому всі ЗМІ облетіла нова інформація:
своя сторінка в цій же мережі з’явилась
і в судді Р.Киреєва. А через деякий час
з’ясувалося, що в «Твіттері» зареєструвалась і Л.Фролова — прокурор, яка
підтримує державне обвинувачення в
процесі у «справі Тимошенко». Правда,
того ж дня ГПУ розмістила на своєму
сайті спростування із цього приводу.
Втім, той, хто зайде на «твіттерівські» сторінки судді і прокурора,
швидше за все, розчарується: ніякої
серйозної інформації тут немає. Наприклад, від імені Р.Киреєва зроблені
такі записи: «Щось не пишеться навіть.
Один Єхануров не підвів, а в іншому
— нудота, яку не хочеться і згадувати», «Чим себе зайняти до четверга?»,
«Шкода, що я відеотрансляцію заборонив, звичайно». Можна відзначити,
що багато записів зроблено саме в той
час, коли Р.Киреєв вів судовий процес.
На сторінці Л.Фролової можна прочитати: «Головне, щоб Луценко сидів
і Тимошенко. А справедливий суд на
них завжди знайдеться» і т.д. Одне

слово, блоги швидше жартівливі, але
водночас вони побічно знижують пафос правосуддя, а, як відомо, усмішка
об’єднує людей (у даному випадку —
передусім прихильників Юлії Володимирівни).
Про те, що і хто за цим стоїть, можна тільки здогадуватися. Наприклад,
можна припустити, що це якийсь тонкий хід політтехнологів ЮВТ — свого
роду спроба звести процес до абсолютного фарсу. Можливо, це і свого роду
помста бютівців. Пригадується, на
початку судового процесу Л.Фролова
просила суд долучити до кримінальної справи записи Ю.Тимошенко в
«Твіттері». Що суд і зробив. Це викликало шквал обурення підсудної
та її захисників. Чим не хід у відповідь — завести в соцмережі сторінки
фальшивих судді й прокурора, тим
самим продемонструвавши хиткість
віртуальних доказів.
Ця на перший погляд не дуже серйозна ситуація змушує замислитися
про цілком серйозну проблему. Поки
що в Інтернеті з’являються липові політики, судді, прокурори, які у своїх
блогах пишуть абсолютну нісенітницю. Але є імовірність того, що від їх

імені може бути запущена соціально
значуща брехня, котра відіграє важливу роль у житті країни або окремих
людей. І ніхто за це не нестиме відповідальності. Адже поки вітчизняний
Інтернет — майже поза законом. Скажімо, в чинному законодавстві немає
визначення поняття, котре пояснює
правову природу ЗМІ в Інтернеті, а
також спеціального нормативно-правового акта, який би визначав їх статус
і принципи діяльності. Тому звертатися до суду з позовом про захист честі
й гідності до інтернет-видання марно.
І якщо в країнах СНД спостерігається тенденці я до посиленн я
контролю над доступом до Інтернету,
то в Україні можна говорити тільки
про слабкі спроби в цьому напрямі.
Наприклад, у липні поточного року
парламент прийняв закон про статус
регуляторів природних монополій,
який розширює повноваження Національної комісії з питань регулювання
зв’язку — тепер вона займатиметься ще
й інформатизацією. Мова йде про технологічний аспект регулювання діяльності IT-ринку. Але поки реальність
така: знайти і покарати віртуальних
хуліганів дуже складно. 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

Тимошенко марно розраховує на Хусейна.
Чи достатньо часу дали захисту ЮВТ на читання справи
з огляду на європейську практику?
 Закічнення, початок на стор.1
Недоречний «відеопрецедент»
Принагідно, як юрист-практик і
партнер однієї з найбільших юрфірм
України, котра веде велику кількість
судових справ, зауважу, що за винятком випадків, коли захист навмисно
затягує ознайомлення, такі проблеми,
як в Ю.Тимошенко, трапляються досить рідко.
Нагадаю, що ст.255 КПК передбачає: «Після призначення справи
до судового розгляду суддя повинен
забезпечити прокуророві, підсудному, його захисникові, потерпілому,
цивільному позивачеві і їх представникам, коли вони про це заявлять
клопотання, можливість ознайомитися з матеріалами справи...» Також зазвичай ми, адвокати, посилаємось і на
Конвенцію про захист прав людини і
основоположних свобод, у п.«b» §3 ст.6
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якої передбачено, що «кожний обвинувачений у вчиненні кримінального
правопорушення» має право «мати час
і можливості, необхідні для підготовки свого захисту».
Законом «Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини» встановлено,
що українські суди застосовують при
розгляді справ конвенцію та практику
Європейського суду з прав людини як
джерело права. Тобто рішення Євросуду є частиною законодавства України,
і, наприклад, українські суди мають
керуватися ними при винесенні своїх
рішень. Таким чином, очевидно, слід
проаналізувати прецедентні рішення
страсбурзького суду з цього приводу.
Так, представники Ю.Тимошенко
багато надій покладають на справу
«Хусейн та інші проти Азербайджану». Дійсно, Євросуд у цій справі
встановив, «що обставини справи
розкривають серйозні проблеми щодо
достатності часу і умов, наданих захисту для ознайомлення з матеріалами справи при підготовці до судового
розгляду». Водночас убачається, що
та справа є далеко не тотожна справі
екс-прем’єра. Адже в рішенні Євросуду
зазначається, що, «за словами заявника, його адвокату був наданий доступ
до всіх матеріалів справи тільки на
один робочий день». Інший заявник,
за його словами, «мав менше 100 годин
для вивчення справи, що було недостатнім для повного ознайомлення з
усіма доказами».
Дійсно, захист в Азербайджані
було поставлено в надзвичайно жорсткі умови. Але заради справедливості
слід зазначити, що матеріали тієї справи становили 22 томи документів загальним обсягом понад 6200 сторінок,
а також 22 відеокасети, кожна з яких
містить близько 2,5 год. відеоматеріалу. При цьому Євросуд, виявивши
порушення вимог конвенції в цій
справі, врахував насамперед наявність
відеоматеріалів, точніше, фізичну не-

можливість їх перегляду у відведений
строк. Більше того, в рішенні Євросуду
також зазначено, що деякі з адвокатів
підсудних «заявили, що вони бачать
відеодокази вперше в судовому слуханні, оскільки вони не були надані у
їх розпорядження стороною обвинувачення до початку судового розгляду».
Таким чином, у справі, на рішення в якій намагається посилатися
Ю.Тимошенко, Євросуд установив два
значні порушення: ненадання учасникам провадження доступу до всіх
матеріалів справи та надання недостатнього часу для перегляду відеоматеріалів. Очевидно, захист колишнього
Прем’єр-міністра не мав таких проблем:
на жаль, перебіг перемовин щодо газу
не записувався на відео (хоча, можливо,
слід зробити запит у ФСБ?).
Ознайомлення в розумних межах
Напевно, доцільним було б дослідити практику Євросуду в справах,
«не обтяжених» відеокасетами та ситуаціями, коли захисту взагалі не показали частини матеріалів. Так, у 2010
році у справі «Гаважук проти України»
Європейський суд установив, що надані на ознайомлення з матеріалами
справи 5 днів є достатнім і розумним
строком. Цитую: «Таким чином, Суд
уважає, що заявник був належним
чином повідомлений про те, в чому він
обвинувачується, і йому було надано
відповідний час і засоби підготовки
позиції захисту».
У рішенні Євросуду в іншій справі
(«Шопс проти Німеччини», 2001 р.) зазначено: «Європейський суд зауважив,
що всі томи справи були направлені адвокатові 9 червня 1994 р. після
завершення попереднього слідства
і пред’явлення заявникові обвинувального висновку. Адвокат отримав
д л я озна йом ленн я 132 основні та
2 додаткові томи справи щонайменше
за два тижні до того, як верховний земельний суд 30 червня 1994 р. ухвалив

рішення про подовження попереднього ув’язнення заявника. Таким чином,
адвокатові було надано можливість
ознайомитися з основною частиною,
безперечно, об’ємної справи й відповідним чином побудувати захист заявника».
В іншій цікавій справі («Кемпбелл та Фел проти Великої Британії»,
1984 р.) Євросуд установив: «Заявник
твердить, що в ході розгляду справи
в раді він став жертвою порушення
п.«b» §3 ст.6, згідно з яким кожному
обвинуваченому надається право…
«мати час і можливості для підготовки
свого захисту»… Пан Кемпбелл був
поінформований про пред’явлені йому
обвинувачення 1 жовтня 1976 р., тобто
за 5 днів до початку засідання ради…
Суд уважає, що за таких обставин у
заявника було достатньо часу для підготовки свого захисту».
Не погодився Євросуд з порушеннями строків для ознайомлення з матеріалами справ і в багатьох аналогічних ситуаціях (справа «Падін Жестозо
проти Іспанії» тощо).
У цілому ж, аналізуючи практику
Євросуду, завважимо, що у Страсбурзі досить жорстко підходять до виконання країнами, які ратифікували
конвенцію, вимог щодо достатності
часу на ознайомлення з матеріалами
справи підсудними та їхніми захисниками. Водночас і в набагато більш
«кричущих» випадках, ніж у «справі
Тимошенко», Євросуд не знаходив порушень строків у частині їх розумності
та достатності.
При цьому очевидно, що питання
відповідних строків, аби не було конфліктів між обвинуваченням і захистом, підлягає уточненню Верховною
Радою шляхом унесення відповідних
змін до КПК. Напевне, народним депутатам, які сьогодні забезпечують
«шумову підтримку» Ю.Тимошенко
під час судового процесу, слід повернутися до своїх прямих обов’язків —
покращувати закони. 
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Хто на лінії захисту.
За яким принципом команда колишнього Прем’єра вибирає адвокатів
 Закінчення, початок на стор.1
У липні 2006 р. Б.Колесников подав
на Б.Пенчука в суд, звинувативши його
у вимаганні. У липні 2007 р. прокуратура Донецької області порушила справу
проти Б.Пенчука, а 9 жовтня 2008 р. він
був узятий під варту. 2 березня 2009 р.
Б.Пенчука, обвинуваченого за ч.4 ст.189
(«Вимагання») і ст.383 КК («Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення
злочину»), Ворошиловський районний
суд м.Донецька засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Адвокати підсудного оскаржили це
рішення до Апеляційного суду Донецької області, але безуспішно: вирок
суду першої інстанції залишився в силі.
Потім Верховний Суд лише скоротив
Б.Пенчуку строк ув’язнення до 4 років.
Кримінал з минулого
О.Плахотнюк брав участь у ще одному гучному процесі — «справі дніпропетровських маніяків», на рахунку
яких 21 вбивство, скоєне з особливою
жорстокістю і цинізмом. Причому починали злочинці з тортур кішок і собак,
усе це знімали на відео, пізніше пояснивши такі дії бажанням загартувати свою
волю і стати вбивцями. Від знущань над
тваринами злочинці перейшли до нападів на людей. Вбивці вибирали більшменш слабких жертв: жінок, дітей, пенсіонерів, інвалідів або п’яних. Усі вбивства
здійснювали за однаковим сценарієм:
напад відбувався несподівано, без усяких причин, жертві розбивали голову
молотком або іншим важким і гострим
предметом — частіше арматурою. Гроші
й майно теж не були причиною вбивств,
оскільки іноді злочинці залишали навіть
коштовності й убивали тільки заради
задоволення. Наймолодшій жертві —
13 років, найстаршій — 70. Іноді протягом доби вбивали по кілька чоловік
різного віку і статі.
Всі злочини ретельно знімали на відео, один з таких відеороликів потрапив
у Інтернет (звіряче вбивство напівнімого
48-річного жителя Кишинева, якому
вбивці розбивають лице молотком, замотаним у целофановий пакет).
Підзахисні О.Плахотнюка були
визнані судом винними й отримали
максимальні строки. Так, двох зі злочинної трійці засудили до довічного
позбавлення волі. Ще один одержав
9 років тюрми. У своєму останньому
слові він заявив: «Якби я знав, на які
звірства здатні ці люди, я б до них на
гарматний постріл не підійшов». Суд
визнав головним мотивом злочину
«хворобливе самоствердження».
Після оголошення вироку скандалом обернулася заява адвоката, що
процес сфальсифікований.
Наукова ставка
На відміну від О.Пла хотнюка,
в М.Сірого немає досвіду участі в

«Горюче» сумісництво: чи зможе Ю.Сухов (зліва) поєднувати захист
і А.Макаренка, і Ю.Тимошенко?

гу чних процеса х. Відомо, що він
отримав адвокатське свідоцтво в
1996 році, але на практиці його зас т о с ову в а в нечас т о, п ри на й м н і
інформації про які-небудь г у чні
справи за участю цього захисника
«ЗіБ» відшукати не вдалось. Але у
випадку з М.Сірим відсутність адвокатської практики компенсується
науковою теорією. Він є кандидатом
юридичних наук, старшим науковим
співробітником Інституту держави і
права ім. В.М.Корецького НАН України. Хоча, за словами Ю.Тимошенко,
«зараз піднімають його диплом, його
дисертацію за 1991 рік і намагаються
довести, що він займався плагіатом».
(Коментар М.Сірого кореспондентці
«ЗіБ» із цього приводу — в бліцінтерв’ю нижче. — Прим. ред.)
Прикметно, що М.Сірий — один з
розробників нового закону про судо-

саний у Конституції, в Україні ще не
відбувся жоден процес за участю присяжних. Виною всьому — відсутність
відповідного закону, ним повинен
стати новий КПК.

речі, здивував членів КДКА, присутніх
на тому засіданні.
За словами члена дисциплінарної
палати КДКА Київської області Петра Бойка, питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності
М.Титаренка ініціювала голова КДКА
Галина Ковбасинська. За словами
П.Бойка, наявна в розпорядженні
КДКА інформація свідчить про наявність ознак порушення Правил
адвокатської етики, а саме ст.53. «Ми
не повинні забігати наперед, але на
сьогодні ознаки такого порушення є,
тому й було відкрито дисциплінарне
провадження», — заявив він. П.Бойко
розповів, що «в КДКА є час, один місяць, щоб усе ретельно перевірити і
з’ясувати, чи допускав М.Титаренко
грубі порушення Правил адвокатської
етики».
Відзначимо, що згідно з ст.17 закону «Про адвокатуру» рішенням
КДКА свідоцтво адвоката може бути
анулюване, зокрема, в разі «грубого
порушення вимог цього Закону та
інших актів законодавства України,
які регулюють діяльність адвокатури,
Присяги адвоката України».
Крім того, стало відомо, що «газова
справа» — тільки другий кримінальний процес в адвокатській практиці
М.Титаренка після незначної ДТП. Цей
факт змушує засумніватися в тому, що
Юлія Володимирівна мала намір використовувати його як захисника до
закінчення процесу.

ЮЛІЯ КІМ

АНДРІЙ
ФЕДУР,
адвокат:

— Андрію Анатолійовичу, чи
стежите ви за перебігом
судового процесу у «справі
Тимошенко» і чи могли б його
прокоментувати?
— Про те, як проходить цей
процес, я знаю виключно зі ЗМІ.
Прокоментувати перебіг процесу
не можу, бо не є його учасником.
Якщо в цілому, то ми переводимо
цей процес у політичну площину —
хто за «білих», а хто за «червоних».
А в праві цього не може бути —
або ми його визнаємо, або ні.
— Чи схвалюєте ви обрану
захистом Юлії Тимошенко
стратегію?
— Знову ж таки, не знаючи
матеріалів справи, можу тільки
відзначити: Ю.Тимошенко
належить у процесі до
сторони захисту, а для того,
хто захищається, дозволені і
допустимі будь-які форми захисту.
Правильно чи неправильно,
ефективно чи ні він організований,
покаже час.

Дебют з наслідками
«Горючий» досвід
Повною мірою відчути себе в ролі
захисника так і не зміг Микола Титаренко, якому після першого судового
засідання (8 липня. — Прим. ред.) довелося викликати швидку допомогу.
Правда, навіть нетривале перебування
в команді захисту Ю.Тимошенко може
коштувати йому адвокатського свідоцтва. 28 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відкрила дисциплінарне
провадження на підставі порушень
М.Титаренком правил адвокатської
етики.

1 серпня лави за х исників
Ю.Тимошенко поповнив Юрій Сухов.
Його «дебют» не обійшовся без сенсацій. Виявилося, що Ю.Тимошенко
взявся захищати адвокат, дія свідоцтва
якого була припинена. Принаймні інформацію про це можна знайти в Єдиному реєстрі адвокатів України, розміщеному на офіційному сайті Вищої
кваліфікаційної комісії адвокатури.
Також про нового захисника відомо, що він представляє в іншій справі
інтереси екс-голови Державної мит-

Поява кожної нової процесуальної фігури
супроводжується клопотанням про необхідність
надання строку для «входження в справу».
устрій, з яким так відчайдушно боровся БЮТ у 2010 році, і цей адвокат входив до складу робочої групи з питань
судової реформи при Президентові
Вікторі Януковичу.
М.Сірий є, за його ж словами,
«ярим прихильником» суду присяжних, який він вважає надзвичайно
ефективною формою правосуддя. Але,
попри те, що такий інститут пропи-

ПРЯМА МОВА

КДКА Київської області на своєму
засіданні 28 липня розглянула питання
про притягнення М.Титаренка до дисциплінарної відповідальності. За словами учасників цього засідання, адвокат
визнав свої порушення і заявив, що погарячкував з прийняттям цієї справи в
роботу. Але після того, як ця новина стала надбанням громадськості, відразу ж
спростував указану інформацію, чим, до

ної служби Анатолія Макаренка. Цей
факт викликав подив у експертів, котрі
спостерігають за процесом: не можна
виключати, що в якийсь момент інтереси захисту А.Макаренка, котрого,
як відомо, обвинувачують у незаконному розмитненні газу, що належав
компанії «Росукренерго», почнуть
суперечити інтересам Ю.Тимошенко.
Адже А.Макаренко не з власної волі

ризикнув поставити свою візу під відповідними документами, в матеріалах
справи є його показання, які свідчать
про вказівку саме з боку Ю.Тимошенко
провести операцію розмитнення. І не
виключено, що Ю.Сухов буде змушений доводити, що його підзахисний
в одній справі діяв за вказівкою підзахисної в іншій справі. Тобто так
чи інакше може виникнути конфлікт
інтересів, що згідно з ст.61 КПК виключає можливість одному і тому ж
адвокатові захищати двох і більше
підсудних. Не кажучи вже про те, що
участь в одному процесі, як відзначив
і сам Ю.Сухов, робить неможливою
його присутність того ж дня на іншому засіданні.
***

Що ж, процес у «справі Тимошенко» — прецедентний з усякого погляду,
а тому важкий і для суду, і для обвинувачення, і для адвокатів. Цим же
зумовлена й увага громадськості до
всіх персоналій «газової справи». І як
тільки в її поле зору потрапляє нова
людина, виникають питання, що її
привело на «лінію вогню» і яких нових
поворотів у процесі тепер слід чекати? Не поспішатимемо з висновками,
оскільки кожен новий день засідань
може принести і нову інформацію для
роздумів… 

ТОЧКИ ЗОРУ

«У всьому замішана політика»?
ОЛЬГА КИРИЄНКО

За розвитком подій довкола
резонансної «справи Тимошенко»
спостерігають і звичайні люди, і
фахівці. І поки що «рефреном» усіх
засідань була суперечка: що чи хто
затягує цей процес. Чого ж чекати
далі у «газовій справі»? «ЗіБ»
поцікавився думками з цього
приводу адвокатів екс-прем’єра, а
також тим, чи відчувають вони на
собі тиск, про який говорила їхня
підзахисна.
ОЛЕКСАНДР
ПЛАХОТНЮК
— Як ви оцінюєте «справу Тимошенко» —
як політичну чи правову?
— До правового цьому процесу ще далеко.
За великим рахунком, процесу як такого
немає, є його видимість. У всьому замішана
політика.
— Ви встигли взяти участь у багатьох гучних процесах. Чим відрізнялося представництво інтересів вашої
підзахисної в «газовій справі» і, наприклад, дніпропетровських маніяків або
Бориса Пенчука?
— Перша відмінність — це те, що в названих вами справах не порушувалося право
на захист. В інших справах надавалося достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи, а також вислуховувалася позиція
захисту. Там нормально йшов процес, справи не слухалися щодня з ранку до вечора. У
такому режимі взагалі не слухалася жодна
справа. Тобто в інших справах претензій до
процесу в мене просто не було.
— Як ви вважаєте, справи такого роду,
як «справа Тимошенко», повинні вести
судді й адвокати з великим досвідом чи є
інші критерії?

— Судді повинні мати великий досвід роботи, це однозначно. Адже справа складна
і в плані суб’єкта, і взагалі по суті вона непроста. Тому суддя має бути досвідченим.
Точніше, у судді повинен бути досвід розгляду кримінальних справ, не двох, а набагато
більше.
— Недавно в ЗМІ з’явилась інформація,
що у вашого колеги Миколи Титаренка
«справа Тимошенко» — друга кримінальна справа після справи про незначну ДТП.
Чи не зашкодить це якості захисту в
процесі?
— Що стосується колеги, я взагалі не готовий стверджувати, відповідає ця інформація
дійсності чи ні. Зі свого боку скажу: те, як
М.Титаренко веде справу, не повинно зашкодити якості захисту в процесі. До того ж
він не єдиний адвокат, окрім нього є й інші.
— Яку стратегію оберуть захисники
Юлії Тимошенко і як ви ставитеся до звинувачень у затягуванні процесу?
— Почну з другої частини питання. Звинувачення в затягуванні процесу — це нісенітниця! Мене звинувачують (принаймні так
указано в окремій постанові) в тому, що я
заявив клопотання про надання мені часу
для ознайомлення з матеріалами справи,
таким чином затягую процес. Але для того,
щоб здійснювати нормальний захист, необхідно знати матеріали справи!
Якби нам дали 2 тижні для ознайомлення з
матеріалами і після цього ми почали говорити про додатковий час, тоді можна було б
заявляти про затягування процесу. Але коли
через 3 дні нам кажуть, що ми повинні бути
готові і цього часу достатньо, а ми просимо
додаткові дні — не вважаю, що це затягування процесу. Ми фізично за цей час не
можемо засвоїти матеріали справи!
Я більш ніж упевнений, що в Україні на даний момент немає жодного процесу, який
би слухали майже кожного дня. Нас звинувачують у тому, що ми затягуємо процес,
але я можу сказати: справу слухають дуже
швидко. Такого бути не повинно.

— Тож якою буде подальша стратегія
захисту Ю.Тимошенко?
— Я не готовий зараз говорити про те, якою
буде стратегія. Але те, що захист доводитиме, що в справі відсутній навіть склад злочину, — це однозначно.
— Чи відчуваєте ви на собі тиск?
— Суд виніс щодо мене, як і щодо моїх колег,
окрему постанову, де було зазначено, нібито
ми порушували правила адвокатської етики
й затягували процес. Я вважаю, що таким
чином суд тисне на адвокатів. На мою думку,
дана постанова абсолютно незаконна й необгрунтована, не відповідає, по-перше, фактичним обставинам, і по-друге, процесуальним вимогам. Ураховуючи, що це робиться
систематично, стосовно практично кожного
захисника, який бере участь у процесі, я
розцінюю такі дії як тиск на адвокатів.
МИКОЛА
СІРИЙ
— Ю.Тимошенко в своїх коментарях журналістам заявила про спробу розголосити інформацію про плагіат дисертації
одного з її адвокатів. Як з’ясувалося пізніше, мова йшла про вас. Про яку дисертацію йдеться мова, можете назвати її
тему і місце захисту?
— Я захищав дисертацію в 1991 році
в Київському державному університеті
ім. Т.Г.Шевченка. Диплом кандидата наук
мені видала Вища кваліфікаційна комісія
Радянського Союзу.
— Можете назвати тему дисертації?
— Точну назву озвучити не готовий, оскільки минуло вже понад 20 років. Потрібно
подивитись. Але якщо коротко, то мова йде
про реалізацію принципу гласності в кримінальному судочинстві.
Те, що в ЗМІ з’явилися чутки про плагіат, я
розцінюю як тиск. Я з радістю подивлюся, як
перевірятимуть мою дисертацію з урахуванням того, що науковим керівником у

мене був один із найкращих процесуалістів
України Гліб Чангулі, науковими опонентами — Михайло Михеєнко (завкафедри КДУ
ім. Т.Г.Шевченка, доктор наук, професор) і
Валерій Савицький (один із найкращих процесуалістів Росії, завідувач сектору проблем
правосуддя Інституту держави і права РАН,
доктор юридичних наук, професор).
Будь ласка, якщо є люди, готові хоч би врівні
встати з цими особами і перевіряти, нехай
перевіряють.
— А в чому ще виявляється тиск на вас?
— Мені повідомили про те, що довкола
мого житла, стосовно моєї сім’ї проводилися оперативно-розшукові заходи. Мною
заявлялося клопотання з цього приводу, і
суддя виніс ухвалу на адресу Генерального
прокурора.
І найголовніше — це неформальний вплив з
боку судді, який виніс 4 окремих постанови
щодо всіх адвокатів. З точки зору матеріального права жодних підстав для цього не було.
— Яку стратегію надалі оберуть захисники Ю.Тимошенко і як ви ставитеся до
обвинувачень у затягуванні процесу?
— Теза про затягування процесу з боку захисту не тільки безпідставна, а й безглузда.
Захист у своїх вимогах чітко спирається на
Конституцію, КПК, Конвенцію про захист
прав людини і основоположних свобод, а
також на вимоги ст.14 Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права, яка
вказує, що мінімальними гарантіями захисту
є надання достатнього часу для ознайомлення зі всіма матеріалами обвинувачення і
підготовки до захисту. У матеріалах справи
тепер, напевно, вже близько 6000 сторінок.
Щоб ознайомиться з ними і підготуватися
до захисту, потрібно щонайменше 2 місяці.
Якщо суд не забезпечує мінімальних гарантій, то він прямо порушує права обвинуваченого на захист.
Затягує процес не захист. Більш того, доказами обвинувачення можуть бути тільки
ті, які отримані в змагальному режимі, коли
біля обвинуваченої, котра заявила, що не

захищатиметься сама, перебуають її захисники. На користь обвинувачення не можуть
свідчити докази, сформовані за рамками
змагальної процедури! Тому слід повторити
всі допити, якщо мова йде про справедливу судову процедуру. Якщо ж ідеться
про судилище, то можна і без присутності
адвокатів проводити допити, але тоді і суд
не потрібний.
— Якою буде подальша стратегія захисту?
— Захист як був відкритим, упевненим,
спрямованим на затвердження факту відсутності події злочину, таким він буде й
надалі!
СЕРГІЙ
ВЛАСЕНКО
— Чи відчуваєте ви на собі тиск?
— Коли я був присутнім у залі суду не як
адвокат Юлії Тимошенко, а як її захисник
і раптом отримав окрему постанову про
відкриття дисциплінарного провадження
стосовно мене як адвоката — звичайно,
це тиск. Також ні з того ні з сього я отримав
листа до регламентного комітету ВР. До чого
тут парламент, адже я виконував обов’язки
захисника Ю.Тимошенко?
Так, я відчуваю на собі цей тиск. Я знаю, що
в Печерському районному суді м.Києва
є команда: всі справи, стороною в яких є
С.Власенко, потрібно розглядати таким
чином, аби відмовляти в задоволенні його
позовів і задовольняти позови проти нього.
Але в цьому плані мені дещо простіше,
оскільки я народний депутат. Звичайно,
якщо адвоката без додаткового статусу залучати до справи, то він є більш
уразливим. І це ми бачимо на прикладах
М.Сірого й О.Плахотнюка, яких, не давши
їм часу ознайомитися з матеріалами
справи, намагаються позбавити шматка
хліба — свідоцтв на право займатись
адвокатською діяльністю. 
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від першої особи

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Солом’янського районного суду м.Києва Валерій ПОБЕРЕЖНИЙ:

«На прикладі «справи Тимошенко»
представники влади зможуть
побачити недоліки
процесуального законодавства»
Валерій ПОБЕРЕЖНИЙ
народився 16 травня
1957 р. в м.Коростень
Житомирської
області. У 1983 р.
закінчив Харківський
юридичний інститут
ім Ф.Е.Дзержинського
за спеціальністю
«Правознавство».
У лютому 1989 р. став
суддею Новокаховського
міського суду Херсонської
області, в червні 1991-го
був обраний головою
цієї установи.
У лютому 2002 р.
переведений до
Подільського районного
суду м.Києва на посаду
судді, а у 2006-му — в
Солом’янський райсуд
столиці. 16 травня 2006 р.
призначений головою
цього суду. Недавно ВРЮ
залишила В.Побережного
керувати Солом’янським
райсудом на другий строк.
Валерій Іванович —
заслужений юрист України.

ЮЛІЯ КІМ

В Україні завершився перший
етап судової реформи, і ми вже
можемо підбити перші підсумки:
що із задуманого вийшло, а що
не зовсім, які нововведення
полегшили життя і суддям, і
простим громадянам, а що варто
було б підкоригувати. Голова
Солом’янського районного суду
м.Києва Валерій ПОБЕРЕЖНИЙ
може судити про це з власного
досвіду. Адже саме на місцеві
суди був спрямований «головний
вектор» утілення в життя
законодавчих нововведень.
Валерій Іванович — практик до
мозку кісток. Перед початком
інтерв’ю він провів для
кореспондентів «ЗіБ» невелику
екскурсію по будівлі суду, і
ми змогли переконатися, що,
попри брак фінансування,
своє господарство він тримає в
ідеальному порядку: акуратний
ремонт, кондиціонери не тільки
в кожному залі судових засідань,
а й у канцеляріях та кабінетах
суддів. Наш співрозмовник
дав оцінку правовій реформі з
практичного погляду і розповів, як
вона поліпшила життя його суду
і з якими проблемами довелося
зіткнутися під час її реалізації.
«Потрібно збільшувати віковий
ценз для суддів»
— Валерію Івановичу, в Україні завершився перший етап судової реформи.
Яким чином вона позначилася на житті
судів першої інстанції?

— Знаєте, великий плюс — це вже
те, що влада нарешті почала реформувати судову систему. Так, напевно, відразу всі закони не будуть відточеними,
але все це можна регулювати по ходу
роботи, сама реальність підкаже, які
потрібно буде внести корективи. Але
головне — це настрій, бажання проводити реформи, прислухатися до суддів, навіть до суддів районного суду.
Подивіться: у Вищій раді юстиції
сьогодні є представники райсудів, у
робочій групі при Президентові з удосконалення правової системи також
є мої колеги, голови місцевих судів.
Це величезний плюс. Коли ми зустрічаємося з молодими депутатамиюристами під час круглих столів, при
обговоренні законопроектів, вони
теж прислухаються до нашої думки.
І це правильно, тому що основна маса
справ — у районних судах, і люди
приходять по допомогу насамперед

сюди. Тому саме тут, на місцевому
рівні, потрібно створювати належні
умови для роботи.
Я думаю, зміст судово-правової
реформи полягає в тому, щоб створити ефективний незалежний суд,
який би міг швидко та якісно розглядати звернення громадян. Коли
суди зможуть ефективно виконувати
свої функції? Тільки тоді, коли вони
будуть матеріально, організаційно
забезпечені (приміщення, у мови
роботи, сучасна техніка). Крім того,
повинна бути необхідна кількість
підготовлених кадрів. Суд не працює
сам по собі, він пов’язаний з роботою
адвокатури, слідчих органів. Якщо
заява складена кваліфіковано, судді
не доведеться давати строк на виправлення недоліків, і не буде тяганини.
Неякісне розслідування, знову-таки,
гальмуватиме роботу судів. Отже, потрібно в комплексі вносити зміни до
інших законодавчих актів, що регулюють роботу цих органів, чим тепер
у принципі й займається робоча група
при Президентові.
— Які конкретно позитиви ви б відзначили в законі «Про судоустрій і статус суддів» на прикладі роботи вашого
суду? Можливо, є щось, чого законодавець не врахував?

— Думаю, ухвалення закону про
судоустрій — тільки перший крок. Але
при цьому якісь поліпшення можна
побачити вже зараз. Я, як голова суду
і людина, на яку покладений контроль
за ефективною роботою апарату суду,
можу відзначити кілька плюсів. Добре,
що уніфікована процедура підготовки
суддівських кадрів і кваліфікаційний
іспит приймає один орган — Вища кваліфікаційна комісія суддів. Раніше це
робилося на місцях, у кожній області
була своя комісія. І часто тут відігравав роль людський чинник. Нині ВККС
укомплектована кваліфікованими
кадрами. Добре, що є єдиний підхід,
єдине розуміння, єдині критерії визначення професіоналізму.
Крім того, були внесені зміни до
деяких законодавчих актів, і в місцевих судах трохи зменшилося навантаження, пов’язане з розглядом справ
про адміністративні правопорушення
(маються на увазі справи про порушення ПДР). Це теж можна оцінити
позитивно.
Ще один позитив — збільшилося
коло суб’єктів, які можуть поставити
питання про притягнення судді до
відповідальності. Якщо раніше це
могли зробити тільки народні депутати, міністр юстиції та деякі посадові
особи, то нині таким правом наділений практично кожен — позивач, відповідач, представник сторони, навіть

громадянин, котрий був присутній
у судовому засіданні й побачив порушення. Можливо, для судді це і не
дуже добре, але з погляду звичайних
людей та й з погляду функцій і завдань правосуддя — це безумовний
плюс. Так реалізується суспільний
контроль з боку громадян за діяльністю судів. Хоча, загалом, і для судді
це непогано, оскільки судова реформа
повинна бути орієнтована на чесного
служителя Феміди, а йому не страшний ніякий контроль.
— Серед плюсів судової реформи ви
назвали уніфікацію процедури підготовки суддівських кадрів. Пам’ятаю, три
роки тому ви скаржилися на брак кваліфікованих співробітників, особливо середньої ланки. Щось змінилося відтоді?

— Тепер реформована система перепідготовки суддів і кадрів апарату
суду, створена Національна школа

ефективно вони працюють? Цифри
говорять самі за себе. За 6 місяців
цього року ми отримали для розгляду
20590 справ, з них розглянули 17493.
Це — 85%. Чи могли ми розглянути
більше справ? Ні, за сьогоднішніх
умов ми цього просто фізично зробити не могли. У середньому кожен
наш суддя витратив 1056 год. на розгляд справ за півроку, помножимо
на кількість суддів (27) і отримаємо
28512 год. для розгляду справ усіма
суддями. Якщо ми розділимо цю цифру на 17493 справи, то вийде, що кожну
справу ми розглянули за 1 год. 36 хв.
Навряд чи можна було працювати
оперативніше.
За нормативами Ради суддів, на
розгляд найпростішої адміністративної справи про порушення ПДР
виділяється 1 год. — 1 год. 10 хв. Але
для розгляду кримінальної справи
потрібно більше часу, сімейної, житлової чи земельної — ще більше. Залежно від рівня складності на розгляд
справи виділяється до 16 год. Плюс
коефіцієнти на кількість томів, підсудних і т.д. Одне слово, 1 год. 36 хв. —
це мінімум, який ми мали на розгляд
однієї середньостатистичної справи.
При цьому в нас недостатньо коштів навіть на те, щоб своєчасно повідомити всіх учасників процесу про
слухання справ. Є проблема з конвойним приміщенням (у цій будівлі
одночасно може перебувати лише
10 підсудних). Звичайно, ми прагнемо
вживати якихось заходів, щоб зробити роботу суду ефективнішою. У нас у
цій будівлі тільки 3 зали судових засідань і 3 зали — в приміщенні на вул.
Полковника Шутова. 12 суддів розглядають тільки кримінальні справи.
Це в основному найдосвідченіші наші
працівники. При цьому кожен зал
закріплений за двома суддями, і ми
складаємо графік розгляду справ на
місяць-два вперед.
Я організовував роботу, виходячи
з реальних умов. У нас, на жаль, немає умов, передбачених нормативами Ради суддів, — 240 м 2 на кожного
суддю: свій зал засідань, службовий
кабінет, нарадча кімната, приміщення для помічників і т.д. А у нас фактично на кожного суддю припадає
лише 53 м 2 .
— Кілька років тому ви критикували
діяльність Вищої ради юстиції. Є думка,
що судова реформа ще більше розширила повноваження ВРЮ. Скажімо, тепер
цей орган може поставити питання
про звільнення судді за порушення присяги через порушення строків розгляду
справ (у чому, як ви казали, він не завжди
винен). Чи не стане це черговим інструментом впливу на суддю?

— Я так не д у маю. По-перше,
ВРЮ — колегіальний орган. До того ж
суддя, якщо його притягнули до відповідальності, має право оскаржити

суддею рішення після того, як він його
підписав. Система запрограмована
так, що кожен вхід у неї фіксується
автоматично й у будь-який момент
можна дізнатися, який користувач
коли і з якою метою в неї входив. Тому
думаю, що втручання з боку в принципі неможливе.
Взагалі-то, це нововведення теж
можна було б віднести до плюсів, але,
на жаль, у даній системі є і недоробки,
вона до кінця не апробована, її ввели
«з коліс». Пройшло менше року, а ми
вже отримали 27-у версію автоматизованої системи розподілу справ.
— У чому ж проблема?

— Проблема в тому, що вона під
час розподілу не враховує коефіцієнтів складності справ, стаж роботи
суддів. Справи розподіляються нерівномірно. Можу з досвіду свого суду
сказати, що є суттєва різниця в розподілі — і в 50, і в 100 справ. Або, наприклад, приходить у суд молодий суддя
без досвіду роботи, і йому машина
відразу ж розписує справи нарівні з
досвідченим суддею. Раніше голова
або його заступник обов’язково враховував, де до цього суддя працював,
який у нього досвід, в якій сфері він
спеціалізувався, враховував його
людські якості, психологічні особливості. Адже в кожного — свій темперамент. Машина цього не враховує.
Отже система — це плюс, але вона
поки перебуває в стадії вдосконалення. Тут є ще проблема неякісної
техніки — старі комп’ютери часто
зависають. Систему потрібно обслуговувати, а для цього необхідні кваліфіковані кадри, і ви самі розумієте, що
на оклад 960 грн. гарного програміста
ми не знайдемо.
— Закон «Про судоустрій і статус
суддів» передбачає поступове підвищення суддям зарплати. Але при цьому
голова отримуватиме всього на 10%
більше, ніж рядовий суддя. Чи відповідає,
на вашу думку, ця різниця різниці в навантаженні між головою суду і рядовим
служителем Феміди?

— Я вважаю, це нормально. Тому
що основну роботу виконують рядові
судді. Головам судів, щоб вони могли
здійснювати організаційні функції,
дали менше навантаження, тому автоматизована система розподіляє їм
меншу кількість справ.
До речі, підвищення суддям зарплати теж можна було б назвати
плюсом, але фактично воно залишилося на папері. Принаймні поки що.
Сьогодні вийшло так, що судді стали
отримувати навіть менше, ніж до набрання законом чинності. На мій погляд, за новим законом, судді кілька
років отримуватимуть винагороду
за роботу, що не цілком відповідає їх
статусу. Наприклад, на Заході судді
одержують в 10—15 разів більше звичайних громадян, у нас же зарплата

«На прикладі цієї справи з’ясувалося,
що підсудний може нескінченно міняти
адвокатів, може затягувати розгляд.
І суддя нічого не може із цим удіяти».
суддів. Сподіваюся, ці заходи будуть
ефективними. Але поки в нас, як і
раніше, недостатньо кадрів середньої
ланки. На жаль, секретарів судових
засідань не готують ні вищі, ні середні спеціальні навчальні заклади, так
само як і помічників суддів, працівників канцелярії. А тут є своя специфіка роботи. Є двотижневі курси перепідготовки, але фактично фахівців
для роботи в судах у нас немає.
До речі, я, як і більшість моїх колег,
вважаю, що потрібно збільшувати
віковий ценз для суддів. Людина
в 25 років не має достатнього життєвого досвіду, юридичного стажу, щоб
вершити долі інших людей. Зараз кожен, хто має юридичну освіту і стаж
роботи 3 роки, може скласти кваліфікаційний іспит і зайняти крісло судді.
Ця людина могла до того працювати
юристом у маленькій фірмі та не мати
досвіду роботи ні в суді, ні в прокуратурі. Який же з неї вийде суддя?
«1 год. 36 хв. на розгляд
середньостатистичної справи»
— Як ви згадали, судам першої інстанції дуже часто дорікають за тяганину. Ви як боретесь із цим явищем?

— Почну здалеку. У нас за штатом
32 судді, фактично працюють 27. Чи

це рішення в суді. Це стандартна процедура, вона відповідає європейським
стандартам.
Дійсно, Вищу раду юстиції раніше
часто критикували, тому що вона була
дуже політизована. Зараз же змінилося багато чого, наприклад, тепер
більшість у його складі — судді. Тому
довіра до ВРЮ в суддівському середовищі різко зросла.
«Система під час розподілу не
враховує коефіцієнтів складності
справ»
— В світлі розгляду резонансних
справ у Печерському райсуді м.Києва
(справи Юлії Тимошенко, Юрія Луценка,
Анатолія Макаренка і т.д.) в деяких
ЗМІ звучала критика на адресу автоматизованої системи розподілу справ,
говорили про малоймовірність того, що
одним і тим же суддям постійно попадаються гучні справи. Чи можливе взагалі
втручання ззовні в роботу автоматизованої системи розподілу справ?

— Я не фахівець у цьому, але думаю, що можливе втручання тільки
розробників системи. Хоч і в цьому
я не впевнений, оскільки всі доступи
закодовані. Крім того, ні секретар
судового засідання, ні хтось інший
не може внести зміни до ухваленого

приблизно рівна середній по Україні.
Можна сказати, що зарплата, передбачена законом з 2015 року, забезпечила
б відносно гідний рівень оплати праці
українського судді.
До того ж раніше служитель Феміди, крім зарплати, мав соціальні
гарантії, наприклад: право на отримання житла, на безкоштовне встановлення охоронної сигналізації.
Нині суддя може отримати тільки
службове житло, права на безкоштовну охоронну сигналізацію його теж
позбавили. Раніше суддя, відпрацювавши 20 років, мав право отримати
безпроцентний кредит на придбання
житла. Сьогодні із зарплатою в 2656
грн. йому потрібно років 30 працювати, щоб придбати квартиру.
У тому, що з уведенням нового
закону в силу соціальні гарантії суддям зменшилися, я бачу деяке недопрацювання, і цю ситуацію потрібно
виправляти (тим більше що у співробітників правоохоронних органів
такі пільги є).
«Якщо не дотримуватися в суді
певних правил — ми не зможемо
розглянути жодної справи»
— Наступний етап правової реформи — ухвалення нового Кримінального

судова влада
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процесуального кодексу. Його автори
обіцяють революцію в кримінальному
праві, кількість новел дійсно вражає,
при цьому ми фактично переходимо від
радянської системи до європеїзованої,
демократичної, посилюється роль суду.
З якими труднощами, на вашу думку, доведеться стикнутися в ході реалізації
цих задумів у життя?

— Дійсно, реформу слід проводити в комплексі. Щоб ефективно працювали суди, потрібно вносити зміни
до багатьох законів, передусім міняти
КПК. Щоб провести повноцінну реформу, необхідно навіть унести зміни
до Конституції. Ми нині в нашому
суді проробляємо новий проект КПК,
обговорюємо його. У цілому я настроєний оптимістично. Тому що бачу:
з’явилися реальні тенденції до того,
щоб реформувати судову систему. Зараз створюється нормативно-правова
база, створюється швидко, без тяганини. Виписали функції суду, права,
обов’язки, процедуру. Але для того,
щоб система працювала, необхідні
матеріальне забезпечення і кадри...
Ось уже 20 років суди регулярно недофінансовують. Комітет ВР
з питань правосуддя ініціював законопроект, згідно з яким кошти,
призначені судам, повинні входити
до захищених статей бюджету, тобто
фінансування не може скорочуватися протягом року. І це правильно.
Тобто Президент працює, парламент
працює... Залишилося долучитися виконавчій владі, Кабміну, і матеріально
забезпечити суди.
— Ви, напевно, стежите за розглядом кримінальної справи Ю.Тимошенко
в Печерському райсуді м.Києва. Як би ви
оцінили дії свого колеги Родіона Киреєва,
як повелися б на його місці?

— Є заяви Ради суддів України,
рад суддів адміністративних, господарських судів. І я повністю їх підтримую. А коментувати дії мого колеги
було б у будь-якому випадку неетично
і некоректно.
Можу сказати, що йому зараз,
звичайно ж, дуже непросто. Чиниться тиск, перш за все психологічний.
Суддя — теж людина, він не може
не реагувати на зовнішні чинники.
І Р.Киреєву можна тільки поспівчувати. У Конституції записано, що кожен повинен поважати незалежність
суду. У сторін є процесуальні права
й обов’язки, і, якщо хтось виходить
за ці рамки, до нього можуть застосовуватися передбачені кодексом
заходи: попередження, видалення із
залу суду тимчасово або на весь час
засідання, штраф за неявку, за неповагу до суду.
Взагалі, добре, що ця справа має
такий широкий резонанс, що засідання транслювали по телебаченню. Тому
що на прикладі цієї справи представники і законодавчої, і виконавчої гілок влади зможуть побачити недоліки
процесуального законодавства і недостатність фінансування для швидкого й ефективного розгляду справ.
Урешті-решт побачать, в яких умовах
ми працюємо. І думаю, це дасть свій
результат. Можливо, будуть унесені
корективи і в проект КПК.
На прикладі цієї справи
з’ясувалося, що підсудний може нескінченно міняти адвокатів, може
затягувати розгляд. Як адвокати, так
і прокурори можуть не приходити в
судове засідання. І суддя нічого не
може із цим удіяти, тому що практично немає ніяких процесуальних примусових заходів впливу на порушника
порядку в судовому засіданні.
Ми весь час говоримо про розумні
строки розгляду справ. Це важливо
і для потерпілого, і для підсудного,
і для інших учасників процесу. Але
необхідно внести зміни до чинного
законодавства. Так, згідно із законом
суд встановлює порядок розгляду
справ, дослідження доказів, але потрібно ще додати «а також встановлює
регламент суду». Це означає, що суд
уводить якісь тимчасові рамки для
розгляду справи і здійснення тих чи
інших процесуальних дій. Це логічно.
Тепер же ми бачимо, що суд не має
процесуальних можливостей, щоб
розглядати справи в розумні строки.
Думаю, і далі під час розгляду цієї
справи спливатимуть недоліки чинного законодавства.
— Що б ви могли сказати про поведінку підсудної? Її захисник Сергій Власенко стверджує, що вона поводиться в
рамках закону і має право не вставати
в присутності судді, коментувати його
дії. Чи стикалися ви коли-небудь з такою
поведінкою підсудних під час розгляду
справи?

— З такою неповагою до суду — ні,
не стикався… Я тут недавно проглянув законопроект №9035, унесений
депутатами від БЮТ, в якому мова йде
про те, щоб доповнити закон «Про судоустрій і статус суддів» новою статтею. Її зміст у тому, щоб усі учасники
процесу зверталися в ході засідань
до судді «Ваша честь», а якщо суддя
не виконує процесуальних норм, то
сторона може і не звертатися так до
судді. А хто буде арбітром, хто оцінюватиме, правильно чи неправильно
ведеться процес?! Підсудний? Його
адвокат?
У всьому світі прийнято, що суддя
веде процес від імені народу, від імені
держави, і ми повинні підкорятися
його вказівкам. Якщо хтось не задоволений рішенням — його можна
оскаржити. Вищий суд може скасувати рішення, поставити питання про
притягнення судді до відповідальності. Але в будь-якому разі в суді повинен бути порядок. Якщо не дотримуватися в суді певних правил — ми не
зможемо розглянути жодну справу.

«Вплинути на ухвалення
рішення суддею можна
тільки тоді, коли він
сам на це йде»
— Чи доводилося вам особисто стикатися з тиском у залі суду або за його
межами?

— Я б не сказав, що це тиск, це
швидше були спроби вплинути на
ухвалення позитивного або негативного рішення. Але коли людині пояснюєш, що це тиск, що за це передбачена відповідальність і т.д., практично
всі розуміють. Такі спроби вплинути
на ухвалення рішення були з боку і
учасників процесу, і представників
влади.
У принципі, суддя достатньо захищений від будь-якого тиску. Він може
повідомити про спроби натиснути на
нього в Раду суддів або голові суду.
Останній має право винести постанову про гарантування особистої безпеки судді. У моїй практиці були такі
випадки — мені доводилося виносити
подібні рішення. З власного досвіду
знаю, що тиск, як правило, чинять
не можновладці, а учасники процесу,
найчастіше — сторони у кримінальних справах.
На мою думку, вплинути на ухвалення рішення суддею можна тільки
тоді, коли він сам на це йде. Але в
такому разі він порушує присягу. От
чому я кажу, що суддя повинен мати
певні моральні якості та психологічні
особливості, а у 25 років це притаманне одиницям.
— У вашому суді досить часто розглядають резонансні справи за участю
сильних світу цього. Чи не виникало у вас
у зв’язку із цим якихось проблем?

— У нас розглядались і кримінальні, і цивільні справи за участю
народних депутатів, колишніх високопоставлених чиновників. Вони
оскаржували якісь рішення, ділили
майно. Жодних проблем не було, всі
поводилися адекватно. Ми і нині слухаємо справи про хабарі, порушені
проти колишніх міністрів, заступників міністрів. Проблеми виникають
такі ж, як і зі звичайними справами:
хтось не з’явився в засідання, хтось
захворів, хтось затягує розгляд справи.
— Новий закон посилив механізми
боротьби з корупцією. Чи ефективні, на
вашу думку, ці заходи?

— Якщо в нашій державі, за різними підрахунками, від 40 до 60% економіки перебуває в тіні, то це і є грунтом
для корупції. Думаю, головне — прозорість витрат і доходів судді (та й
узагалі будь-якого чиновника). Ефективний механізм — оприлюднення
декларації про доходи і можливість
її перевірити. Якщо є реальна можливість проконтролювати — це буде
бар’єром для корупції. Ну й належне
матеріально-фінансове забезпечення
судді, щоб у нього не виникало спокуси стати корупціонером. У Конституції сказано, що слід забезпечити гідні
умови оплати праці.
— Чи траплялися за останній час
у вашому суді корупційні скандали, чи
йшли судді у відставку із цієї причини?

— На жаль, так. Не так давно було
порушено кримінальну справу стосовно нашої судді, яку обвинувачують
в одержанні хабара. Це молода жінка,
яка пропрацювала в нас тільки півроку. Рішенням Вищої кваліфікаційної
комісії суддів вона відсторонена від
посади.

НА ЗАХИСТ

Феміда без політфарсу
Контроль за законністю
діяльності судів і суддів має
посилюватись, але він не повинен
перетворюватися на політичний
фарс та демагогію. Інакше Україна
може так і залишитися правовою
державою тільки на словах. Так
голова Ради суддів адмінсудів
Микола Кобилянський висловив
своє ставлення щодо критичної
оцінки діяльності судової гілки
влади з боку деяких політиків.
Відповідний лист очільник органу суддівського самоврядування
надіслав до редакції газети «Закон і
Бізнес». М.Кобилянський, зокрема,
зазначає: дехто нарікає, що майже все,
що трапилося за останні два роки у
вітчизняній Феміді, погано.
«Пригадаймо 2004—2005 роки:
град нагород, хвалебні промови на
адресу суддів від колишніх Президента Віктора Ющенка і Прем’єр-міністра
Юлії Тимошенко. За їхніми твердженнями, судді були найчеснішими і найпоряднішими. Що ж із ними трапилося? Адже суддівський корпус не зазнав
суттєвих змін. А може, це проблема не
в суддях, а у самих політиках як державного, так і регіонального рівня?
Виникає питання: доколи політики
будуть втручатись у правосуддя, намагатися політизувати діяльність суддів
і національної судової системи?» — переймається автор листа.
Також він наводить свої аргументи
тим, хто говорить, що «Ю.Тимошенко
не хоче стояти перед несправедливою
Фемідою, а Юрій Луценко, як може,
протестує проти нечесного суду».
М.Кобилянський нагадує, що девіз
Ради Європи «Усі рівні, усі різні» має
бути дотриманий «і коли особа перебуває при владі, і коли вона — в опозиції.
І якщо відповідну особу обвинувачують у скоєнні злочину, то вона, як і
всі, має постати перед судом, котрий

ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Після реформування системи
правосуддя обов’язки очільників
судів суттєво зменшились, але при
цьому чимало з них не поспішають
виконувати той самий обсяг
роботи, що і їхні колеги. На цю
проблему звернули увагу в Раді
суддів загальних судів і вирішили
притримувати рекомендування
тих кандидатів на адмінпосади,
які розглядають надто мало справ.

Звинуватити членів РСЗС у тому,
що вони працюють поспіхом, не зможе
ніхто. Для того щоб надати рекомендації на адмінпосади для 28 суддів, раді
довелося працювати два дні, при цьому в перший з них засідання тривало
з 11-ї до 18-ї год. і повністю було присвячене заповненню посад керівників.
Ради суддів адміністративних і
господарських судів збираються тільки на один день, і ще жодного разу їм
не доводилося працювати впродовж
7 год. Пояснити таку завантаженість
РСЗС дуже просто — загальних судів
значно більше, ніж інших, а тому й заповнення вакансій у них триваліше.
Коли ж один із членів цієї ради
запропонував прискорити процес,
її секретар Олена Запорожченко рішуче заперечила. Вона наполягала
на детальному спілкуванні з кожним
охочим обійняти адмінпосаду.
Щоправда, час від часу члени органу суддівського самоврядування
говорили з кандидатами на загальні
теми, запитували про умови життя в
регіонах, намагаючись довідатися про
щось цікаве. Зокрема, під час бесіди з
Ольгою Кучеренко, яка претендувала
на посаду заступника голови Великоновосілківського районного суду Донецької області, члени РСЗС дізналися,
що в школах району вивчають грецьку
мову, адже місцеве населення на 20%
складається з греків. На жаль, законникам, які там працюють, доводиться
стикатись із побутовими проблемами,
адже у Великій Новосілці ще й досі не
вирішена проблема з газифікацією.
«Голосуємо за мужність», — запропонував хтось, і рада підтримала названу
кандидатуру.
Не оминула РСЗС теми етнічного
складу регіону і під час спілкування з
Маргаритою Лютянською, яка претендувала на посаду заступника голови
Великобілозерського районного суду
Закарпатської області. Як розповіла
жінка, хоча в районі живе чимало словаків і угорців, судочинство здійснюється українською мовою, лише інколи
доводиться запрошувати перекладача.
Поцікавилися в колеги і тим, чи
підготовлений суд до можливого па-

— По-перше, хочу побажати, щоб у
нас було більше таких видань, як «Закон і Бізнес». Це газета, яка впродовж
20 років має незмінний авторитет
у суддівському середовищі. Проходить час — змінюються оформлення
і зміст, але тільки в кращий бік, газета
завжди своєчасно і швидко відгукується на події в житті судів.
Особисто я з оптимізмом дивлюся
в майбутнє, тому що бачу зацікавленість і Президента, і його команди, а
також Комітету з питань правосуддя
в реформуванні судової системи. Я
бажаю колегам, щоб влада про них
пам’ятала і створювала гідні умови
для ефективної роботи. 

гументам та упередженим висновкам
деяких політиків М.Кобилянський
наводить статистику. Протягом 2010 р.
адмінсуди розглянули 1 млн 629 тис.
справ за позовами фізичних і юридичних осіб до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування,
інших посадових і службових осіб та
суб’єктів владних повноважень. Задоволено 1 млн 428 тис. позовів, що
становить 87% від кількості розглянутих справ. Позивачами здебільшого
виступали пенсіонери, учасники війни
та бойових дій, «чорнобильці», «діти
війни», суб’єкти малого та середнього бізнесу.
«Я згоден, що контроль за законністю діяльності судів і суддів має
посилюватись, але він не повинен перетворюватися на політичний фарс і
демагогію. В іншому випадку Україна
може так і залишитися правовою державою тільки на словах», — резюмує
голова РСАС. 

РСЗС вирішила зачекати з рекомендаціями на адмінпосади
тих, хто працює менше від колег

— Потерпілі повідомили в правоохоронні органи, і безпосередньо на
робочому місці суддя була затримана. Це перший випадок в історії суду.
Можна тільки здогадуватися, що спонукало її на такий вчинок, але, якщо
людину через півроку роботи затримали за хабар, значить, від самого початку була така настанова. Люди в нас
працюють по 15—20 років — і ніколи
навіть підозр ніяких на їхній рахунок
не виникало.

— І насамкінець — що б ви побажали
читачам нашої газети?

має встановити, винна ця особа чи ні».
Керівник РСАС у дечому погоджується з «критиками Феміди»:
проблеми в судовій системі існують,
оскільки остання є віддзеркаленням
усього українського суспільства, яке
теж «хворіє». «Як відомо, на оздоровлення третьої гілки державної влади
спрямована запроваджена судова
реформа. У нових законах «Про судоустрій і статус суддів», «Про засади
запобігання і протидії корупції» передбачено посилення відповідальності
суддів за неправомірні вчинки чи неправосудні рішення. Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада
юстиції розглядають звернення щодо
процесуальної діяльності судді, дають
належну професійну оцінку його діянням, при наявності підстав вирішують
питання щодо дисциплінарної відповідальності того чи іншого судді», —
зазначається в листі.
На противагу непослідовним ар-

За справедливість — крісла.

Життєве середовище

— Специфіка в тому, що потрібно
організовувати роботу у двох приміщеннях — на вулицях Полковника
Шутова і Максима Кривоноса. При
цьому штатний розпис розрахований
лише на одну будівлю. Не враховується, що потрібно більше працівників апарату, канцелярії для того,
щоб ми могли приймати громадян в
обох приміщеннях. До речі, відстань
між судами позначається і на роботі
автоматизованої системи — іноді виникають збої.
Таких районних судів, як наш, у
Києві кілька, і в усіх схожі проблеми.

М.Кобилянський: «Контроль за законністю діяльності судів має посилюватись,
але він не повинен перетворюватися на політичний фарс».

РЕКОМЕНДАЦІЇ

— А як правоохоронцям удалося вийти на слід?

— У Солом’янського райсуду — два
приміщення. З одного боку, деякі колеги з інших райсудів могли б вам тільки
позаздрити. З другого — напевно виникають проблеми з координацією
роботи. У чому складність і специфіка
роботи суду, розташованого у двох
будівлях?
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П.Гвоздик наголосив, що збори суддів мають справедливо розподілити навантаження.

водку. Законниця пояснила, що установа розташована в районі, який стихія не зачіпає, тому й очікувати таких
проблем не варто.
Розділити по-братськи
Запитували в служителів Феміди
і про їхнє ставлення до системи автоматичного розподілу справ. Юлія
Крилова, яка прагнула обійняти посаду в Дебальцевському міському
суді Донецької області, відзначила,
що новації сприяють об’єктивному
розгляду справ. Натомість у раді зауважили, що через цю систему законник, котрий недавно прийшов до суду,
може отримати надто складну справу.
Ю.Крилова погодилася, що тут ще є
над чим працювати, але, за її словами,
сторони принаймні знатимуть, чому
справа потрапила до того чи іншого
представника третьої гілки влади.
Звернули увагу в раді й на іншу
проблему, нерозривно пов’язану з
автоматизованим розподілом справ.
Як з’ясувалося, деякі очільники судів
мають значно менше навантаження,
ніж колеги, а законники подекуди
навіть не знають, що можуть змінити
ситуацію.
Так, Віктор Клименко, котрий
очолює Докучаєвський міський суд
Донецької області та прагне отримати
рекомендацію для продовження перебування на посаді, розповів, що до введення в дію автоматизованої системи
розподілу справ мав навантаження,
більше від середнього в суді, а тепер —
лише 30%. Члени РСЗС поцікавилися,
чому так. Служитель Феміди відповів,
що саме такі налаштування були в системі, коли її запустили. І з того часу їх
не змінювали.
Спостерігаючи за тим, як
В.Клименко відповідав на запитання,
склалося враження, що очільника суду

не влаштовує незначна кількість розподілених йому справ, але він просто
не знає, як виправити ситуацію.
Про навантаження в Докучаєвському міськсуді члени ради поговорили і
з Любов’ю Чертковою, яка прагнула
отримати в ньому посаду заступника
голови. У РСЗС звернули увагу на те,
що якщо голова має навантаження
30%, то заступник також може претендувати на певне послаблення. Як наслідок, більше справ отримуватимуть
судді, які не обіймають адмінпосад.
Л.Черткова запевнила, що, незважаючи на посаду, працюватиме так само,
як і раніше.
Голова РСЗС Павло Гвоздик запропонував притримати рекомендації
В.Клименка і Л.Черткової до того часу,
доки в суді не відбудуться збори, які
визначать навантаження для голови і
його заступника.
Надалі, спілкуючись із кандидатами на адмінпосади, рада досить часто
з’ясовувала, який рівень навантаження мають очільники. Виявилося, що в
багатьох судах керманичі отримують
такий самий обсяг справ, що й інші
законники, хоча не завжди відповідне питання порушувалося на зборах.
Проте часто голови мають поблажку у вигляді навантаження на рівні
70—75%.
Проводячи бесіди з претендентами на посади заступників керівників
судів, члени органу самоврядування
законників неодноразово наголошували, що саме від колективу залежить,
чи отримає голова менше справ, і закликали в разі необхідності поставити
це питання на зборах.
Таким чином, кандидатам на посади голів краще наперед вирішувати
питання з навантаженням, адже не
виключено, що збори суддів усе одно
доведеться збирати, але вже за вказівкою РСЗС. 

судова влада
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ВІТАЄМО!

ВККС
ВІКТОР КРИВЕНКО
6 серпня, 56 років

Суддя Верховного Суду, заслужений
юрист України, нагороджений орденом
Князя Ярослава Мудрого V ступеня.
ВОЛОДИМИР
ПИВОВАР
10 серпня, 60 років
Суддя Верховного Суду, заслужений
юрист України.
СЕРГІЙ ЛУНІН
10 серпня, 51 рік

Голова Апеляційного суду Автономної
Республіки Крим, заслужений юрист
України.
МИКОЛА ПІНЧУК
11 серпня, 64 роки

Суддя Верховного Суду, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів, генерал-майор
юстиції, заслужений юрист України.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Підстав
не вбачається
На засіданні, яке відбулося
22 липня, Вища кваліфікаційна
комісія суддів розглянула
питання щодо притягнення
суддів до дисциплінарної
відповідальності.
Розглянувши звернення народних депутатів Олени Шустік, Ольги
Боднар, Андрія Шкіля щодо притягнення Родіона Киреєва з Печерського
райсуду м.Києва до дисциплінарної
відповідальності, постійно діючий
орган вирішив: підстав для відкриття
«дисциплінарки» немає.
Також комісія відкрила дисциплінарне провадження стосовно 5
законників. Так, по пояснення ВККС
звернеться, зокрема, до служителів Феміди з Південної Пальміри:
Олександра Гукаленка (БілгородДністровський міськрайсуд Одеської області), Наталії Виноградової
(Су воровський ра йс уд м.Одеси),
Дмитра Роїка (Малиновський райсуд
м.Одеси), Володимира Кочка (Овідіопольський райсуд Одеської області). Перевірять «кваліфікаційники» і
володаря мантії Олександра Федька
з Дніпровського райсуду м.Києва. 

КАДРИ



Президент
України
Указ

Про звільнення судді
Відповідно до пункту 1
частини п’ятої статті 126
Конституції України
Постановляю:
Звільнити Федика Любомира
Ігоровича з посади судді
Калуського міськрайонного суду
Івано-Франківської області у
зв’язку із закінченням строку,
на який його призначено.
Президент України
В.ЯНУКОВИЧ

Перевідна лихоманка.
Переходити до іншого суду — задля підвищення кваліфікації,
а не покращення житлових умов
Через місяць, 6 вересня, Вища
кваліфікаційна комісія суддів
приступить до написання останньої
сторінки книжки «Нові кадри
для Феміди», над якою працює ще
з березня. Так, восени постійно
діючий орган проведе конкурс
на заміщення 686 вакансій у
судах: зокрема, у вересні на 174
вільні місця в обителях Феміди в
Донецькій, Харківській, Луганській
та Вінницькій областях прийде
«підкріплення». На черзі — ще 512
вакансій у судах інших регіонів.

на перехід рекомендації, постійно діючий орган цікавиться якістю їхньої
роботи та кількістю часу, пропрацьованого в суді. Не останню роль у цьому
опитуванні відіграє і той факт, чи не залишають володарі мантій своїм колегам
«у спадок» нерозглянуті справи і чи не
позбавляють їх можливості розглядати
справи колегіально (тобто чи не залишиться в суді тільки два законники).
Однак ніхто не може гарантувати, що 686 «новоспечених» володарів
мантій через рік-два не змінять стіни
«рідного» суду на стіни «ближчого і
зручнішого». А плинність кадрів, звичайно, не піде на користь здійсненню
правосуддя.

Норма в «режимі очікування»

Порядок переведення

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Закон «Про судоустрій і статус суддів» уніс суттєві корективи в порядок
першого призначення на посаду судді.
«Добірний» тягар ліг на плечі ВККС,
далі своє слово має сказати Вища рада
юстиції (розглянути відповідну рекомендацію комісії та внести подання
Президентові). Крапку в «призначальній епопеї» ставить глава держави —
видає відповідний указ.
Згідно з новими правилами, прийнятими рік тому, крім проведення
екзамену на виявлення рівня загальних
теоретичних знань у галузі права, кваліфіспиту, передбачається ще й розстановка претендентів на мантії за ранжиром:
хто найкраще впорався з «кваліфікаційними перешкодами» — займає найкращі
місця в рейтингу, а відтак має більше
шансів потрапити до бажаного суду.
Ще однією новелою, яку вітчизняній
Феміді подарував реформений продукт,
стала спеціальна підготовка кандидатів
(ст.69). Спочатку ця норма мала запрацювати з 1 липня 2011 р. Проте, зрозумівши, що новостворена Національна
школа суддів не встигне до наміченої
дати організувати цей процес, законодавець відстрочив дію цієї норми.
Стаття 69 закону запрацює в день
прийняття ВККС рішення про перший
добір кандидатів на посаду судді для
проходження ними спеціальної підготовки. Коли постійно діючий орган
зважиться на такий крок, не відомо,
хоча раніше прогнозувалося, що це
станеться влітку-восени цього року.
Кваліфікаційне випробування
Аби заповнити вакансії та «підстрахувати» деякі обителі Феміди
третім законником (не позбавляти
можливості розглядати справи колегіально), було вирішено провести «одноразову акцію»: з процедури призначення вилучити один етап — піврічну
спецпідготовку.
Змагання за мантії розпочалося в
березні. Тоді ВККС дала старт кампанії першого призначення на посади
служителів Феміди. Вже на першому
етапі — прийомі документів від осіб,
котрі виявили бажання поповнити
лави служителів Феміди, — відсіяли
163 кандидатів (до постійно діючого
органу надійшло 3593 заяви, а допуск
отримали 3430 осіб).
22 травня охочих одягнути мантію
чекало важливе випробування — анонімне тестування в 4 містах України:
Києві, Харкові, Львові й Одесі. ВККС
визначила, що ті претенденти, котрі набрали 75 і більше балів, допускаються
до наступного кваліфікаційного випробування (таких щасливчиків було 896).
Саме після цього етапу на кандидатів
чекала б 6-місячна спецпідготовка.
Потім на тих, хто пройшов перші
випробування, чекав кваліфіспит (тестове завдання, котре складалось із запитань, що стосувалися матеріального
та процесуального права, та практичне,
в якому кандидатам було запропоно-

Більшість законників хочуть перевестися до інших судів
через «сімейно-житлові» проблеми.

вано вирішити ситуативну вправу для
перевірки навичок і вмінь у застосуванні закону). «Обраних» залишилося 687.
«Сімейно-житлові» проблеми
19 липня «кваліфікаційники» оголосили те, чого з нетерпінням чекали
потенційні законники, — початок
конкурсу на зайняття посад суддів. Вирішальну роль на цьому етапі боротьби
за мантії відіграватиме місце кандидата
в рейтингу, стаж роботи в галузі права.
«За умов участі в конкурсі кількох
кандидатів, які мають однакові показники вищевказаних критеріїв, комісія
враховує інші обставини, що свідчать
про рівень теоретичних знань та професійної підготовки кандидатів, їх
готовність здійснювати правосуддя, а
також ураховує їх особисті та моральні
якості», — так в Регламенті ВККС вирішується «спірний момент».
Однак не виключено, що в подальшому постійно діючому органу
доведеться вирішувати, як зазначав
на одному із засідань голова ВККС
Ігор Самсін, «сімейно-житлові» проблеми новопризначених законників.
Не є таємницею, що не всі 85 судів,
які першими отримають поповнення
після проведеного у вересні конкурсу,
розміщуються недалеко від обласного центру. Отже, не всім законникам
пощастить працювати в Донецьку,
Луганську, Харкові чи Вінниці: лише
34% (58 вільних посад) від загальної
кількості вакансій (174) — у цих містах.
Що стосується кількості вільних
місць, то найбільше їх у Господарському суді Донецької області (10),
Вінницькому окружному адмінсуді
(8), Господарському суді Харківської
області (7). З усіх храмів Феміди, на
посади до яких постійно діючий орган
оголосив 19 липня конкурс, 22 розташовані на відстані від 10 до 50 км
від обласних центрів, 25 — на віддалі
51—100 км, 21 — на понад 100 км.
У такій ситуації можливі два варіанти розвитку подій. Або ж претендентів
на вільні посади в найвіддаленіших
обителях Феміди взагалі не буде, або
ж «резервні» кандидати, які в рейтингу
займають не перші місця, погодяться
працювати далеко від дому, сподіваючись, що через певний час перейдуть
до іншого суду.
Це вже перевірено часом і досвідом
Кваліфікаційної комісії суддів адмінсудів, яка існувала до набрання чинності законом «Про судоустрій і статус
суддів». Претенденти на мантії в один
голос запевняли, що готові, як піонери,
змінити місце проживання, їздити за
100 км на роботу — тільки б отримати
можливість працювати суддею.
Проте в стані ейфорії «новобранці» перебували недовго: через деякий
час вони стикалися з житловими та
фінансовими проблемами і просили

комісію посприяти в переведенні. А
всі обіцянки геть забувалися.
Ще однією причиною переведення
суддів, окрім далекої дороги до роботи, можуть бути конфлікти з головою
установи. Адже раніше, наприклад,
на засідання ККСАС приїжджали
очільники храмів Феміди й казали:
так, цього кандидата я знаю, він —
професіонал, я не проти, аби він працював у нашому суді. Тепер ситуація
кардинально змінилася — керівники
втратили такі «важелі впливу».
«Підвищити» або «до побачення»
Останнім часом перехід законників викликав дискусії. Так, під час
розгляду на засіданнях ВККС питань
про переведення володарів мантій до
інших судів у межах 5-річного строку
виникали своєрідні сюрпризи. Раніше
комісія не акцентувала уваги на причинах переходу законників. Однак на
кількох липневих засіданнях «кваліфікаційники» детально зупинялися
на причинах переведення, вказаних у
заявах вершителів правосуддя.
Коли судді просили «перепустки» до
інших обителей Феміди, то мотивували
своє рішення так: хочемо ближче до
сім’ї, до постійного місця проживання. Адже, як пояснювали претенденти,
«житла за місцем роботи» вони не отримали, тому дорога до роботи забирає
багато часу і сил. А дехто навіть жив
у суді й лише на вихідні їздив додому.
У контексті питання про переведення І.Самсін неодноразово наголошував:
«Американські колеги кажуть: якщо ти
зайняв посаду — працюй. Хочеш іти
працювати в інше місце — проходь процедуру по новому колу. Переведення не
для того, щоб ми покращували житлові,
сімейні, побутові умови суддів. Ми — не
профком, не соціальна комісія, ми —
кваліфкомісія. Якби ви зараз сказали, що
хочете підвищити свою кваліфікацію,
це була б інша справа. Судовій системі
потрібні люди, які пішли на посаду в
конкретний суд і там працюють. І працюють доти, доки ми їх не «підвищимо»
(якщо якість роботи буде високою) або
не скажемо «до побачення».
Цікаво, що в законі «Про судоустрій і статус суддів» є тільки одна
стаття, яка зачіпає питання переведення законника, — 73-я. У ній не зазначені конкретні причини, які володар
мантії повинен указувати у заяві про
переведення. Можливо, варто було б
прописати таку умову: не пройшовши
5-річного «випробування», новопризначений не може переходити до іншого суду. Або ж визначити, що після 2
чи 3 років бездоганної роботи в певній
обителі Феміди законник може претендувати на посаду в іншому суді.
Нині ж ВККС використовує своєрідні перевідні «фільтри власного виробництва». Перш ніж надати кандидатам

м.Київ,
22 липня 2011 року
№770/2011

Розглядаючи «перевідні» питання,
ВККС керується нормами закону «Про
судоустрій і статус суддів» і власним
Регламентом. В останньому, зокрема,
зазначається: «Приймання, розгляд
комісією заяви судді та підготовка
матеріалів щодо переведення судді до
іншого суду в межах 5-річного строку,
проведення конкурсу та кваліфікаційного іспиту здійснюються відповідно
до Положення про порядок переведення судді до іншого суду в межах 5-річного строку, затвердженого комісією».
На жаль, з текстом вищезгаданого
положення ознайомитися не вдалося.
А от конкурс на заміщення вакансій у храмах Феміди вніс корективи в
процедуру переведення. Так, на сайті
постійно діючого органу з’явилася інформація для володарів мантій, «що
виявили бажання бути переведеними,
від 21 липня 2011 р.»: «У зв’язку з оголошенням 19 липня 2011 р. комісією
конкурсу на заміщення вакантних
посад суддів у місцевих судах загальної юрисдикції суддям, які виявили
бажання бути переведеними на роботу до іншого місцевого суду, перед
зверненням до ВККС з відповідною
заявою про переведення чи заявою
про надання довідки про наявність вакантної посади в суді, до якого виявив
бажання бути переведений такий суддя, необхідно в обов’язковому порядку
попередньо зв’язатися з фахівцями
відділу з питань організації переведення та звільнення суддів департаменту з
питань призначень, обрання та звільнення суддів секретаріату ВККС».
Швидше за все, це означає, що за
вакансію в конкретний суд боротимуться не лише «резервні» кандидати, а й законники з досвідом роботи.
Адже в Регламенті ВККС передбачено,
що проведення конкурсу на заміщення вакантної посади судді полягає в
здійсненні добору кандидата з тих,
хто перебуває в резерві на заміщення
вакантних посад, подав відповідну заяву про участь у конкурсі й відповідає
його умовам (це положення стосується
першого призначення). За результатами
конкурсу на заміщення вакансій змінюють місце роботи і володарі мантій з досвідом роботи (це «правило» стосується
переведення законників до іншого суду
в межах 5-річного строку).
***
Як би там не було, проте, аби в
представників комісії не виникало
питань, що змушує законників, які
не пройшли 5-річне випробування,
переходити до іншого суду, настав час
для змін не тільки в процедурі добору
суддів, а й у процедурі їх переведення.
Можливо, законодавцям потрібно
переглянути питання переведення
суддів-«першачків», щоб вони мали
досить часу розкритися в новій для
них професії. Й аби через півроку роботи в одному суді вони не «тікали» до
іншого, більш «зручного». 

ПЕРЕВЕДЕННЯ



Президент
України
Указ

Конкурс усіх розсудить

Про звільнення судді

КСЕНІЯ МАГНУШЕВСЬКА

Відповідно до пункту 9
частини п’ятої статті 126
Конституції України

Більшість храмів Феміди,
в яких є вакантні посади,
перебувають на відстані від 20
до 150 км від обласних центрів.
Не виключено, що через
півроку-рік деякі законники,
які тепер погоджуються
працювати далеко від свого місця
проживання, прийдуть до Вищої
кваліфікаційної комісії суддів
по перевідні «перепустки» до
інших судів, ближчих до дому.
Тому «ЗіБ» вирішив розібратися
в «перехідній» процедурі, адже
законом не визначено, якими
мають бути причини переведення
суддів-«першачків» з однієї
установи до іншої. На наш запит
до ВККС ми отримали відповіді від
прес-служби цього органу.

Постановляю:
Звільнити Сторожука Сергія
Миколайовича з посади судді
Павлоградського міськрайонного
суду Дніпропетровської
області у зв’язку з поданням
заяви про звільнення з посади
за власним бажанням.
Президент України
В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
1 серпня 2011 року
№792/2011

— Чи зможе суддя, який за результатами конкурсу отримав право зайняти

посаду, наприклад, в одному з місцевих
судів області, через півроку (рік або два)
перевестися на роботу до обласного центру за наявності там вакансій?

— Згідно з положеннями ст.128
Конституції, стст.71, 72 закону «Про
судоустрій і статус суддів» перше призначення на посаду судді здійснюється
строком на 5 років Президентом. Це
відбувається на підставі подання Вищої ради юстиції, внесеного відповідно
до рекомендації ВККС за результатами
проведеного останньою конкурсу на заміщення вакантних посад суддів серед
кандидатів на посаду судді . При цьому
закон не забороняє, а ст.73 закону «Про
судоустрій і статус суддів» прямо передбачає можливість переведення судді в
межах 5-річного строку на роботу на
посаду судді до іншого місцевого суду
за наявності вакантної посади.
— Якою на сьогодні є процедура переведення судді до іншого суду в межах 5-річного строку? Чи обов'язково
переведення судді до іншого суду в межах 5-річного строку здійснюється за

результатами конкурсу на заміщення
вакантної посади?

скористатися ним при переведенні до
іншого суду?

— Процедура переведення судді до
іншого суду в межах 5-річного строку
визначена ст.73 закону. Переведення
здійснюється за результатами конкурсу
на заміщення вакантної посади судді,
який проводиться при участі в конкурсі
кількох суддів, які претендують на зайняття однієї вакантної посади судді.
Порядок вирішення ВККС питання про
рекомендування судді для переведення
його на посаду до іншого місцевого суду
в межах 5-річного строку визначений
також регламентом комісії.

— Згідно з стст.66, 70 закону «Про
судоустрій і статус суддів» ВККС визначає рейтинг кандидатів на посаду
судді, які успішно склали кваліфікаційний іспит. З огляду на положення Порядку формування та ведення
резерву на заміщення вакантних посад суддів, затвердженого рішенням
комісії від 28.04.2011, та Методики
визначення рейтингу кандидатів на
посаду судді, затвердженої рішенням
комісії від 29.06.2011, у разі одержання кандидатом на посаду судді рекомендації ВККС про його призначення
суддею, він виключається з резерву на
заміщення вакантних посад суддів і,
відповідно, з рейтингу кандидатів на
посаду судді вперше. Статтею 73 закону «Про судоустрій і статус суддів»
не передбачено визначення комісією
рейтингу суддів, які виявили бажання
бути переведеними в межах 5-річного
строку на роботу на посаду судді до
іншого місцевого суду. 

— У ч.3 ст.73 закону «Про судоустрій
і статус суддів» зазначається, що в
разі участі в конкурсі на заміщення вакантної посади судді в іншому суді того
ж рівня і юрисдикції за бажанням судді
можуть бути враховані результати
його попереднього кваліфікаційного
іспиту. Чи означає це, що за кандидатом, якого було призначено до того чи
іншого суду, протягом трьох років зберігається місце в рейтингу і він може

судова влада

№32 (1019), 6  12 СЕРПНЯ 2011 Р.
ОГОЛОШЕННЯ
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД М.КИЄВА,
розташований за адресою:
03110, м.Київ, вул. Солом’янська, 2-а,
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад дерслужбовців:
• начальника відділу документального
забезпечення діяльності голови суду та
його заступників;
• провідного спеціаліста відділу
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності;
• спеціаліста І категорії відділу
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності;
• секретаря судових засідань відділу
по забезпеченню діяльності судової
палати в цивільних справах (3 вакансії);
• старшого консультанта (із судової
статистики) відділу судової статистики
та узагальнення судової практики;
• провідного спеціаліста відділу
договірно-правової роботи,
матеріально-технічного
та господарського забезпечення;
• консультанта відділу архівного
діловодства та музейної справи;
• судового розпорядника в кримінальних
справах (3 вакансії);
• старшого консультанта відділу
інформаційних ресурсів
та телекомунікаційних технологій.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
— громадянство України;
— вища освіта за спеціальністю
«Правознавство» або «Правоохоронна
діяльність» за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «спеціаліст» чи «магістр» (або як
виняток — базова вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр»);
— досконале володіння державною мовою,
основами діловодства;
— вміння працювати на комп’ютері.
Додаткові вимоги до кандидатів на
посаду начальника відділу: вища освіта
відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» чи
«магістр»; стаж роботи за фахом на держслужбі
не менш ніж 5 років або загальний стаж роботи
за фахом не менш ніж 7 років.
Додаткові вимоги до кандидатів на посади
провідного спеціаліста та спеціаліста
І категорії відділу планово-фінансової
діяльності, бухгалтерського обліку
та звітності: вища освіта відповідного
професійного спрямування з освітньокваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
чи «магістр»; стаж роботи за фахом
на державній службі не менш ніж 3 роки
(для провідного спеціаліста), 2 роки (для
спеціаліста І категорії) або стаж роботи за
фахом в інших сферах не менш ніж 3 роки.
Додаткові вимоги до кандидатів
на посаду старшого консультанта
відділу інформаційних ресурсів та
телекомунікаційних технологій: вища
освіта відповідного професійного спрямування з
освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» чи
«магістр»; стаж роботи за фахом на держслужбі
не менш ніж 2 роки або стаж роботи за фахом в
інших сферах не менш ніж 3 роки.
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ПОДАЮТЬСЯ:
— заява про участь у конкурсі;
— особова картка П-2ДС із додатками;
— копія паспорта;
— копія диплома з додатками;
— копія трудової книжки, завірена за місцем
роботи;
— копія довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера;
— декларація про доходи за попередній рік;
— фотокартка розміром 4 х 6;
— довідка з інформаційного центру МВС про
відсутність судимості;
— сертифікат про проходження
профілактичного наркологічного огляду;
— медична довідка про проходження
обов’язкових попереднього та періодичного
психіатричних оглядів.
Додаткова інформація щодо основних
функціональних обов’язків, розміру, умов
оплати праці, переліку питань для перевірки
знання законодавства з урахуванням
специфіки функціональних повноважень тощо
надається за телефоном (044) 284-15-52 або
під час особистого прийому в приміщенні суду
(4-ий поверх, кабінет №3) щоденно з 9-ї
до 13-ї години (крім суботи та неділі).
Документи приймаються протягом
30 календарних днів з дня виходу публікації
про оголошення конкурсу.
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ПРОФЕСІЯ

Баланс молодості та досвіду.
Після глобальних змін у законодавстві є сенс призначати на посади
суддів людей, солідніших за віком
— І я повною мірою відчув це на
собі. Доводилося регулярно виступати
в юридичних питаннях перед господарським і партійним активом району,
в трудових колективах і навчальних
закладах. Профілактика правопорушень, підвищення рівня юридичної
грамотності населення були тоді частиною роботи судді, його суспільним
навантаженням, ухилятися від якого
було не прийнято.

ОЛЕКСАНДР ПИЛИПЧУК

Голова Рязанського обласного
суду Анатолій МУЗЮКІН
розповів Право.ру про своє раннє
призначення на посаду голови
суду і про те, чому через 40 років
він критичніше оцінює 25-річний
віковий ценз судді, а також про
те, як рязанські судді 5 років
тому, можна сказати, передбачили
підписаний президентом РФ у
травні цього року документ про
основи державної політики у сфері
розвитку правової грамотності
громадян і зайнялися правовим
лікнепом старшокласників
області.

— 4 травня президент затвердив
документ під назвою «Основи державної
політики Росії у сфері розвитку правової
грамотності і правосвідомості громадян». Особлива увага в ньому приділяється молодому поколінню, і це перегукується з тим, що робить Рязанський
обласний суд. У вас уже понад 5 років
реалізується унікальний проект «Знайомтеся, судова система Росії», в рамках
якого взаємодіють школярі й судді. Розкажіть про нього докладніше.

Перші кроки до мети
— Анатолію Павловичу, в якому віці
ви визначилися з вибором професії?

— Я народився в сім’ї сільських
інтелігентів: мама була вчителькою, а
батько, повернувшись з війни інвалідом, став начальником поштового відділення. Своє майбутнє я пов’язував
швидше з професією вчителя. Семирічку закінчив у рідному с.Унгор Путятинського району Рязанської області.
А далі треба було вчитися в райцентрі,
розташованому за 15 км від нас. До
речі, мені та моїм одноліткам випало
бути першими, хто провів у стінах
школи 11 років. У Путятині ми жили в
інтернаті по 15—20 хлопців у кімнаті.
А під нами в цій же будівлі розташовувався районний суд. Я не раз бачив
суддю — молоду й енергійну жінку...
— І ви вирішили стати суддею?

— Ні. На той час я вже не один рік
поглиблено вивчав німецьку мову і
вирішив, що вступатиму до інституту іноземних мов у Москві. Але
коли приїхав у столицю, з’ясувалося,
що мої документи в приймальній комісії загубилися. Час було упущено,
вступити не вдалося. А вдома на мене
чекав сюрприз. Треба сказати, що в
області відчувався гострий дефіцит
учительських кадрів і в райвно вирішили: я цілком зможу викладати
німецьку мову в початковій школі.
Так у неповних 18 років я став єдиним учителем німецької мови в сусідньому з нашим с.Воршеві.
Потім, через рік, мене забрали до
збройних сил. Хлопці 1945 року народження і тут виявилися «першопрохідцями» — ми стали останніми,
хто служив у армії цілих три роки.
На службі я не покидав думки про
здобуття вищої освіти і продовжував
удосконалювати знання німецької
мови. А перед звільненням у запас
почав збирати інформацію про вузи
в Саратові. Й одного разу я з двома
товаришами по службі проходив по
вул. Горького і побачив вивіску Саратовського юридичного інституту
ім. Курського. І ось тоді моя доля була
вирішена.
— До судової системи ви потрапили
за інститутським розподілом?

— Взагалі-то за розподілом, який
відбувся в 1970 році, мені пропонували
Новгородську область й органи юстиції. Але на той час в інститут приїхав
начальник відділу кадрів Рязанського
обласного суду. Він запропонував мені
йти на судову роботу в рідні краї. Подумавши, я погодився. Після бесіди з
головою обласного суду мене зарахували стажистом до Сараївського районного суду. І в тому ж році обрали
народним суддею. А в 1972-му я став
головою райсуду.

А.Музюкін вважає, що в 25 років зарано ставати суддею.

Судді «солідного віку»
— Мабуть, ви пам’ятаєте свій перший процес?

— Крадіжка. Справа не велика,
кажучи нинішньою мовою, не резонансна: людину вже не раз ловили на
цьому. Але досвіду в мене не було, і я
провів свій перший процес, відверто
кажучи, за заготовленою шпаргалкою.
Процедура була суворо прописана, і я
не допускав від неї жодних відхилень.
— Суддею ви стали в 25, а головою —
в 27 років. Як ви ставилися до раннього
старту в цій професії 40 років тому і як
ставитеся тепер?

— На початку 1970-х у Рязанській
області суддів не вистачало, і приходу
молодого фахівця були ради. Взагалі в
країні тоді повсюдно відчувався брак
суддівських кадрів. У післявоєнний час
суддями довгі роки працювали люди,
котрі закінчили тільки юридичні школи.
Саме такою була ситуація в тому ж
селищі Сараї, коли я приїхав туди. Двоє
моїх колег, ветеранів війни, котрі закінчили юридичні школи, були гарними,
чесними людьми, але як юристи відставали. І районний суд постійно критикували за якість роботи. У цих умовах
молоді професійно підготовлені кадри
були в той час, як кажуть, нарозхват.
Між іншим, у перші роки судової
реформи ситуація була схожою. Після
запровадження інституту мирових суддів значно збільшилася кількість суддівських посад, й, оскільки закон дозволяє
стати суддею в 25-річному віці, ми активно призначали на посади молодь.
Проте сьогодні треба мати на увазі,
що глобальні зміни в законодавстві, яке
регулює діяльність судової системи,
вже в цілому завершені, суддівський
корпус здебільшого сформований, спостерігається звичайна плинність кадрів.
Припускаю, що в нас з’явилася реальна
можливість апелювати до досвіду країн,
де на посади суддів призначають людей
солідніших за віком. Але якщо ставити
питання саме так, то потрібні відповідні
зміни в законодавстві.
— Відчувається, що ви все ж таки
прихильник того, аби в судді проходили
юристи із серйозним стажем і життєвим досвідом?

— Тут потрібно виявляти відчуття
міри, гнучкість, прагнути до вікової
збалансованості суддівських кадрів.
Мені у зв’язку із цим спадає на думку
2007 рік. У Московському районному

суді нашого обласного центру склалася ситуація, коли в колектив прийшло
відразу 11 молодих суддів. І доводилося докладати немало сил, аби суд якнайшвидше запрацював на повну силу.
— Якими віковими показниками характеризується склад суддів області
сьогодні?

— Середній вік судді в нашій області
становить 39 років. Голови райсудів — 49
років і старші. У той же час у віці понад
60 років — лише один голова.
— Ваш стаж як юриста становить
більш ніж 45 років, зокрема на посаді
судді — понад 30 років. А це означає, що
в суддівській кар’єрі були перерви. З чим
це пов’язано?

— Перші 10 років після закінчення
вишу я пропрацював суддею, був уже
в кадровому резерві обласного суду.
Але тоді кадрову політику визначали
партійні органи, й, коли мене рекомендували до обласного суду, перший
секретар райкому партії запросив до
себе і сказав: «Або ти працюватимеш
тут (у районі. — Прим. ред.), або ніде».
І запропонував мені «компенсацію» —
стати секретарем райкому партії. Втім,
як виявилося, це питання було вже
вирішене незалежно від моєї згоди.
У листопаді 1980 року на партконференції мене обрали на цю посаду. Опікувався я освітою, культурою, судом,
органами прокуратури і міліції.
У 1990-му мені запропонували посаду заступника прокурора області,
але я відмовився. Не моє це. А ось на
посаду заступника начальника обласного управління юстиції з перспективою незабаром замінити керівника,
який іде на пенсію, я погодився. Так, у
квітні 1990 року я очолив це відомство,
безпосередньо пов’язане в ті часи з організаційним, кадровим і фінансовим
забезпеченням судової системи. На
першій же конференції суддів області
я почувався так, ніби не залишав на
10 років суддівське крісло, — мене
оточували знайомі обличчя (адже
тоді суддівський корпус області налічував лише 54 чоловіка). Суддівське
співтовариство зі свого боку прийняло
мене як свою людину, добре обізнану
з проблемами судів. Цю посаду я обіймав аж до призначення заступником
голови Рязанського обласного суду в
1995 році.
— У ті роки і судді, на відміну від
представників нинішнього суддівського
корпусу, були більш публічними людьми.

— Цей проект розпочато у 2006
році за ініціативою Рязанського обласного суду і Рязанського інституту
розвитку освіти в рамках ТАСІС. Із
2007 року проект існує самостійно
на обласному рівні з використанням
своїх методичних розробок і власної
програми. За минулі роки його формат
значно розширився. Тепер це планомірна, комплексна і багатоступінчата
співпраця судів і шкіл.
— Ми почали нашу розмову з того, в
якому віці ви обрали майбутню професію.
Виявилося, що порівняно пізно. І не дивно:
у сільській глибинці рання профорієнтація далі професії механізатора широкого
профілю в ті часи не йшла. А сьогодні
школярі з вашого рідного села можуть у
принципі зробити усвідомлений вибір на
користь юридичної кар’єри.

—До речі, після закінчення 11-річки я разом з атестатом отримав посвідчення тракториста-машиніста.
Але що стосується нашого проекту, то
повинен підкреслити: спочатку реалізуються доволі масштабніші цілі, ніж
профорієнтація, хоча я не виключаю,
що частина школярів, котрі беруть
участь у проекті, захоче згодом здобути юридичну освіту.
— Скажіть, чи спостерігаються позитивні тенденції дії проекту на динаміку злочинності неповнолітніх?

— Статистика тут така. У 2007 році
районні та мирові суди завершили
розгляд 588 кримінальних справ за
участю неповнолітніх, 456 неповнолітніх засуджено. У 2008-му — відповідно, 423 і 269, у 2009-му — 345 і 201, у
2010-му — 232 і 145.
Проте, я думаю, не дуже коректно
зниження підліткової злочинності
в регіоні визнавати заслугою тільки
нашого проекту. Тут далися взнаки
зусилля багатьох органів і фахівців,
та й сама демографічна ситуація. Звичайно, статистичні дані говорять самі
за себе. Але насамперед важливі думки і відгуки самих хлопців, учасників
правового лікнепу. Ось що написав
після відвідування судового засідання
в обласному суді учень однієї зі шкіл:
«Цей судовий процес справив на мене
сильне враження. Мені б дуже не хотілось опинитися на місці злочинця і сидіти в клітці, ніби звір, а не людина. Я
намагатимуся жити згідно із законом,
добре ставитися до людей, щоб ніколи
не опинитись у подібній ситуації». З
ним погодився інший підліток: «Раніше я навіть не замислювався про те, як
важко рідним і близьким підсудного.
Я не хочу, аби мої рідні опинились у
такій ситуації». Зауважте, це написали
так звані важкі діти, котрі стоять на
обліках. Проект змусив їх багато чого
переосмислити у своїй поведінці. 

ПРОСТУПОК

Законник позбувся мантії через нецензурні СМС
СВІТЛАНА МЕРКУЛОВА,
Право.ру

Недавно Дисциплінарне судове
присутствіє розглядало скаргу
Павла Зубова на рішення
Кваліфікаційної колегії суддів
Красноярського краю про
дострокове припинення його
повноважень судді Манського
райсуду. Членам ДСП довелося
дізнатися, що відправлення
нецензурних СМС може вважатися
розіграшем, вислухати відразу
три версії того, що сталось, і
замислитися над риторичним
питанням: «Навіщо країні дурні
судді?»
Неугодний суддя?
Ця історія почалася 26 жовтня
2010 р. У той день на особистий номер
помічника голови Манського райсуду
Красноярського краю Івана Павловича надійшло 9 СМС-повідомлень із
нецензурною лексикою, котрі він потім охарактеризував як такі, що «ображають і принижують його людську

гідність». Оскільки номер І.Павловичу
був невідомий, він звернувся в районне
ВВС із проханням знайти відправника.
У результаті оперативних заходів було
встановлено, що повідомлення писав
суддя того ж суду П.Зубов.
29 листопада останній вибачився
перед І.Павловичем, визнавши себе
автором повідомлень, а також попросив поставитися до цього як до жарту.
Проте той вибачення не прийняв і
звернувся в органи суддівського співтовариства із заявою про те, що стало-

ся. Справу було порушено, і 20 травня
2011 р. Кваліфікаційна колегія суддів
Красноярського краю прийнятла рішення про дострокове припинення
повноважень судді П.Зубова. Останній з таким рішенням не погодився
й оскаржив його до ДСП. Перед початком засідання головуючий суддя
уточнив у П.Зубова, чи наполягає той
«на розгляді по суті», оскільки «така
справа розглядається вперше», через
що члени присутствія опинилися
«певною мірою в скрутному становищі». Екс-суддя наполягав на розгляді,
назвав поставлений йому за вину дисциплінарний проступок розіграшем
і спочатку побудував свою лінію захисту на тому, що в них з І.Павловичем
склалися такі стосунки, що той просто
не повинен був образитися на подібні
СМС.
«А що це у вас лихослів’я йшло?
Манера спілкування така?» — уточнив
один із членів ДСП. «Буває», — відповів П.Зубов і додав, що, на його думку, І.Павлович написав заяву в ОВС
за вказівкою голови суду Олександра
Васіна (нині вже не обіймає цю посаду, пішов у відставку. — Прим. ред.),
який міг, по-перше, «приревнувати»

І.Павловича, а по-друге, «використати
те, що сталося, для усунення неугодного судді».
«У вас, окрім лихослів’я, були ще
якісь інші стосу нки з І.Павловичем?» — поцікавився представник
ДСП. «Ні», — сказав П.Зубов. «А про
які ревнощі ви говорите?» — здивувався член ДСП. «До нашої дружби», — пояснив П.Зубов. Він також
висунув третю версію щодо того, чому
І.Павлович звернувся до ОВС і пізніше
до ККС: на думку звільненого судді,
той прагнув обійняти його посаду.
Проте тут же з’ясувалося, що на місце судді, яке звільнилося в результаті
інциденту, І.Павлович претендувати
не став. Коли ж зачитали його пояснення, виявилося, що дружніх взаємин у
нього з П.Зубовим не було, вони підтримували звичайні робочі контакти.
Причина — в дурості
Члени ДСП намагалися з’ясувати
в П.Зубова, в чому ж полягала суть
розіграшу, адже 8 із 9 СМС містили
нецензурну лексику. Відповіді судді,
що «повідомлення були відправлені
від третьої особи, не мали стосунку

до реального життя», членів колегії
не переконали, а оскільки П.Зубов вибачився лише після дзвінка з ОВС, то
версія про розіграш викликала великі
сумніви.
«Добре, Павлович, Васін — зрозуміло, — члени ДСП припустили, що
стосовно П.Зубова була змова. — Але
ви — суддя, до якого висуваються високі етичні норми. У чому причина
негідної поведінки?» — «Дурість», —
відповів П.Зубов.
«Отже, причина вашої відставки —
дурість, а не дії третіх осіб?» — зробив
висновок один із членів ДСП. «Можна
сказати, так», — кивнув звільнений
суддя, але тут же ще раз нагадав, що
вибачився і що за 5 років роботи «зарекомендував себе з позитивного боку».
Він запевнив членів ДСП, що «усвідомив помилку», пообіцяв «бути морально чистим, етичним та бездоганним» і
додав кілька слів про становище в сім’ї
та відсутність коштів для існування.
«Навіщо нам дурний суддя?» —
здивовано запитав член ДСП. Після
наради члени присутствія оголосили, що рішення кваліфколегії суддів
Красноярського краю про звільнення
П.Зубова залишене в силі. 

фотофакт
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МОМЕНТ ІСТИНИ

Як «гартувався» збір.
Судова реформа отримала фінансове підкріплення
Через три місяці набуде чинності, напевне, найбільш очікуваний у судовій системі закон — «Про судовий збір»
(повний текст див. на стор.18—19). На цьому тижні Президент завізував цей документ, щоправда, набуття чинності
законом відстрочено до 1 листопада. Згадаймо, як просувався в парламенті проект відповідного акта.

Перший проект закону «Про судовий збір» (№0891) був унесений
до парламенту ще в листопаді 2007 року Кабінетом Міністрів
на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В останні дні минулого року у ВР був зареєстрований проект №7530,
ініціаторами якого виступили (зліва направо) Юрій МІРОШНИЧЕНКО,
Володимир ПИЛИПЕНКО та Валерій ПИСАРЕНКО.

У травні Комітет ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, який очолює
Віталій ХОМУТИННІК, позитивно оцінив ідею запровадження судового збору, а на початку червня Верховна Рада ухвалила
проект у першому читанні.

Отримав підтримку проект і в Комітеті ВР з питань правосуддя.

Перше голосування у квітні цього року виявилося не зовсім удалим:
комуністи до останнього протидіяли прийняттю закону,
що навряд чи забудеться представниками третьої гілки влади.

РОЗДРІБ

На вул. Банковій також постійно опікувалися долею проекту:
за це відповідав радник Президента — керівник головного управління
з питань судоустрою Андрій ПОРТНОВ.

З листопада цього року в голови Державної судової адміністрації Руслана КИРИЛЮКА
(ліворуч) з’являться нові можливості для підкріплення фінансової незалежності судів.

8 липня парламент остаточно ухвалив закон «Про судовий
збір». У коментарі «ЗіБ» голова Вищого господарського суду
Віктор ТАТЬКОВ наголосив, що «від запровадження судового
збору виграють усі: і суди, і учасники судового процесу».

РЕКЛАМА

«ЗіБ» —
у продажу!
Запитуйте наш тижневик
у кіосках «Союздруку»
Ю Р И Д И Н Ч А

Ф І Р М А

Отже, якщо ви не встигаєте за своїми
колегами першим ознайомитися зі
свіжим номером «ЗіБ» або пропустили
важливий матеріал у попередніх
числах видання — звертайтеся до
найближчого кіоску «Союздруку».
Згідно з графіком наша газета має
надходити в продаж уже в суботу.

Кіоски, де реалізується
«Закон і Бізнес»:
Кіоск

Адреса

3
8
19
21
24
25
26
29
60
74
142
145
156
404
405
406

майдан Незалежності.
майдан Незалежності.
вул. Б. Хмельницького, 44.
вул. Хрещатик, 5.
вул. М. Заньковецької, 2.
вул. Червоноармійська, 49.
вул. Червоноармійська, 48.
ст. метро «Хрещатик».
вул. Інститутська, 10—12.
вул. Хрещатик, 10.
вул. Червоноармійська, 57.
вул. Червоноармійська, 73.
вул. Червоноармійська, 74/5.
вул. Велика Житомирська, 6.
вул. Володимирська, 18.
вул. Володимирська, 24.

Україна, 01015, м.Київ,
вул. Панфіловців, 3
Тел./факс: +380 44 288-83-83
Е-mail: office@sklaw.com.ua
www.sklaw.com.ua
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РЕЗОНАНС

Велика робота

Екс-урядовці
на допиті.

ФОТО: ОЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ

Рада суддів загальних судів дала рекомендації 28 кандидатам на
адміністративні посади. Для цього їй довелося працювати два
дні, причому перший був повністю присвячений спілкуванню з
кандидатами, а засідання тривало до 18.00.
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Словесні баталії у «справі Тимошенко» продовжують
набувати розмаху, а інтерес до процесу зростає з
кожним засіданням суду. Так, 1 і 4 серпня в стінах
Печерського райсуду м.Києва можна було зустріти
чимало колишніх урядовців, які готувалися до
допиту. Причому декому з них довелося провести в
суді понад 5 год., відповідаючи на запитання.

Ольга КУЧЕРЕНКО без проблем отримала рекомендацію
на посаду заступника голови Великоновосілківського районного суду
Донецької області.

Біля суду на Юлію ТИМОШЕНКО чатували представники ЗМІ,
яким вона розповіла про появу в неї ще одного захисника.
Голова РСЗС Павло ГВОЗДИК прийшов на засідання в гарному настрої.

Член ради Олександр СИМОНЕЦЬ готувався до напруженої роботи.

Члени РСЗС вирішили притримати рекомендацію Віктора КЛИМЕНКА
на посаду очільника Докучаєвського міського суду Донецької області.
Юрій ЄХАНУРОВ бадьоро прямував до суду, не очікуючи п’ятигодинного
виснажливого допиту.

Юлія КРИЛОВА з Дебальцевського міського суду Донецької області
відзначила переваги автоматичного розподілу справ.

Очікуючи своєї черги, кандидати на адмінпосади готувалися до співбесід.

Йосип ВІНСЬКИЙ ділився досвідом участі в судовому процесі
в ролі свідка з Володимиром ОГРИЗКОМ, який чекав своєї черги.

www.zib.com.ua
Усі ваші фото —
на нашому сайті!

Чергове судове засідання навряд чи порадувало Юлію ТИМОШЕНКО.
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законодавча влада

РЕГУЛЮВАННЯ

Гроші для
найменших
Уряд затвердив Порядок
використання коштів
для мікрокредитування
суб’єктів малого підприємництва,
прописавши, зокрема,
на що ці кошти
можна витрачати.
Відповідну постанову розробило
Міністерство економічного розвитку і
торгівлі. Порядком визначається механізм використання бюджетних коштів
для здійснення мікрокредитування
суб’єктів малого підприємництва.
Кошти надаватимуть суб’єктам малого підприємництва на: виробництво,
переробку та збут виробленої ними
продукції; придбання техніки, обладнання, новітніх технологій; будівництво і реконструкцію виробничого
приміщення та інфраструктурних
об’єктів для розвитку сільського зеленого туризму.
Відповідно до порядк у мікрокредитування здійснюватиметься на
конкурсних засадах, на поворотній
основі із забезпеченням виконання
зобов’язань щодо повернення бюджетних коштів та встановленням
плати за користування бюджетними
коштами на рівні 1,5 облікової ставки
Нацбанку, яка діє на дату укладення
договору. 

ФІНАНСИ

Кредити
залишаться
колишніми
Банкова повернула у Верховну
Раду документ, який мав поновому регулювати відносини між
фінустановами і позичальниками.
Президент наклав вето на закон
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами
і споживачами фінансових послуг».
Як повідомляв «ЗіБ», даний правовий акт Верховна Рада прийняла
8 липня. Він, зокрема, забороняв видання й отримання споживчих кредитів в іноземній валюті.
Також згідно з даним документом
кредитодавцю не дозволялося встановлювати в договорі про надання кредиту будь-які збори, відсотки, комісії,
платежі і т.ін. за дії, що не є послугою
у визначенні цього правового акта.
Згідно із законом «умова договору
про надання кредиту, яка передбачає
здійснення будь-яких платежів за дії,
що не є послугою у визначенні цього
закону, нікчемна».
Крім того, споживач при достроковому поверненні споживчого кредиту
сплачує відсотки за користування ним
і вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням і погашенням кредиту
за період фактичного користування
ним. Фінустанові забороняється відмовляти споживачеві у прийнятті
платежу при достроковому поверненні
споживчого кредиту.
Згідно з документом кредитор має
право проводити за узгодженням зі
споживачем реструктуризації заборгованості за договором про надання
кредиту. 

ПРАВА

Легалізація
самогону
У Верховній Раді запропонували
зняти заборону на виготовлення
і зберігання без мети збуту
самогону або інших міцних
спиртних напоїв домашнього
виробництва.
Відповідний законопроект «Про
внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення»
(№9034) подав народний депутат від
Партії регіонів Олег Надоша.
«Попри заборону, дане явище існує, більш того, існує вже багато років. Питання про заборону або дозвіл
самогоноваріння обговорюється вже
багато років, але практика показує, що
будь-які заборони такої діяльності є
марними», — йдеться в пояснювальній записці.
Народний депутат переконаний:
якщо людина суто для себе виробляє
з продуктів праці алкогольні напої, то
це її право.
За словами О.Надоші, держава «повинна визнавати людину розумною,
вільною істотою, здатною самостійно
вирішувати, що для неї добре, а що погано, тому виготовлення алкогольного
напою з метою особистого споживання не повинне каратися законом».
На сьогодні згідно з ст.176 КпАП
виготовлення самогону без мети його
продажу карається штрафом від 3 до
10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51—170 грн.) 

НОВАЦІЇ

Стоп, машино!
Як і про що слід говорити зі співробітником ДАІ згідно з новим законом
ВАЛЕНТИН БОГУНОВ, юрист

Крім відміни техогляду,
законом №3565-VI «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо усунення надмірного
державного регулювання у сфері
автомобільних перевезень»,
який набере чинності 13 серпня,
також були підкориговані права
й обов’язки ДАІ та водіїв. Що
зміниться у зв’язку із цим —
спробуємо розібратися.
Добрий день. Сержант Петренко…
Тільки один помах смугастого
жезла на дорозі змушує прискорено битися серця багатьох автолюбителів. Правий чи винен — водій
зобов’язаний зупинити «тонну свого
заліза» в тому місці, на яке йому вкаже
цей жезл, і, як мінімум, перекинутися
парою-трійкою слів з його володарем,
який чомусь вирішив, що в нього для
такої бесіди достатньо підстав.
Тепер у п.21-1 ст.20 закону «Про
міліцію» говориться: «Працівник
підрозділу міліції повинен повідомити водія про причину зупинення
транспортного засобу, суть вчиненого правопорушення». Це, так би
мовити, відправна точка, яка задає
тон усій пода льшій розмові мі ж
водієм, котрий втрачає свій дорогоцінний час, і охоронцем порядку на
дорозі, який перебуває на службі, а
тому нікуди не поспішає. І якщо у
вас немає корочки, котра свідчить
про належність до вузького кола обраних (поки що у нас, на жаль, так),
то розмова може виявитися досить
довгою. Скоротити її до мінімуму
вдасться лише у випадку, якщо інспектор ДАІ зрозуміє, що ви добре
знаєте вищеназваний правовий акт
і готові застосувати його на практиці.
Отже, слід пояснити причину
зупинки, суть порушення. Перший
обов’язок співробітника міліції при
зустрічі з вами виписаний у законі
саме так, через кому. Річ у тому, що
раніше закон припускав можливість
зупинки автомобіля тільки в разі порушення водієм Правил дорожнього
руху. Тепер законних підстав стало
дещо більше, а деякі з них зачіпають
навіть законослуняних громадян.
Так, разом з порушенням числен-

Насправді більше підстав для зупинення авто не стало.

законодавства, відповідно до якого
прийнято нормативно-правовий акт,
орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов’язаний у місячний
термін внести до нього відповідні
зміни, доповнення або визнати його
таким, що втратив чинність». Тобто
в МВС виникає обов’язок виключити
пп.13.1.2 зі своєї інструкції.
Зовні схожа ситуація — із зупиненням авто за наявності ознак, що
свідчать про технічну несправність
транспорту або забруднення ним
навколишнього середовища. У ході
переписування ст.11 закону «Про
міліцію» з нього випали слова «або
забруднення ним навколишнього
середовища». Тому деякі водії вирішили, що тепер зупиняти їх і штрафувати за порушення екологічних
норм більше не будуть. Як би не так!
Чорна хмара, що створюється вихлопною трубою під час руху автомобіля, є ознакою того, що димність
відпрацьованих газів перевищує
встановлені стандартами норми. Така
технічна несправність передбачена
пп.«а» п.31.4.6 Правил дорожнього
руху, і при її наявності експлуатація
технічного засобу взагалі заборонена.

Різка й періодична зміна
напрямку руху і (або) швидкісного
режиму більше не є підставою
для зупинення автомобіля.
них норм і правил поведінки (від
скоєння водієм злочину до неправильного закріплення ним вантажу
на транспортному засобі) причиною
зупинки автомобіля може стати, наприклад, необхідність залучити вас
для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або опитати
як свідка ДТП (повний список усіх
підстав наведено в таблиці).
Проте панікувати або обурюватись
із цього приводу не варто. Всі вказані
підстави передбачені й тепер. Правда, не законом, а розд.13 Інструкції
з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції, затвердженій наказом
МВС від 27.03.2009 №111 (цей документ зареєстрований у Мін’юсті, що
за умовчанням означає його повну
відповідність Конституції та законам
України). Оскільки всі нові підстави
практично один в один переписані із
цієї інструкції, виходить, що насправді
нічого нового не з’являється.
Спроможності — поза підозрами
Навпаки, однією підставою стає
менше! З 13 серпня співробітник ДАІ
не може зупиняти автомобіль, якщо
«характер руху транспортного засобу
викликає підозру в спроможності водія керувати ним (різка та періодична
зміна напрямку руху і (або) швидкісного режиму)» (пп.13.1.2 інструкції
№111). Чи то через недогляд, чи то
через значний ступінь суб’єктивності
й ризиків зловживання нею з боку
ДАІ, але ця підстава не вказана в
законі. І враховуючи, що перелік
підстав для зупинки транспортного
засобу в законі вичерпний (про це
свідчить словосполучення «лише в
разі»), додати від себе нові підстави
або розширено витлумачити норму
закону (кому який вираз більше подобається) не вийде.
Так чи інак, але у зв’язку з набуттям чинності законом співробітники
міліції вже не мають права посилатися на цей підпункт. Крім того, згідно
з п.16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою
Кабміну від 28.12.92 №731, «у разі внесення змін, доповнень або визнан ня
таким, що втратив чинність, акта

Тому порушення еконорм цілком може
бути підставою для зупинки. Правда,
все це повинно підтверджуватися показаннями приладів (детальніше про
це читайте в №30 «ЗіБ»).
Підстава — не привід
Проте знати назубок підстави
недостатньо. Важливо розуміти, що
кожна з них спричиняє певні й обмежені цією ж підставою наслідки.
Наприклад, якщо підставою для
зупинки транспортного засобу стало
припущення, що він перебуває в розшуку, то після перевірки номера кузова за обліком співробітник міліції,
котрий розвіяв свої підозри в цьому

пита нні, зобов’яза ний поба жати
водієві щасливої дороги. Спроби ж
заразом виявити й задокументувати
якісь ознаки технічних несправностей або перевірити правильність
закріплення вантажу вже виходитимуть за рамки закону.
А ось така підстава, як проведення цільових заходів (операцій,
відпрацювань, оперативних планів),
обмежена виключно перевіркою до-

з п.21 ч.1 ст.11 закону «Про міліцію»
її співробітник має право «організовувати при необхідності медичний
огляд водіїв, затримувати, відстороняти від управління транспортними
засобами осіб, які перебувають у
стані сп’яніння». Тобто, уважно «понюхавши» вашу відповідь, незалежно
від підстави зупинення транспортного засобу, він може направити вас
на експертизу. Тож сухий закон за

Передання техпаспорта і ключів
від автомобіля підтверджує
факт укладення договору
позички транспортного засобу.
кументів на право користування і
керування транспортним засобом,
документів на нього.
До речі, щодо цільових заходів.
Звичайно, можна до хрипоти сперечатись із сержантом Петренком
з приводу того, що він сам не може
проводити такі заходи (з ним повинні бути «беркути», собаки, автомати), дзвонити по телефону довіри й
у відділ внутрішньої безпеки МВС,
з’ясовуючи, який такий цільовий
захід проводиться в даному районі…
Всім цим, деколи і небезуспішно,
можна займатися, якщо у вас — людини із загостреним почуттям справедливості — є час і натхнення. Але,
оскільки сама підстава обмежує дії
інспектора перевіркою документів,
думається, набагато простіше показати йому ці документи (згідно з новим законом давати їх у руки зовсім
не обов’язково) й поїхати далі.
Іншими словами, будь-який крок
убік у ланцюжку «підстава — наслідок» — це фактично перевищення
працівником міліції своїх повноважень. І якщо ви бачите, що підстава
для зупинки автомобіля — насправді
лише привід причепитися до чого-небудь, можна коректно звернути увагу
інспектора на факт порушення закону,
натякнувши на перспективу письмової
скарги в прокуратуру в разі продовження цієї пустої розмови.
Щоправда, в питанні підстав і
подальших дій є один нюанс. Згідно

кермом варто дотримувати в будьякому випадку.
Довіряй, але перевіряй
Що ж стосується документів, які
зобов’язаний мати при собі водій при
бесіді з ДАІ, то тут з’явилися досить
приємні новації. Тепер право керування і користування транспортним
засобом підтверджують права водія
і техпаспорт на машину.
Після змін, у несених законом
про ві дмін у техогл яд у до ст.828
Цивільного кодексу, форма договору позички наземного самохідного
транспортного засобу вже не вимагає
письмової форми і нотаріального посвідчення. Простіше кажучи, дозволити покататися на машині своєму
другу можна без оформлення будьяких документів. Достатньо лише
віддати йому ключі й техпаспорт.
А для працівників ДАІ це означає,
що, якщо у водія є посвідчення і реєстраційний документ на транспортний засіб, а в базі даних автоінспекції
немає інформації про викрадення
цього автомобіля, водій керує ним
на законних підставах.
З другого боку, відмінено тільки
обов’язок нотаріального посвідчення
договору. Але не право. У разі потреби, якщо власник авто або майбутній
водій побажають оформити угоду в
нотаріуса, останній не може відмовити їм у цьому. 

НА ЗАМІТКУ

Підстави для зупинення автомобіля згідно із законом «Про міліцію»
Було

Додалося

Міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право зупиняти ТЗ у випадках:
правопорушень, можливо, пов’язаних із ТЗ та водієм:
порушення Правил дорожнього
руху;
наявності ознак, що свідчать про
технічну несправність транспорту;
наявності даних про те, що він
використовується з протиправною
метою.

відсутності номерного знака на транспортному засобі або наявності номерного знака, який не відповідає встановленим вимогам, закріплений у не
встановленому для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 м;
наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, його
водія, пасажирів або вантажу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди,
злочину чи адміністративного правопорушення;
перебування транспортного засобу в розшуку;
проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани) для перевірки документів на право користування і керування транспортним засобом, документів на транспортний засіб;
якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху;
порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

не пов’язаних із правопорушеннями:
необхідності опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення
дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;
необхідності залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам міліції чи як
свідка при оформленні протоколів про адміністративні правопорушення чи
матеріалів дорожньо-транспортних пригод;
виконання рішень про обмеження чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на це державними органами.

законодавча влада

№32 (1019), 6 — 12 СЕРПНЯ 2011 Р.
РЕГУЛЮВАННЯ

БАНКИ

Земля вже майже
товар

Реєстрація
по-простому

Президент підписав закон «Про
Державний земельний кадастр»,
який є однією з передумов
запровадження вільного продажу
сільськогосподарських ділянок.

Асоціація «Український КредитноБанківський Союз» пропонує
оптимізувати правила реєстрації
та ліцензування фінустанов. На
думку експертів, це забезпечить
однакове трактування закону
і зекономить час банківських
працівників.

Новації передбачають скасування
з 2013 року державних актів на право
власності на земельні ділянки. Документ установлює правові, економічні
та організаційні основи діяльності у
сфері земельного кадастру.
Кадастр буде містити кадастровий
номер ділянки, місце розташування,
опис меж, дані про площу, якісний
стан земель, цільове призначення,
інформацію про обмеження у використанні земель, нормативно-грошову
оцінку тощо. Держателем та адміністратором кадастру буде центральний
орган виконавчої влади з питань
земельних ресурсів. За оцінками експертів, для повного наповнення бази
буде потрібно 2—3 роки.
Відповідно до закону вхід до електронного кадастру буде безкоштовним. Проте вільно можна буде отримати лише частину даних. Так, не
доведеться платити за копіювання
даних про межі адміністративно-територіальних одиниць, кадастрові
номери ділянок, їх межі й цільове призначення, розподіл земель між власниками й користувачами, обмеження в їх
використанні.
Водночас, щоб отримати інформацію про нормативну грошову оцінку
земель чи частину ділянки, на які
поширюється дія сервітуту, договір
суборенди ділянки, координати поворотних точок меж об’єктів кадастру,
доведеться заплатити.
При цьому варто враховувати, що
доступ до інформації матимуть не всі

НБУ пропонує доопрацювати окремі норми проектів Положення про
порядок реєстрації та ліцензування
банків, відкриття відокремлених підрозділів та Порядку подання відомостей про структуру власності, опублікованих на інтернет-сайті Нацбанку.
Зокрема, УКБС пропонує визначити статус та основні ознаки філій,
відділень і робочого місця працівника
фінустанови поза її межами. На сьогодні в законодавстві відсутнє чітке
визначення терміну «відокремлений
структурний підрозділ банку», тому
нівелюється різниця між філіями та
відділеннями банку. Такий підхід призведе до надмірної зарегульованості
діяльності внаслідок необхідності
внесення відомостей про всі зазначені підрозділи до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців (відповідно до
вимог ст.58 Господарського кодексу).
Експерти Асоціації запропонували
деталізувати для власника істотної
участі фінустанови строки та форму
повідомлення НБУ про намір зменшити участь у банку. Це, переконані
експерти, забезпечить чітке розуміння
правил усіма учасниками відносин та
усуне підгрунтя для вчинення корупційних діянь.
Крім того, необхідно вдосконалити
розділ положення, який вимагає від
власника істотної участі банку підтвердження відсутності прострочених
зобов’язань перед банками. Тому за-

Незабаром землю можна буде не лише обробляти, а й продавати.

громадяни. Право на отримання даних
із кадастру буде тільки у власника, користувачів ділянкою, вповноважених
ними осіб та в деяких інших категорій
громадян і організацій.
Нині в Україні діє заборона на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, яка буде знята
за умови прийняття законів про державний земельний кадастр та ринок
землі. Таким чином, влада наблизила
той час, коли сільськогосподарську
землю можна буде вільно продавати
й купувати.
При цьому проект «Про ринок
земель» (№9001-1) уже перебуває в
парламенті. Восени нардепи зможуть
узятися за нього. У той же час самі
фермери і власники паїв дуже неодно-

значно ставляться до перетворення
землі на товар. Не маючи можливості
розібратися зі всіма підводними течіями законодавчих новацій, вони побоюються, що можуть просто втратити
свої наділи. Щоправда, як запевняють
можновладці, закони серед іншого
покликані припинити махінації на
земельному ринку.
«Ринок працює з великою кримінальною складовою. Значні обсяги
землі на сьогодні вже перебувають
у приватній власності», — наголош ує м і н іс т р ю с т и ц і ї Олекс а н д р
Ла вринови ч. На його д у мк у, запровадження уніфікованого держреєстру ділянок має стати одним з
інструментів дієвого контролю над
ринком землі. 
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пропоновано надавати таке підтвердження у формі листа за підписом
фіз особи, засвідченим нотаріально,
або за підписом керівника та засвідченим печаткою (якщо учасником банку
є юрособа). Це спростить порядок
подання необхідних документів при
реєстрації фінустанови чи набутті істотної участі в ній.
Представниками банківської спільноти також зазначена необхідність
визначити в документі звітний період, за який фізичні особи — учасники
банку повинні подати довідку органу
державної податкової служби про декларацію про майновий стан і отримані доходи. Це дозволить більш чітко
визначити вимоги НБУ для уникнення
двоякого розуміння норм.
Крім того, потребує доопрацювання процедура призначення відповідального виконавця, який здійснює
контроль за операціями, котрі проводять працівники відокремленого
підрозділу банку. Адже якщо чисельність його працівників не перевищує
3 осіб та операції відділення не відображаються в окремому балансі, існує
практика призначення однієї відповідальної особи на кілька відділень з
обмеженим переліком операцій. Тому
УКБС пропонує надати фінустановам
право самостійно призначати відповідальну особу, враховуючи обсяги
операцій підрозділів банку.
«Врахування пропозицій УКБС
дозволить оптимізувати процедури
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття фінустановами відокремлених підрозділів та уникнути суперечності між змінами та чинним
за конода вс т вом, що ви к л юч и т ь
можливість різного тлумачення і застосування норм», — зазначила генеральний директор Асоціації Галина
Оліфер. 

БЮДЖЕТНІ КОШТИ

Закупівлі привели у відповідність
Президент погодив нові правила проведення тендерів
КСЕНІЯ СОКУЛЬСЬКА,
«Подробиці»

Чергову версію закону про
держзакупівлі, за яку Верховна
Рада проголосувала в травні,
розкритикували не тільки
українські опозиціонери, а й
Єврокомісія разом зі Світовим
банком. Президент наклав
на спірний акт вето і потім
запропонував свої поправки, з
якими парламент погодився.
Зарубіжне несхвалення
Чергову спробу відрубати кілька
голів корупційної «гідри» вітчизняні
законодавці зробили 17 травня. Саме
тоді парламент проголосував у другому читанні за оновлену версію закону
про державні закупівлі. Спочатку
прагнення вдосконалити акт пояснювалося бажанням піти назустріч міжнародним інституціям. Нагадаємо, на
початку 2011 року ЄС і Світовий банк
пригальмували фінансування деяких
спільних з Україною програм через ті
поправки, які раніше були внесені до
тендерних правил. Тоді Київ пообіцяв
виправитись, і вже в березні нова редакція закону була ухвалена в першому читанні. Проте, судячи з реакції,
до травня парламентарії відхилилися
від запланованого шляху. Прийнятий
17 травня закон українські опозиціонери з ходу назвали «корупційним».
Не дістав він схвалення і за кордоном.
Про те, що Євросоюз обстоюватиме
подальшу корекцію закону про держзакупівлі, представники Брюсселя
заявили ще в травні. «Ми працюємо
далі, ми намагаємося змінити ці поправки, які змінили суть самих правил
про держзакупівлі», — відзначив глава
представництва ЄС в Україні ЖозеМануель Пінту Тейшейра, попередивши, що оцінку внесених 17 травня поправок ЄС дасть найближчим часом.
Незабаром з’явились і чутки про те, що
в ситуації, яка склалася, глава держави
закон не підпише.
Конкретні претензії Європи до
відредагованого закону стали відомі
пресі вже в першій половині червня.
Найбільш неприйнятними зарубіжні
експерти визнали три пункти. Головний з них — застереження в новому
законі, що його норми не поширюватимуться на підприємства з істотною
часткою державного або комунального
капіталу, якщо вони проводитимуть
закупівлі за власні обігові кошти, а
не за ті, що надійшли з держбюджету.
За підрахунками фахівців, з-під
дії акта одним махом була виведена
левова частка операцій, котрі раніше
регулювали тендери. Також каменем

П.Тейшейра вказав на недоліки першої версії закону.

спотикання стало бажання законодавців вивести за рамки тендера закупівлі товарів і послуг, що проводяться
для Аграрного фонду, і зобов’язати
страхувати всі операції, розмір яких
перевищує 10 млн грн. «Деякі зміни
відводять закон убік від європейських
і міжнародних стандартів. У зв’язку із
цим ми переконливо рекомендуємо
повернути закон до парламенту», —
критики були невблаганні.
З необхідністю шукати компроміс
із Єврокомісією та Світовим банком (а
мова все ж таки йшла про сотні мільйонів євро) в Кабміні сперечатися не
стали. «Ми домовилися, що зараз на
рівні експертів відпрацюємо ті пропозиції, які є від Світового банку, від Єврокомісії, і, я думаю, ми там знайдемо
повне взаєморозуміння, принаймні я
не бачу жодних проблем», — заздалегідь пояснював перший віце-прем’єр
Андрій Клюєв. Банкова, схоже, була
солідарна з Урядом. І майже місяць
після ухвалення закону, котрий швидко набув скандальної популярності,
Президент наклав на нього вето, а
потім направив свої поправки до парламенту.
У Верховній Раді до думки глави
держави поставилися з належною
увагою: 8 липня, в ході останнього пленарного дня минулої сесії все 16 пропозицій гаранта отримали необхідну
кількість «за». У цілому ж ініціатива
гаранта держави була підтримана 263
голосами. А 28 липня спільне законодавче дітище підписав і сам Віктор
Янукович.

«Компромісний» варіант
Ще до того, як Президент відправив свої поправки до парламенту, на
Банковій уточнювали, що бажання
глави держави відредагувати недосконалий документ не пояснюється
однією тільки критикою з-за кордону. Дуже вже очевидними були недоліки підготовленого нардепами варіанта. Тому в поясненні до пропозицій
гаранта неодноразово з’являються
формулювання на зразок «може привести до обмеження конкуренції»,
«підвищення корупційних ризиків»,
«неефективні витрати бюджетних
коштів» тощо.
Проте ознайомлення із затвердженими Верховною Радою поправками
показує, що були змінені далеко не
всі критиковані позиції. На Банковій
спробували якомога менш болісно
вирішити проблему з виведенням державних і комунальних підприємств
із-під дії закону (такою була головна
вимога Єврокомісії та Світового банку). Умови відходу від тендерів ускладнилися. Тепер певний час проводити
держзакупівлі за всіма правилами
повинні ті підприємства, які мають
податкові пільги, звільнені від боргів
перед держбюджетом або отримують
пряму чи опосередковану бюджетну
підтримку. Але експерти допускають,
що з визначенням кола «підзаконних»
організацій можуть виникнути проблеми. «У країні немає юридичного поняття «бюджетна підтримка». Тобто
це вільне трактування. Ним можуть

скористатися підприємства, в котрих є державна частка або які мають
пільгове оподаткування. Тепер вони
як захочуть, так і купуватимуть», —
вважає Олексій Хмара, керівник контактної групи в Україні Transparency
International.
Зате повною мірою назустріч проханням пішли на Банковій у випадку зі
страхуванням відповідальності учасників торгів. «Упровадження додаткового механізму забезпечення вважається необгрунтованим», — ішлося
в пропозиціях В.Януковича. Також
президентські поправки скоротили і
перелік випадків, на які не поширюється тендерне законодавство. Правда,
згадані в цьому контексті закупівлі для
Аграрного фонду все одно залишилися
в списку винятків.
Не пройшли і деякі інші потурання, запропоновані депутатами.
Отже, все-таки через тендер повинні
проводити закупівлі для потреб пенітенціарної системи, для проведення гастролей, туристичних заходів
і фестивалів; кормів для циркових
тварин, а також «товарів і послуг для
створення нових постановок (концертів), виготовлення (створення)
початкових відеоматеріалів, аудіовізуальних творів». Крім того, глава
держави зробив кроки для захисту
реп у та ції можновла дців. Раніше
парламент планував звільнити від
утисків тендерних нормативів операції, котрі стосуються забезпечен-

послуги остаточно перекочували до
списку тих, які «окремими законами
регламентуються». Виведення постачань води, тепла, електрики за межі
сфери, вільної від тендерів (за що,
до речі, давно боролися європейці),
В.Янукович пояснив розширенням
мож ливостей заку півлі в одного
учасника.
Питання трактування
Украй широке трактування таких операцій було одним з головних
об’єктів критики з боку опозиції та
окремих експертів. Проте все, що
стосується «одноосібних» випадків,
і після президентських коригувань
залишилося без змін. І ті пункти, які
розширюють перелік можливостей
купувати товари або послуги в однієї організації (включаючи і доступне
для трактувань формулювання «у
зв’язку з виникненням особливих
економічних і соціальних обставин»),
і правила, які дозволяють перегравати
тендерні умови вже після підписання
договору, відповідають депутатським
сподіванням. Не стали на Банковій
міняти і відредаговані контролюючі
можливості Міністерства економіки і
розвитку. Знову-таки, в тих випадках,
коли мова йде про процедуру закупівель в одного учасника, необхідність
погоджувати умови з міністерством
відпадає. Прихильники первинного
законопроекту, які свого часу бачили

Президентські поправки
скоротили перелік випадків,
на які не поширюється
тендерне законодавство.
ня заходів за участю представників
найвищої влади, та авіаперевезень
офіційних делегацій, що викликало
подив багатьох правозахисників. Тепер же спірні норми знову скасовані.
Крім того, Президент запропонував прибрати неточності у формулюваннях, і пояснити, що порядок
одержання освітніх послуг зарубіжних вузів має визначатись окремим
законом. Важливо і те, що поправки
глави держави уточнили стан справ
з постачаннями електричної та теплової енергії, її транспортуванням;
з послугами з централізованого опалення, водопостачання і водовідведення. Раніше було не до кінця зрозуміло: чи то вони зовсім виводяться
«з-під тендерів», чи то процедури
повинні у точнюватись окремими
нормативними актами. З липня ситуація стала більш визначеною. Подібні

в цьому одне з найголовніших антикорупційних нововведень, можуть порадіти стабільності свого починання.
М і ж народ н і орг а н і з а ц і ї п резидентські пропозиції зустріли зі
схваленням. «У вето є ціла низка позитивних коментарів, ми вітаємо це і
сподіваємося що зміни будуть прийняті згідно з гарною міжнародною
практикою», — заявив ще в червні
представник Світового банку — координатор програм економічного
розвитку в Україні, Білорусі та Молдові Пабло Сааведра. Нововведення
від Банкової і справді закрили кілька
лазівок, що дозволяють двояко трактувати норми закону. Але при цьому
взагалі без змін залишилися все ті ж
небезспірні новели, котрі стосувалися закупівель в одного учасника. І
хто знає, чим саме може обернутися
свобода маневру в цьому напрямі. 
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ПІДВІДОМЧІСТЬ

Приватноправові аргументи.
Земельна ділянка є майном, отже, захисту саме майнового інтересу прагне особа, звертаючись до суду
АРКАДІЙ УЛІЦЬКИЙ,
суддя Вищого господарського суду України;
ОЛЕКСАНДР ПОЛІВОДСЬКИЙ,
адвокат, кандидат юридичних наук

Довгий час серед фахівців
тривала дискусія щодо того, як
слід застосовувати законодавство
про підвідомчість при розгляді
земельних спорів. Свою позицію
щодо цього питання нещодавно
висловив Вищий господарський
суд, пленум якого 17.05.2011
прийняв постанову №6 «Про
деякі питання практики розгляду
справ у спорах, що виникають
із земельних відносин». Який
підхід пропонує вища ланка
господарського судочинства?
Чи вирішить усі проблеми щодо
розгляду таких спорів прийняте
роз’яснення?
Складний предмет
З емел ьн і с пори з а вж д и бу л и
особливою категорією судового провадження. Вони потребують спеціальних знань суддів та учасників
процесу. Разом з тим з розвитком земельних відносин зростає кількість
таких спорів, урізноманітнюється
судова практика, збільшується обсяг нормативної бази, що потребує
спеціальної підготовки як суддів, так
і представників сторін.
Зазначимо, що формального визначення терміна «земельні спори»
не існує. І проблема навіть не в законодавцеві, оскільки дати чітке й
однозначне визначення навряд чи
можливо через те, що такі відносини
є комплексними і поєднують адміністративно-, цивільно-, господарськота навіть конституційно-правові положення. Земельних відносин також
безпосередньо торкається законодавство про органи місцевого самоврядування. Принагідно зазначимо,
що навіть серед юристів-науковців
немає цілковитої згоди не тільки стосовно того, що слід уважати земельними спорами, а й стосовно того, що
є земельним правом. Отже, земельні
спори апріорі приречені на дискусію
щодо їх правової природи.
Земельним спором можна назвати
будь-який спір, який тією чи іншою
мірою стосується прав на землю. Підставою для позову тут можуть бути
різні обставини, починаючи від порушення умов договору оренди до оспорювання дій державних органів щодо
прав на землю.
Особливістю земельних спорів є
те, що до таких відносин залучені
державні органи, які здійснюють
реєстрацію прав власності на землю,
прав користування нею, у тому числі
договорів оренди. Державні структури відповідно до своїх повноважень
приймають рішення щодо виділення
у власність земельних ділянок, виконують адміністративні дії щодо
реєстрації прав на землю тощо. Від
таких адміністративних дій залежать
цілком конкретні майнові наслідки:
визнання договору укладеним, набуття права на землю, виникнення
певних прав тощо. Отже, в земельних
правовідносинах поєднуються ознаки адміністративних та цивільних
правовідносин, що зумовлює необхідність розмежування таких правовідносин у практичному плані при
розгляді конкретної справи.
Законодавець та судова влада неодноразово намагалися відобразити
особливості земельних справ та встановити чіткі критерії для розмежування підвідомчості спорів, уносячи
відповідні зміни до законодавства.
Так, у п.6 ч.1 ст.12 Господарського про-

Судді ВГС вирішили, що саме вони мають розглядати земельні спори приватноправового характеру.

№10-рп/2010 визнав, що органи місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо розпорядження
землями територіальних громад,
передання ділянок з комунальної
власності у власність громадян та
юридичних осіб, надання ділянок у
користування із земель комунальної
власності, вилучення ділянок із земель комунальної власності діють як
суб’єкти владних повноважень. Крім
того, КС зазначив, що положення п.1
ч.1 ст.17 КАС стосовно поширення
компетенції адміністративних судів
на «спори фізичних чи юридичних
осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень
(нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій
чи бездіяльності» слід розуміти так,
що до публічно-правових спорів, на
які поширюється юрисдикція адміністративних судів, належать і земельні спори фізичних чи юридичних осіб
з органом місцевого самоврядування
як суб’єктом владних повноважень,
пов’язані з оскарженням його рішень,
дій чи бездіяльності.
Порушена перед Конституційним
Судом проблема була і залишається
актуальною через те, що право власності на землю, як і право користування нею, неможливе без реєстрації,
тобто визнання такого права державою. Для цього потрібні відповідні
дії державних органів. Отже, з одного
боку, такі дії є публічно-правовими,
адміністративними, а з другого — породжують майнові наслідки, від такого
рішення залежить, чи набуде особа
право власності на землю, тобто воно
зачіпає приватний інтерес.
Однак після прийняття рішення
КС №10-рп/2010 було внесено зміни
до ст.17 КАС. Тепер у ній зазначено:
«Юрисдикція адміністративних судів
поширюється на правовідносини, що
виникають у зв’язку зі здійсненням
суб’єктом владних повноважень владних управлінських функцій…» (ч.1). У
п.1 ч.2 ст.17 КАС міститься положення,
відповідно до якого «юрисдикція адміністративних судів поширюється на
публічно-правові спори», зокрема на

особи і в установленому порядку
набули статус суб’єкта підприємницької діяльності, розглядаються
господарськими судами, а всі інші —
в порядку цивільного судочинства,
крім спорів, зокрема, щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності
суб’єктів владних повноважень при
реалізації ними управлінських функцій у сфері земельних правовідносин,
вирішення яких згідно з пп.1, 3 ч.1
ст.17 КАС віднесено до компетенції
адміністративних судів».
Разом з тим ця постанова не деталізує питання підвідомчості спорів. У зв’язку із цим цікавою є думка, викладена в постанові пленуму

«спори фізичних чи юридичних осіб із
суб’єктом владних повноважень щодо
оскарження його рішень (нормативноправових актів чи правових актів індивідуальної дії)». Такі формулювання
з’явилися з прийняттям закону «Про
судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010
№2453-VI.

Законодавче загострення
Проблема набула особливого загострення після прийняття Кодексу
адміністративного судочинства, який
набрав чинності 1.09.2005. У п.1 ч.1
ст.17 його сказано, що до компетенції
адмінсудів, зокрема, віднесено спори
юридичних осіб із суб’єктом владних
повноважень щодо оскарження його
рішень, дій чи бездіяльності.
Довгий час серед фахівців точилися дискусії щодо того, ким слід
вважати органи місцевого самоврядування й органи державної влади
щодо земельних відносин. Це питання розглядав Конституційний
Суд, який у рішенні від 1.04.2010

Один пленум добре,
а два — краще
Порушена проблема не залишилася без уваги Верховного Суду, який
19.03.2010 вніс зміни та доповнення
до постанови Пленуму ВС №7 «Про
практику застосування судами земельного законодавства при розгляді
цивільних справ» від 16.04.2004. Так,
у п.2 постанови Пленуму ВС у чинній
редакції зазначено, що «ті земельні та
пов’язані із земельними відносинами
майнові спори, сторонами в яких є
юридичні особи, а також громадяни,
що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної

Аналогія доречна
Разом з тим порушена в постанові
пленуму ВГС №6 проблема має багато

ВГС пішов правильним шляхом, зосередивши увагу
системи господарського судочинства на необхідності
захисту майнових (пов’язаних з ними немайнових)
прав учасників земельних правовідносин.
ВГС №6. Цей документ розглядає не
тільки питання підвідомчості, а й
проблеми матеріального права, які
також варті окремої уваги (стосуються набуття та реалізації прав на
земельні ділянки, відповідальності
за земельні правопорушення тощо).
Проте зупинимося на проблемі підвідомчості спорів, яка є важливою
як для суддів, так і для інших учасників судових спорів.
Так, у п.1.1 постанови пленуму
ВГС №6 зазначено: «Питання про те,
чи підвідомча господарському суду
справа у спорі, що виник із земельних
правовідносин, повинно вирішуватись
залежно від того, який характер мають
спірні правовідносини, тобто чи є
вони приватноправовими чи публічно-правовими та чи відповідає склад
сторін у справі ст.1 ГПК». Ця стаття
встановлює, що до господарського
суду по захист своїх прав можуть
звертатися підприємства, організації
та інші юридичні особи, громадяни,
які здійснюють підприємницьку діяльність, а також інші особи.

Серед юристів-науковців немає цілковитої
згоди не тільки стосовно того, що слід
уважати земельними спорами, а й стосовно
того, що є земельним правом.
цесуального кодексу зазначено: господарським судам підвідомчі «справи
у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь
суб’єкти господарської діяльності, за
винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів».

скасування права власності на відповідну земельну ділянку.
Ця проблема розглядалася на рівні
Конституційного Суду в справі про
скасування актів органів місцевого
самоврядування. У своєму рішенні
від 16.04.2009 №7-рп/2009 КС визнав,
що скасування таких рішень можливе
на підставі, в межах повноважень та в
спосіб, що передбачені Конститу цією
та законами України, тобто в разі,
якщо це відповідає повноваженням
відповідних рад та наявні відповідні
обставини. Разом з тим у п.5 цього
ж рішення зазначено, що органи місцевого самоврядування не можуть
скасовувати свої попередні рішення,

підлягають розгляду, зокрема, земельні спори:
• щодо прав на землю (крім спорів
про примусове відчуження земельних
ділянок з мотивів суспільної необхідності, ці питання врегульовані ст.1831
КАС);
• пов’язані із захистом права на земельні ділянки;
• про визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування;
• про повернення самовільно зайнятих земельних ділянок;
• про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою;
• пов’язані з набуттям, зміною та
припиненням права користування
чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
• про встановлення, зміну та припинення земельного сервітуту;
• що виникають з укладення, зміни,
розірвання, виконання договору оренди земельних ділянок, інших договорів
користування земельними ділянками;
• про стягнення шкоди, зокрема
упущеної вигоди, завданої порушеннями прав власників, у тому числі
держави та територіальних громад, і
користувачам земельних ділянок;
• інші спори, пов’язані з правами й
охоронюваними законом інтересами
суб’єктів господарювання та інших
юридичних осіб на земельні ділянки.
Підхід, виражений у постанові пленуму ВГС №6, та подана аргументація
варті уваги, оскільки особа в земельних спорах при зверненні із заявою
до суду має на меті не встановлення
публічно-правового порядку, а захист
власних гарантованих законом прав
та інтересів. При цьому такий інтерес
стосується прав на певну конкретну
земельну ділянку, яка є об’єктом права
власності. Ніхто не зможе заперечити,
що ділянка є майном, отже, захисту
саме майнового (чи пов’язаного з ним
немайнового) інтересу прагне особа,
звертаючись до суду.

Публічні чи приватні?
Якщо питання щодо складу учасників бі льш-менш визначене, то
розмежування публічно-правових
та приватноправових відносин у земельних спорах усе ще залишається
проблемою. Так, при виконанні владних повноважень державні органи
вчиняють певні дії, які мають вплив
на майнові та немайнові інтереси
конкретних суб’єктів господарських
правовідносин. Наприклад, значна
кількість земельних спорів пов’язана
зі скасуванням органами місцевого
са мовряд у ва нн я а кті в індиві д уальної дії про виділення земельних
ділянок. Нерідко такі рішення органів місцевого самоврядування приймаються тоді, коли право власності
на відповідні земельні ділянки вже
оформлено й останні навіть продані
третім особам, зокрема й добросовісним набувачам. У таких випадках
скасування актів індивідуальної дії
про виділення землі тягне за собою

вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли
правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та
охоронюваних законом інтересів, і
суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.
Тобто Конституційний Суд уважає за
необхідне зважати на приватноправові
інтереси громадян.
Однак немає сумніву, що зацікавлена особа вправі самостійно в суді
оскаржити рішення чи бездіяльність
органів місцевого самоврядування і
доводити наявність чи відсутність відповідних фактів та правових підстав
для захисту своїх прав та інтересів.
До якого суду звертатися в такому разі
особам: до адміністративного, який
розглядає публічно-правові спори із
суб’єктами владних повноважень, чи
до господарського суду, якщо це порушує право на землю юридичної особи?
Ще кілька аргументів
Постанова пленуму ВГС №6 пропонує кілька аргументів на користь
того, що земельні спори стосуються
приватноправових питань. Так, Вищий господарський суд пропонує
враховувати, що:
• земля та земельні відносини є
об’єктами цивільних прав, а держава
та її органи, органи місцевого самоврядування беруть участь у таких
правовідносинах з метою реалізації
власниками прав на земельні ділянки;
• органи державної влади та органи місцевого самоврядування діють
як такі, що реалізують повноваження
власників землі (тобто держави та місцевих громад);
• відносини, пов’язані з набуттям та
реалізацією громадянами, юридичними особами прав на земельні ділянки
та щодо цивільного обороту земельних
ділянок, грунтуються на засадах рівності учасників і є цивільно-правовими;
• при виділенні земельної ділянки,
набутті прав на землю реалізуються
відповідні права власника у цивільних (господарських) правовідносинах,
особливо це стосується актів індивідуальної дії;
• спір, що виник у зв’язку з прийняттям рішення суб’єктом владних
повноважень, є спором про цивільне,
тобто майнове, право, предметом спору є захист права власності особи, а не
публічні права.
У зв’язку з наведеним постанова
пленуму ВГС №6 зазначає, що в порядку господарського судочинства

спільного з іншими спорами щодо підвідомчості. Так, і надалі триватимуть
аналогічні дискусії щодо:
• спорів, пов’язаних із правами на
знаки для товарів і послуг;
• договорів, які підлягають реєстрації;
• визнання недійсними договорів
податковими органами;
• інших правовідносин, які поєднують одночасно цивільно-правові та
адміністративні відносини.
Вирішення цього питання можливе тільки шляхом законодавчого
усунення суперечностей між визначеною компетенцією адміністративних і господарських судів. Потрібні
кардинальні й водночас зважені зміни
в судовій системі.
Порушена проблема стосується
більш глибокого й актуального спору щодо співвідношення цивільного
та адміністративного права. Стосовно
цього було зламано чимало списів не
тільки практиків, а і юристів-науковців
з багатьох країн світу. Очевидно, що поставити крапку в такому спорі неможливо. Однак при вирішенні питання підвідомчості можна визначити мотивацію
особи, яка звертається до суду, та брати
до уваги саме цей фактор.
Отже, Вищий господарський суд
пішов правильним шляхом, зосередивши увагу системи господарського
судочинства на необхідності захисту
майнових (пов’язаних з ними немайнових) прав учасників земельних
правовідносин. Такий підхід відповідає положенням, що містяться в ст.14
Конституції.
Така позиція не знімає всіх проблем, пов’язаних із підвідомчістю
земельних спорів, але є суттєвим
кроком до їх вирішення та обгрунтування найбільш бажаної форми
захисту прав учасників земельних
відносин. Так, висловлена позиція
Вищого господарського суду в багатьох випадках зніме заперечення
стосовно того, що конкретна позовна заява про скасування рішення
органу місцевого самоврядування
чи органів державної влади не підлягає розгляду в господарському
суді. Відтак кількість відмов у розгляді в судах щодо цього питання має
зменшитися. Разом з тим від сторін
у будь-якому разі вимагатиметься
кваліфікована підготовка позовних
матеріалів та належний їх супровід
у судовому процесі. Так, позов повинен містити кваліфіковане обгрунтування вимог, у тому числі в тій частині, що стосується підвідомчості. 
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На перетині видів юрисдикції.
Нормами КПК не передбачено порядок
розгляду скарг на бездіяльність органів
дізнання, слідчого та прокурора



Пленум Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Постанова

24 червня 2011 року

м.Київ

№4

Про звернення до Верховного Суду України про направлення
до Конституційного Суду України конституційного подання щодо
офіційного тлумачення положень Кримінально-процесуального
кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України
в контексті зі статтею 55 Конституції України
Обговоривши внесений головою
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ проект звернення до
Верховного Суду України про направлення до Конституційного Суду
України конституційного подання
щодо офіційного тлумачення положень статей 97, 110, 234, 236 Кримінально-процесуального кодексу України та
статей 3, 4, 17 Кодексу адміністративного судочинства України в контексті зі статті 55 Конституції України,
керуючись статтею 150 Конституції
України, статтями 13, 38—41, 93 Закону України «Про Конституційний Суд

України», пунктом 4 частини 2 статті 36 Закону України «Про судоустрій
і статус суддів»,
пленум Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ постановляє:
Звернутися до Верховного Суду
України про направлення до Конституційного Суду України конституційного подання щодо офіційного
тлумачення положень статей 97, 110,
234, 236 Кримінально-процесуального кодексу України та статей 3, 4, 17
Кодексу адміністративного судочинства України в контексті та поєднанні зі статтею 55 Конституції України.

Голова Вищого спеціа лізованого суду України з розгляду циві л ьн и х і кри м і на л ьн и х с п ра в
Л.ФЕСЕНКО

Секретар пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ
Д.ЛУСПЕНИК

ЗВЕРНЕННЯ
Керуючись пунктом 2 постанови
Пленуму Верховного Суду України
від 1 листопада 1996 року №9 «Про
застосування Конституції України
при здійсненні правосуддя», колегія
суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ ухвалою від
7 квітня 2011 року зупинила розгляд справи за касаційною скаргою
Палька Є.Л. на постанову Печерського ра йонного с у д у м. К иєва
від 14 вересня 2010 року та ухвалу
А пел я ц і й ног о с у д у м.К иє в а ві д
23 листопада 2010 року у зв’язку з
необх і дністю ініціюва ння перед

суб’єктом права на конституційне
подання питання про звернення
до Конституційного Суду України
щодо офіційного тлумачення деяких
положень Криміна льно-процес уального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства
України з питань, порушених у скарзі
заявника.
Практична необхідність такого
звернення викликана тим, що колегія
суддів при розгляді вказаної справи
встановила наявність у судовій практиці неоднакового підходу до вирішення питання про визначення судової
юрисдикції розгляду справ, предметом оскарження в яких є рішення,

дії чи бездіяльність органів дізнання,
слідства та прокуратури, вчинені під
час розгляду заяв чи повідомлень про
злочини. Це, зокрема, стосується заяв
про порушення кримінальної справи:
суди однієї юрисдикції вважають, що
такі справи слід розглядати в порядку
кримінального судочинства, а інші
відносять їх до юрисдикції адміністративних судів.
Правова невизначеність із цього
питання може призвести до порушення
прав заявника, передбачених §1 статті 6
Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий
судовий розгляд належним судом, та
Конституції України.
Так, відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується
право на оскарження в суді бездіяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, посадових і
службових осіб. Саме в запровадженні
механізму реального захисту громадянами своїх прав у суді полягає здійснення функцій правової держави та її
утвердження як такої. Згідно зі статтею
124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини,
що виникають у державі, а статтею 125
Основного закону держави передбачено,
що система судів загальної юрисдикції
будується за принципами територіальності та спеціалізації.
Відповідно до статті 18 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних,
кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про
адміністративні правопорушення.
Зокрема, при розгл яді спра в,
предметом оскарження в яких є рі-

зазначено, що захист прав і свобод
людини не може бути надійним без
надання їй можливості при розслідуванні кримінальної справи оскаржити до суду окремі процесуальні акти,
дії чи бездіяльність органів дізнання,
попереднього слідства і прокуратури.
А таке оскарження може здійснюватись у порядку, встановленому КПК,
оскільки діяльність посадових осіб, як
і діяльність суду, має свої особливості,
не належить до сфери управлінської
діяльності і не може бути предметом
оскарження в порядку, визначеному
главою 31-А ЦПК.
У зв’язку із цим суди адміністративної юрисдикції вважають, що
при вирішенні вказаних спорів оцінку
відповідності заяви про злочин критеріям, встановленим статтями 94, 95
КПК, може дати лише орган дізнання,
слідства, прокуратури та суд кримінальної юрисдикції. За правилами
КАС суди адміністративної юрисдикції таких повноважень не мають.
Разом із тим статті 110, 234, 236
КПК урегульовують лише порядок
оскарження дій та постанов органів
дізнання, слідчого та прокурора в
процесі кримінального провадження.
Цими нормами не встановлено порядок
оскарження бездіяльності таких органів
(тобто в докримінальному провадженні), що позбавляє суди кримінальної
юрисдикції можливості приймати відповідні рішення. Крім того, нормами
КПК взагалі не передбачено порядок
розгляду таких справ, а процесуальна
аналогія в кримінальному судочинстві
є недопустимою.
Зазначене вище вказує на порушення
прав людини на судовий захист.
Пунктом 4 статті 13 Закону України
«Про Конститу ційний Суд Украї-

статті 13 цього Закону, є: Президент
України, не менш як 45 народних
депутатів України, уповноважений
Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи
державної влади, Верховна рада Автономної Республіки Крим, органи
місцевого самоврядування.
Відповідно до пункту 4 частини 2
статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» пленум вищого
спеціалізованого суду приймає рішення про звернення до Верховного
Суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових
актів Верховної Ради України, актів
Президента України, актів Кабінету
Міністрів України, правових актів
Верховної ради Автономної Республіки Крим, а також щодо офіційного
тлумачення Конституції та інших
законів України.
Ураховуючи те, що затягування
вирішення зазначеного питання може
призвести до порушення розумних
строків розгляду цієї справи та інших
аналогічних справ, пленум Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ звертається до Верховного Суду
України з проханням направити у
встановленому законом порядку до
Конституційного Суду України подання щодо офіційного тлумачення
положень статей 97, 110, 234, 236 Кримінально-процесуального кодексу
України та статей 3, 4, 17 Кодексу адміністративного судочинства України
у контексті та поєднанні зі статтею 55
Конституції України й дати відповіді
на такі питання:
— за правилами якого виду судової

Суди адміністративної юрисдикції вважають,
що оцінку відповідності заяви про злочин
може дати лише орган дізнання, слідства,
прокуратури та суд кримінальної юрисдикції.
шення, дії чи бездіяльність органів
дізнання, слідства та прокуратури,
вчинені під час розгляду заяв чи повідомлень про злочини, суди адміністративної юрисдикції звертають
увагу на правову позицію Конституційного Суду України, висловлену
в пункті 4.2 мотивувальної частини
рішення від 23 травня 2001 року
№6-рп/2001 (у справі щодо конститу ційності статті 248-3 ЦПК), де

ни» встановлено, що тільки цей суд
приймає рішення та дає висновки
у справах щодо офіційного тлумачення Конституції та інших законів
України.
Згідно зі статтею 41 Закону України
«Про Конституційний Суд України»
суб’єктами права на конституційне
подання з питань дачі висновків
Конституційним Судом України у
випадках, передбачених пунктом 4

юрисдикції (кримінальної чи адміністративної) підлягають розгляду
заяви, предметом оскарження в яких
є бездіяльність органів дізнання, слідства та прокуратури під час розгляду
заяв чи повідомлень про злочини;
— який порядок розгляду судами
відповідної категорії справ, якщо
така процедура безпосередньо не
передбачена в процесуальному кодексі. 

ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ

Кредиторські претензії.
Для застосування такої міри
відповідальності, як стягнення збитків,
потрібна наявність усіх чотирьох елементів
складу цивільного правопорушення



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

26 липня 2011 року
Головам апеляційних судів областей, мм.Києва та Севастополя,
Апеляційного суду Автономної Республіки Крим
Відповідно до ст.34 Закону «Про
судоустрій і статус суддів», ст.360 7
Циві льно-процес уа льного кодексу доводжу до вашого відома, що
Верховним Судом за наслідка ми
розгляду заяв про перегляд судови х рішень із мотивів неоднакового застосування судом касаційної інстанцій одних і тих са мих
норм матеріального права у подібни х пра вові дносина х, прийн ято
ряд поста нов та сформ ульова но
обов’язкові для всіх судів України
правові позиції.
Серед них звертаю увагу на такі.
Зобов’язання, що виникають із
договорів та інших правочинів
1. Правовідносини з постачання
фізичним особам електричної енергії регулюються ст.714 Цивільного
кодексу, стст.24 — 27 закону «Про
електроенергетику», Правилами користування електричною енергією
для населення. Вказані правовідносини є договірними.
Підстави та порядок складання
акта про порушення споживачем
правил користування електричною
енергією, у тому числі актів, що засвідч у ють факти ї ї розкра дання,
врегульовано, зокрема, п.53 зазначених вище правил.

З урахуванням положень стст.15,
16 ЦК не є належним способом захисту судом цивільних прав та інтересів особи пред’явлення позову
про визнання акта про порушення
правил користування електричною
енергією недійсним. Це стосується
і справ про стягнення збитків, завданих позаобліковим споживанням електричної енергії. Складений працівниками обленерго акт
є лише фіксацією порушення, яке
було виявлено під час проведення
постача льником енергі ї перевірк и дот ри ма нн я на ведени х вище
правил. Згідно з ст.57 ЦПК, такий
акт є лише доказом, який у разі
виникнення спору повинен оцінюватися судом відповідно до вимог
ст.212 ЦПК (постанова від 6.06.2011
№6-4цс11).
2. Зі змісту виданої позивачем
довіреності чітко вбачається, що
вона видана тільки для правовідносин із питань користування та
розпорядження належними йому
з е ме л ьн и м и д і л я н к а м и, і л и ше
для цих відносин представник був
наділений правом укладати певні
правочини (договори). Отже, вчинення представником на підставі
цієї довіреності третейського за-

стереження (третейської угоди) у
договорі купівлі-продажу належних
позивачеві земельних ділянок, є виходом представника за межі наданих
йому повноважень та порушенням
положення ч.2 ст.203 ЦК, в якій зазначено, що особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг
цивільної дієздатності.
Крім того, згідно зі стст.2, 5, 12 закону «Про третейські суди» сторони
можуть укласти третейську угоду у
вигляді третейського застереження та
передати спір на розгляд третейському
суду. Проте вчинення такого правочину не аналогічне повноваженню, яке
видане позивачем у своїй довіреності,
оскільки укладання третейської угоди, а в подальшому участь у третейському розгляді, передбачає домовленість сторін як на визначення спору,
який буде в цьому суді розглядатись,
так і на визначення конкретного чи
постійно діючого третейського суду,
місця розгляду справи, а також його
регламенту (постанова від 30.05.2011
№6-13цс11).
3. За змістом ст.21 закону «Про
оренду землі» розмір та умови орендної плати, що указані в договорі
оренди, не можуть суперечити чинному на час укладання договору законодавству.
Указом Президента від 19.08.2008
№725/2008 «Про невідкладні заходи
щодо захисту власників земельних
ділянок та земельних часток (паїв)»
встановлено розмір орендної плати
не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості
земельної ділянки. Цей указ набрав
чинності з дня його опублікування,
та в його тексті відсутнє посилання
про поширення його дії на договори,
укладені до набрання ним чинності.
Оскільки зазначений указ має рекомендаційний характер, і, крім того,
він набрав чинності після укладання договору оренди між сторонами,
таму змінити розмір орендної плати
можна лише за згодою сторін (постанова від 25.06.2011 №6-17цс11).
4. Задовольняючи позов у частині розірвання договору оренди
земельної ділянки, суди правильно

встановили та виходили з того, що
відповідач (TOB СГП) систематично не виконував обов’язків, передбачени х стст.24, 25 за кон у «Про
оренду землі» та умовами договору; не сплачував орендної плати за
2008—2009 роки у встановлений договором строк, а виплатив указану
суму лише після звернення позивача до суду (постанова від 25.06.2011
№6-17цс11).
Справи про відшкодування шкоди
При вирішенні позову про стягнення збитків у вигляді неодержаних
доходів через несвоєчасне виконання
банком кредитних зобов’язань (неперера х у вання кредитного траншу) суди мають враховувати зміст
стст.611, 623 ЦК, згідно з якими у
разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені
договором або законом, зокрема
відшкодування збитків; боржник,
який порушив зобов’язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим
збитки. Розмір збитків, завданих по-

K

рушенням зобов’язання, доказується
кредитором.
З у ра х у ванням наведеного та
згідно зі ст.22 ЦК, для застосування
такої міри відповідальності як стягнення збитків потрібна наявність всіх
чотирьох елементів складу цивільного правопорушення: протиправної поведінки, збитків, причинного
зв’язку між протиправною поведінкою
боржника та збитками, вини. За відсутності хоча б одного з цих елементів
цивільно-правова відповідальність не
настає. Оскільки на підставі умов кредитного договору судами встановлено
правомірність дій банку при відмові у
наданні чергового кредитного траншу,
то цивільно-правова відповідальність
для банку настати не може (постанова
від 4.07.2011 №3-59гс11).
Суди зобов’язані привести свою
судову практику у відповідність до
судових рішень Верховного Суду
України. 
В.о. голови М.ПШОНКА

судова практика

14

ПРАВОВІДНОСИНИ

Феміда для іноземців
та апатридів.
Якщо позивач не має місця проживання
в Україні, його справу вирішує адмінсуд
за місцезнаходженням відповідача



Пленум Вищого адміністративного
суду України
Постанова

20 червня 2011 року

№3

Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого
адміністративного суду України від 25.06.2009 №1 «Про судову практику
розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без
громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та
особи без громадянства в Україні»

У зв’язку з прийняттям Верховною
Радою України Закону України від
21.05.2010 №2286-VI «Про внесення
змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо видачі особи (екстрадиції)», яким урегульовано
питання здійснення екстрадиції та
відповідних процесуальних дій, Закону України від 7.07.2010 №2453-VI
«Про судоустрій і статус суддів» та
згідно з Указом Президента України
від 9.12.2010 №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади» пленум Вищого
адміністративного суду України постановив:
Унести до постанови пленуму Вищого адміністративного суду України
від 25.06.2009 №1 «Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи
без громадянства з України та спорів,
пов’язаних із перебуванням іноземця
та особи без громадянства в Україні»
такі зміни і доповнення:
1. В абзаці другому пункту 2 слова
«спеціально уповноваженим цент-

ральним органом виконавчої влади у
справах міграції — Державним комітетом України у справах національностей та релігій» замінити словами «спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через
Міністра внутрішніх справ України, — Державною міграційною службою України».
2. В абзаці восьмому пункту 2 слова
«Міністерством праці та соціальної
політики України, Міністерством
праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, відповідними
управліннями та відділами у структурі
місцевих державних адміністрацій,
а також підпорядкованими їй органами» замінити словами «Міністерством соціальної політики України,
Міністерством соціальної політики
Автономної Республіки Крим, відповідними управліннями та відділами у
структурі місцевих державних адміністрацій, а також підпорядкованими
їм органами».

3. В абзаці одинадцятому пункту
2 слова «Міністерством освіти і науки
України» замінити словами «Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України».
4. В абзаці тринадцятому пункту 2
слова «частини першої» замінити словами «частини другої».
5. Визнати таким, що втратив чинність, абзац сімнадцятий пункту 2.
6. Абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:
«Справи щодо рішення індивідуального характеру, а також дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, які
прийняті (вчинені, допущені) стосовно
конкретної фізичної особи, відповідно
до частини другої статті 19 КАС України вирішуються за вибором позивача
адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування,
знаходження) цієї особи-позивача або
адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача. Якщо позивач не
має місця проживання (перебування) в
Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача. Якщо ж відповідачем є закор-

8. В абзаці третьому пункту 4 слова
«Державний комітет України у справах
національностей та релігій» замінити
словами «Державна міграційна служба
України».
9. В абзаці другому пункту 5 слова
«частини четвертої» замінити словами
«частини шостої».
10. В абзаці шостому пункту 5 слова
«екстрадицію» та «чи екстрадицію»
виключити.
11. В абзаці третьому пункту 9 слова «Державним комітетом України у
справах національностей та релігій»
замінити словами «Державною міграційною службою України».
12. В абзаці четвертому пункту 9
слова «Державного комітету України
у справах національностей та релігій»
замінити словами «Державної міграційної служби України».
13. Абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:
«З огляду на зазначену норму та для
забезпечення участі іноземця та особи
без громадянства в розгляді справи
суди повинні неухильно дотримуватися вимог КАС України, передбачених
частиною четвертою статті 107, якою

«Згідно з частинами першою та
шостою статті 6 КАС України кожна особа в порядку, встановленому
цим Кодексом, має право звернутися до адміністративного суду, якщо
вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи
або інтереси. У разі якщо постановою, що оскаржується, заборонено
в’їзд в Україну, то дія вказаної постанови перешкоджає іноземцям чи
особам без громадянства прибути на
територію України та взяти участь
у розгляді цієї справи в суді будьякої інстанції. Дію постанови про
заборону в’їзду в Україну може бути
зупинено на час судового розгляду
справи ухвалою суду, який розглядає справу. Цю ухвалу суд повинен
надіслати в Державну прикордонну
службу України для виконання, а
також, коли в цьому є потреба, до
Міністерства закордонних справ
України. Після закінчення розгляду
справи суд повинен скасувати таку
ухвалу, роз’яснити іноземцю чи особі
без громадянства про наслідки ухваленого рішення та повідомити Дер-

«Дію постанови про заборону в’їзду в Україну
може бути зупинено на час судового розгляду
справи ухвалою суду, який розглядає справу».
донна дипломатична установа України,
то такі справи розглядаються відповідно
до частини третьої цієї статті окружним
адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на
місто Київ».
7. Абзац шостий пункту 3 викласти
в такій редакції:
«Справи за позовом суб’єкта владних повноважень за правилами частини першої статті 19 КАС України
територіально підсудні судам за місцем проживання (перебування) відповідача, крім випадків, передбачених
цим Кодексом».

встановлено, що питання про відкриття провадження в адміністративній
справі суддя вирішує протягом трьох
днів з дня надходження позовної заяви
до адміністративного суду.
Копію ухвали про відкриття провадження у справі суд повинен невідкладно надіслати іноземцю чи особі
без громадянства та відповідним органам міграційної служби».
14. Абзац четвертий пункту 17 викласти в такій редакції:

жавну прикордонну службу України
і Міністерство закордонних справ
України про скасування цієї ухвали».
15. Визнати таким, що втратив чинність, абзац другий пункту 28.
16. Визнати таким, що втратив
чинність, абзац четвертий пункту 28.
17. В абзаці шостому пункту 30 слова «Міністерства праці та соціальної
політики України» замінити словами
«Міністерства соціальної політики
України». 

Головуючий
О.ПАСЕНЮК

Секретар пленуму
М.СМОКОВИЧ

ПЛАНИ

ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ

Завдання
на узагальнення.

Тимчасова
колізія.

Пленум ВСС доручив судам
проаналізувати помилки
та подбати про свою репутацію



Пленум Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Постанова

15 липня 2011 року

м.Київ

№5

Про стан здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з
розгляду цивільних і кримінальних справ у першому півріччі 2011 року та
завдання на поточний рік

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ про
стан здійснення правосуддя Вищим
спеціалізованим судом України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ у першому півріччі 2011 року
та завдання на поточний рік, пленум
Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних
справ відзначає, що упродовж зазначеного періоду робота вказаного
суду із забезпечення належного рівня
здійснення правосуддя, захисту прав,
свобод та законних інтересів суб’єктів
права здійснювалася на належному
рівні.
Пленум Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ постановляє:
1. Інформацію голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ про
стан здійснення правосуддя Вищим
спеціалізованим судом України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ у першому півріччі 2011 року
та завдання на поточний рік взяти до
відома.
2. Головам місцевих і апеляційних судів цивільної та кримінальної
юрисдикції:
— звернути особливу увагу на
якість роботи суддів зі здійснення
правосуддя, забезпечивши дотримання закріплених Конституцією та

законами України основних засад
судочинства;
— постійно контролювати додержання процесуальних норм при розгляді справ;
— сформувати та затвердити на поточний рік план проведення навчання
суддів та працівників апарату судів з
актуальних питань здійснення правосуддя, у тому числі з питань дотримання
приписів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини;
— місцевим судам проаналізувати
причини помилок, які допускають
судді при відправленні правосуддя, та
регулярно обговорювати ці питання на
зборах суддів;
— апеляційним судам вивчити
причини скасування та зміни судових
рішень місцевих і апеляційних судів,
періодично обговорювати питання
практики застосування законодавства
на нарадах суддів, семінарах;
— на дати п ропозиці ї щодо
роз’яснення Вищим спеціалізованим
судом України з розгляду цивільних
і кримінальних справ проблемних
питань забезпечення єдності судової
практики у застосуванні норм процесуального та матеріального права;
Голова Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ
Л.ФЕСЕНКО

— підвищити рівень відповідальності та дотримання строків при направленні справ, що витребовуються
в процесуальному порядку, до суду
касаційної інстанції.
3. Вищому спеціалізованому суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ:
— узагальнити причини скасування Верховним Судом України судових
рішень Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2010 році та вжити
заходів щодо усунення таких причин;
— Судовій палаті у цивільних
справах Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ вчинити процесуальні
дії, спрямовані на прискорення розгляду як касаційних скарг, заяв, так і
витребуваних цивільних справ, не допускати порушення розумних строків
їх розгляду;
— визначити категорії справ, які
потребують як проведення узагальнення судової практики, так і підготовки відповідних роз’яснень постанов
пленуму щодо застосування судами
відповідного законодавства для забезпечення єдності судової практики;
— продовжити практику надання
методичної та практичної допомоги
судам нижчого рівня з робочими виїздами на місця;
— організувати підготовку пропозицій про внесення змін до чинного
законодавства України, особливо
щодо вдосконалення процесуального
законодавства;
— проаналізувати причини надходження скарг на дії суддів і працівників апарату суду, вжити відповідних
заходів щодо усунення таких причин;
— розробити заходи, спрямовані
на формування позитивного іміджу
суду в суспільстві шляхом висвітлення
діяльності судів цивільної та кримінальної юрисдикції в засобах масової
інформації, участі в семінарах, конференціях, круглих столах тощо.
4. Контроль за виконанням цієї
постанови покласти на секретаря пленуму Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 
Секретар пленуму Вищого
спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і
кримінальних справ
Д.ЛУСПЕНИК

Допоки Кабмін не визначить
порядок та розмір соціальних виплат,
слід послуговуватися нормами
спеціальних законів



Вищий адміністративний суд України
Лист

22 липня 2011 року

№1091/11/13-11
Головам апеляційних
адміністративних судів

У зв’язку з виникненням у судовій
практиці питань, пов’язаних із застосуванням приписів п.7 ч.І закону
від 14.6.2011 №3491-VI «Про внесення
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», на
підставі п.4 ч.1 ст.32 закону «Про судоустрій і статус суддів» Вищий адміністративний суд вважає за необхідне
повідомити таке.
14.06.2011 Верховна Рада прийняла
закон №3491-VI «Про внесення змін до
Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», який набрав
чинності 19.06.2011.
Пунктом 7 ч.І зазначеного закону
«Прикінцеві положення» закону «Про
Державний бюджет України на 2011
рік» доповнено п.4, яким установлено, що у 2011 році норми і положення
стст.39, 50, 51, 52, 54 закону «Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», ст.6 закону «Про соціальний захист дітей війни», стст.14,
22, 37 та ч.3 ст.43 закону «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
застосовуються в порядку та розмірах,
установлених Кабінетом Міністрів
виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду на
2011 рік.
Із аналізу наведеної норми випливає, що визначення порядку та
розмірів виплат зазначеним категоріям громадян делеговано Кабінету
Міністрів.
Під час вирішення питання, яка з
однопредметних законодавчих норм

рівної ієрархії, що не визнані неконституційними в установленому
порядку, підлягає застосуванню для
розв’язання спорів зазначеної категорії, перевагу слід надавати тій з
них, що прийнята пізніше. У розглядуваному випадку пізніше прийняті
норми закону від 14.06.2011 №3491-VI
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2011 рік».
Водночас необхідно звернути увагу, що на момент набрання чинності
зазначеним законом Кабінетом Міністрів не встановлено нового порядку
та розміру виплат окремим категоріям
громадян.
З огляду на викладене до набрання
чинності нормативно-правовим актом
Кабінету Міністрів, прийнятим на виконання вимог п.4 «Прикінцевих положень» закону «Про Державний бюджет
України на 2011 рік», застосуванню
підлягають положення стст.39, 50, 51,
52, 54 закону «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», ст.6 закону «Про соціальний
захист дітей війни», стст.14, 22, 37 та
ч.3 ст.43 закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб».
Цей лист пропонуємо довести
до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів для
врахування при здійсненні правосуддя. 
В.о. голови суду
Д.ЛІПСЬКИЙ
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Зразок компромісу.

Грошова
поправка

Демократи і республіканці не допустили дефолту США
Члени Палати представників
проголосували за ухвалення
узгодженого в останню мить
варіанта вирішення боргової
проблеми США. Згідно з
прийнятим планом максимально
допустимий рівень державного
боргу ($14,3 трлн) буде підвищений
на $2,4 трлн. Натомість виконавча
влада зобов’язується протягом
10 років скоротити бюджетні
видатки.
Під час голосування в Палаті представників законопроект підтримали
268 конгресменів, проти був 161. Тепер
рішення повинні затвердити в Сенаті,
і США зможуть уникнути дефолту.
Білий дім домовився із законодавцями
ще 31 липня, проте саме голосування
відбулося в останню мить — 2 серпня,
повідомляє Бі-Бі-Сі.
Відкриваючи 1 серпня засідання
Сенату, лідер демократичної більшості
Гаррі Рід заявив, що в компромісному
варіанті жодна зі сторін не отримала
того, чого хотіла. Проте Г.Рід назвав
досягнуту угоду «видатною», яку можна вважати «зразком законодавчого
компромісу».
За умовами домовленості, Палата
представників і Сенат повинні були
проголосувати за підняття ліміту держзапозичень на $2,4 трлн та одночасно за
скорочення державних витрат на таку

Г.Рід: «Перед загрозою дефолту демократи поступились і пішли на компроміс».

ж суму. «Це не найкраща угода, — заявив спікер Палати представників,
республіканець Джон Бейнер. — Але
вона показує, що нам вдалося змінити
умови, на яких ведуться переговори у
Вашингтоні».
Урізання бюджету буде розтягнуто
на 10 років. Якщо проект остаточно за-

БІЛОРУСЬ

твердять, то витрати скарбниці відразу
зменшаться на $917 млрд. Друга хвиля
урізань, на $1,5 трлн, пройде наприкінці 2011 р., а найбільше скорочення
припаде на період після 2012-го, коли
економіка, як сподіваються американці, зміцниться і вже пройдуть вибори
президента.

Лідери республіканців і демократів
у обох палатах Конгресу присвятили
1 серпня зустрічам з однопартійцями, намагаючись переконати їх у достоїнствах компромісного рішення.
Законопроект передбачає створення
двопартійного комітету, котрий повинен визначити, які статті витрат будуть
урізані в бюджеті наступного року.
Якщо комітет, в якому будуть однаково представлені демократи і республіканці з Конгресу й Сенату, до кінця
листопада не подасть своїх пропозицій,
автоматично вступить у силу скорочення в рівних частинах витрат у всіх
статтях бюджету.
Проте заздалегідь вирішено, що під
скорочення не повинні потрапляти
виплати із соціального страхування,
зарплати службовців федеральних
держустанов, програ ми охорони
здоров’я Medicaid і допомоги незаможним, а також виплати ветеранам
армії США.
Якщо все пройде без зайвого нервування і Конгрес схвалить законопроект про ліміт держборгу, в США все
одно залишиться чимало невирішених
проблем. Криза останніх місяців була
саме політичною: про те, що Штати
набрали велику кількість боргів, з
якими рано чи пізно доведеться піти
на непопулярні кроки, зокрема, на скорочення витрат бюджету, було відомо
й раніше. 

ВЕНЕСУЕЛА

Документ спрямований проти
«мовчазних революціонерів», котрі
віднедавна стали головним болем
місцевої влади і правоохоронних
органів. У разі прийняття закону,
будь-які «мовчазні акції», зокрема
організовані через Інтернет, під час
яких учасники не роблять жодних дій,
а просто масово збираються на вулицях, потраплять під заборону. Їх потрібно буде погоджувати з властями —
як звичайні масові мітинги. Інакше
в силовиків будуть усі підстави для
затримання людей, котрі, по суті, не
вчиняють нічого протиправного.
Нагадаємо: акції «мовчазного протесту», що почалися 1 червня, вже стали своєрідною традицією в Білорусі. Їх
ініціювало інтернет-співтовариство
«Революція через соціальні мережі»,
проводять заходи кожну середу.
Пік активності прихильників демократичних змін припав на кінець

червня — початок липня. Тоді тисячі
людей вийшли на вулиці всіх великих
міст країни. При цьому перші акції
обходилися без затримань, але потім
протестувальники, які, за домовленістю, просто стояли і мовчки аплодували, почали викликати в правоохоронців роздратування.
Людей затримували спочатку десятками, потім сотнями. Жорстоке
розігнання відбулося 3 липня. Люди
в штатському били зустрічних, зокрема й випадкових, і кидали в автобуси
без номерів. Було затримано близько
100 чоловік тільки в Мінську. Одних
карали арештами, інших штрафували.
Всього, за даними білоруських
правозахисників, за час «мовчазних
протестів» було затримано майже 2000
осіб, зокрема десятки журналістів. Як
відзначає РІА «Новости», притягнення
«революціонерів, що плескають у долоні», до відповідальності не обійшлося
без курйозів. Так, у «несанкціонованих» аплодисментах обвинуватили
людину, котра не має однієї руки. Попри це, суд визнав її винною в лясканні
в долоні в публічному місці і засудив
до штрафу в розмірі 1 млн 50 тис. білоруських рублів (більш ніж $200). 

У Венесуелі розглядають
можливість випустити
з в’язниць до 40% від загальної
кількості арештантів.
Про це в інтерв’ю газеті
El Nacional заявив керівник
системи виконання покарань
країни Ірис Варела.
Найближчим часом на умовно-дострокове звільнення зможуть претендувати до 20 тис. в’язнів, котрі скоїли
малозначні злочини. На думку керівника пенітенціарної системи, тих, хто
не загрожує суспільству, немає сенсу
тримати у виправних установах. Це,
за словами І.Варели, й засуджені за
крадіжки.
Умови заміни реальних тюремних
строків умовними покараннями буде
встановлено на нараді представників
Верховного суду, начальників в’язниць
і глав силових відомств країни. Згідно
із запропонованим І.Варелою планом
у кожній з буцегарень країни буде
створено особливий трибунал із 5—6
представників судової системи, який
у масовому порядку прийме рішення
про УДЗ сотень арештантів.
І.Варела заявив, що першими на

волю зможуть вийти в’язні тюрем «ЛаПланта», «Урибана» і «Сабанета», котрі
громадськість найчастіше критикує за
порушення умов тримання.
Причиною масового звільнення
засуджених у Венесуелі стала переповненість в’язниць. У виправних
установах, розрахованих на 14 тис.
арештантів, нині містяться приблизно 50 тис. чоловік. За останній рік, за
даними венесуельських правозахисників, через погані умови і численні
бунти у виправних установах загинуло
майже 500 осіб.
І.Варела, призначений на посаду
президентом Венесуели Уго Чавесом кілька тижнів тому, ініціював
реформу після одного з найбільших
за останній час бунтів у тюрмі «ЕльРодео». Під час сутичок між силовими підрозділами й арештантами,
що тривали майже місяць, загинуло
близько 30 в’язнів. Буцегарня повністю перейшла під контроль поліції в
середині липня. В операції придушення бунту брали участь 4 тис. національних гвардійців. «Ель-Родео»
на момент початку бунту була переповнена — арештантів там у 5 разів
більше, ніж належить. 

Сімейна відповідальність
Суд відбувся в столиці Тунісу за
відсутності обвинувачених. Зять експрезидента, великий бізнесмен Сахер
Матері, засуджений до такого самого
строку й ідентичного штрафу. Дочка
колишнього президента Тунісу Нісрін,
чоловіком якої є С. Матері, засуджена
до 8 років тюрми і згідно з рішенням
суду, повинна сплатити в бюджет країни
50 млн динарів (приблизно $36 млн).
Суд став уже третім процесом
проти колишнього глави арабської
держави, який правив понад 20 років
і був змушений піти у відставку в січні
2011-го після багатоденних вуличних
демонстрацій, та його родичів.
Сам З.Бен Алі із сім’єю втік до
Саудівської Аравії та живе там у добровільному вигнанні. У червні експрезидент Тунісу та його дружина
Лейла Трабелсі вже були заочно засу-

джені до 35 років позбавлення волі за
розкрадання і незаконне привласнення коштовностей і великих грошових
сум.
Повалення президента З.Бен Алі
стало першим у низці арабських революцій 2011 р. Народні заворушення
поширилися на Єгипет, Ємен, Бахрейн,
Сирію та Лівію і в кількох країнах
переросли в громадянську війну, яка
триває і досі.
Тим часом в Єгипті відбуваються
активні приготування до відкритого
суду над екс-президентом країни Хосні
Мубараком, який транслюватимуть у
прямому ефірі на всю країну.
У лютому 2011-го президента Єгипту Х.Мубарака було повалено. Незабаром він має постати перед судом.
83-річному екс-президентові висунуто
обвинувачення в корупції та перевищенні владних повноважень, коли він — за
версією прокурорів — віддав наказ
стріляти в мирних демонстрантів на
площі Тахрір у центрі Каїра.
На ві д м і н у ві д с у д у на д експрезидентом Тунісу, процес у справі
єгипетського екс-лідера пройде в при-
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Нагадаємо, що згідно з рішенням
уряду від 5 травня 2011 р. іноземні
громадяни, котрі в’їжджають у Молдову за візами, повинні мати при собі
не менш ніж €300. Розмір коштів на
утримання визначається залежно
від терміну перебування в країні та
становить €30 у день протягом усього
періоду перебування, але не менш ніж
€300 у разі перебування менше 10 днів.
Поправки уряд уніс, аби уникнути
поширення цієї вимоги на всіх іноземних громадян, що в’їжджають у
Молдову. Нагадаємо: безвізовий в’їзд
у Молдову діє для громадян країн СНД
і ЄС, а також США, Швейцарії, Канади
та деяких інших. 

Банки
розкажуть
про зарплату
Фінансові організації
Євросоюзу мають
інформацію про кількість
своїх співробітників, зарплата
яких перевищує €1 млн,
повідомляє газета
The Financial Times.
Як уважають в Єврокомісії, ці дані
повинні надходити з європейських
банків регулятору — European Banking
Authority (EBA). Таким чином керівництво ЄС має намір посилити контроль
за банківським сектором.
У середині липня EBA опублікував
результати стрес-тестів, проведених
у європейських банках, які були покликані виявити стійкість кредитних
організацій у разі можливої кризи.
З’ясувалося, що 8 банків із 91 не склали
тестів, а ще 16 пройшли випробування
з великими зусиллями.
Раніше влада Євросоюзу оголосила,
що банкам, котрі не пройшли стрестестів і не змогли залучити кошти
від інвесторів, буде надано держпідтримку. 

РОСІЯ

ТУНІС

Повалений президент країни
Зін ель Абідин Бен Алі заочно
засуджений до 16 років
позбавлення волі та виплати
$70 млн штрафу за обвинуваченням
у корупції, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Іноземці, яким не потрібна віза
для в’їзду в Молдову, не повинні
доводити наявність у них коштів
для перебування в країні.
Таку постанову прийняв
напередодні Кабінет міністрів.

ЄС

Проти мовчунів Звільніть тюрми!
У Білорусі хочуть запровадити
відповідальність за масову
«організовану бездіяльність» — така
норма міститься в законопроекті,
внесеному до нижньої палати
парламенту.
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Колишній туніський лідер уже тричі поставав перед судом за корупцію.

сутності обвинуваченого. Суд має початись у Каїрі на початку серпня і буде
відкритим . У каїрському палаці з’їздів,
котрий вміщає сотні глядачів, уже встановлюють залізну клітку для обвинува-

чених, ложу для преси, додаткові крісла,
мікрофони й електронне обладнання.
Крім Х.Мубарака, на лаві підсудних
будуть двоє його синів, Алаа і Гамаль, а
також семеро колишніх прибічників. 
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Листування з читачами —
тільки на сторінках газети

Редакція може публікувати матеріали
в дискусійному порядку, не поділяючи
поглядів автора

Оголошення і реклама друкуються мовою оригіналу. Відповідальність за зміст
реклами несе рекламодавець

Редакція залишає за собою право
на редагування та скорочення тексту

Матеріали з позначкою K
друкуються на комерційній основі

Рукописи не рецензуються
і не повертаються

Виходить 52 рази на рік по суботах
українською та російською мовами

Відпочинок
без грат
У Тульській області
арештантам найближчим
часом дадуть можливість
поїхати додому в 10-денну
відпустку.
Як повідомив «Інтерфаксу» начальник регіонального управління Федеральної служби виконання покарань
Валерій Усачов, «нині в тюрмах і колоніях в’язням надається відпустка, але
проводять вони її тільки за гратами.
Як експеримент ми прийняли рішення надавати арештантам відпустки
на волі. Враховуватимуться сімейний
стан, стаття, за яку засуджений відбуває покарання, характеристики, наявність вищої освіти, час, що залишився
йому до кінця строку».
За словами В.Усачова, рішення про
надання відпустки має приймати особисто начальник колонії. «Відпустка
триватиме 10 діб. Про те, що засуджений на цей час вирушить додому,
повідомлятиметься в територіальний
відділ поліції, і після прибуття туди
поліцейські повинні його взяти під
контроль», — додав начальник регіонального УФСВП. 
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ЗА КОРДОНОМ

Зупиніть сонце!
Німецькі туристи майже завжди знайдуть, на що поскаржитися
ОЛЕКСІЙ ДЕМ’ЯНОВ,
Lenta.ru

Як днями стало відомо з доповіді
Європейського фонду щодо
поліпшення умов життя і праці,
німці відпочивають більше від
інших громадян країн ЄС. Їх
відпустка з урахуванням свят
становить 40 днів у рік. Проте
відпустка — це не завжди тільки
відпочинок, інколи це і стрес,
викликаний кепським сервісом,
поганою погодою, галасливими
сусідами в готелі та іншими
незручностями. І якщо багатьом
туристам час від часу доводиться
скаржитися, то німці, як
виявилося, скаржаться частіше за
інших.
«Даруйте, але ваш готель згорів»
Бізнесмен і експерт з туризму Карл
Борн відзначив, що якщо, наприклад,
італійці, стикнувшись із незручностями в готелі, посміхаються якнайширше, всіляко намагаючись привернути
до себе увагу персоналу, а швейцарці,
не довго думаючи, починають викликати жаль, оповідаючи про свої
численні недуги, то німецький турист
буває підкреслено суворим, сухим і
сміховинно прямолінійним: «Я на вас
поскаржуся!» — погрожує він. Результати таких скарг, особливо в південних
країнах, де повагу до клієнта часто
розглядають швидше як дивацтво,
ніж як правило, в більшості випадків
дорівнюють нулю.
Журналісти Штефан Орт і Антьє
Блінда, які ведуть у часописі Spiegel
розділ «Подорожі», опитавши читачів
і представників туріндустрії, зібрали
найбезглуздіші рекламації в книгу
під назвою «Даруйте, але ваш готель
згорів». Крім скарг, до книги ввійшли
забавні (й не дуже) історії, які трапилися з німцями в потягах, літаках і на
суднах під час відпочинку.
У деяких скаргах помітний непереборний потяг до сутяжництва,

ПОСМІХНИСЬ!

погано прихована пожадливість і потаємне бажання збагатитися за рахунок туроператора, проте здебільшого
скаржники зворушливо відверті у
своїх безглуздостях. Ось, наприклад,
одна вчителька географії написала
скаргу під заголовком «Ув’язнена з
Маврикію». На острів вона вирушила разом із чоловіком. Море було
чудове, пляж також, але сонце! Воно
сідало надто швидко. Тим часом
жінка мала намір використовувати
романтичну вечерю, аби налагодити
стосунки з чоловіком. Та із цього нічого не вийшло. У результаті турбюро виявилося винним у тому, що не
повідомило її про особливості заходу
сонця поблизу екватора.
Швидкі сутінки в південних широтах взагалі ставлять у безвихідь
багатьох німців. Так, одна пані, яка
мандрувала на круїзному лайнері,
запитала: «Чому темніє так швидко?
Тут же не холодно». Втім, сонце — це
ще півбіди. Вночі його, слава Богу,
немає, а ось від моря, особливо на
Мальдивах, не сховаєшся. У турфірму надійшла скарга від відпочивальників, котрі звертали увагу на
«нестерпний шум», чим поставили
співробітників фірми в безвихідь.
Сімейна пара відпочивала на ідилічному острові, де навіть аніматорів
не було. З’ясувалося, що «голосно
плескає море». Відпочивальники зарезервували собі бунгало на палях і
нестерпно страждали.
Часто німецькі туристи намагаються перекласти на туроператорів
відповідальність за власну необережність. Так, один із любителів
«дайвінг-сафарі» звинуватив організаторів туру в тому, що з їх вини
скру тив собі в’язи. Причом у він
нікуди не пірнав. У своїй скарзі клієнт відзначив, що вся справа була
в пласкому телевізорі в його каюті,
який через недогляд повісили на
стіну в неправильному місці. Через
це, лежачи в ліжку, турист був змушений постійно вивертати голову,
поки в нього «щось не заклинило в
потилиці».

Справжній крик душі — скарга німецького туриста, який, вселившись у
номер, виявив у ванній кімнаті поламаний туалетний йоржик. Наступного дня
після прибирання номера злощасний
йоржик, проте, знов опинився у ванній
кімнаті. Відпочинок німецького туриста
в результаті звівся до того, що він наполегливо виставляв йоржик за двері, але,
повернувшись у номер, знаходив його на
колишньому місці. «Хотів би у зв’язку із
цим відзначити, що готель я бронював
для відпочинку і проживання, а не для
стресу і переживань», — заявив клієнт
у своїй рекламації.
Вертоліт-примара

Німецьким туристам то пиво недоливають, то море дуже голосно «включають»…

Пиво, йоржик і ножі
Проте, звичайно, скарги на сили
природи, сонце, море або долю великих
баришів не принесуть. Інша річ — курортні готелі. Це, в принципі, й не
дивно: відпускники хочуть забути
про роботу і відпочити, обслуговуючий персонал теж хоче забути про
роботу і відпочити, в результаті виникає конфлікт інтересів. Правда,
на дмірна старанність в обсл у говуванні клієнтів також карана, як
видно зі скарги: «Ножі були такі
гострі, а виделки настільки колючі, що ми багато разів поранились
і в результаті були змушені купити
свій прибор. Рахунок додається».
Перебуваючи на відпочинку, інший німецький турист за кожною ве-

черею замовляв собі три порції пива.
На нещастя (або зі злим наміром),
рівень пива в склянці кожного разу
був трохи нижчим від установленої
позначки. І щоразу чоловік скрупульозно фіксував об’єм недоливу, а
приїхавши додому, склав деталізовану рекламацію, перерахувавши
все недовипите відповідно до цін.
Ще одна схожа скарга: німецька пара,
поїхавши у відпустку до Нью-Йорка,
виявила в номері мишу. Ні адміністрація готелю, ні туроператор не
змогли надати постраждалим дієвої
допомоги, тоді як миша, осмілівши,
з’їла в туристів шоколадку. У своїй
рекламації вони вимагали письмових вибачень від організатора туру
і 300-грамову плитку шоколаду як
компенсацію.

ЗВИЧАЇ

СІМ’Я

Обережно: Рамадан!

Острів
нерозлучень

Геннадій НАЗАРОВ

Міністерство закордонних справ
Великої Британії попередило
підданих королівства, котрі мають
намір провести свою відпустку в
Об’єднаних Арабських Еміратах,
про те, що в цій країні за куріння
та їду в денний час у громадських
місцях під час священного для
мусульман місяця Рамадан їм
загрожує арешт.

Новоселам на замітку
За новою прикметою, в новий будинок першим потрібно
впускати інтернет-кабель. І де він
ляже — там ставити ліжко. І стіл.
І комп. І їжу.
Приказка в кодексі
На співбесіді при прийомі на
юрфак професор запитує абітурієнта:
— Який строк позовної давності?
— Три роки, — відповідає студент.
— А чому саме три?
— Тому що здавна обіцяного три
роки ждуть!
Перевага погонів
Служба в міліції ще не забезпечує гарний дохід, але вже забезпечує
гарне алібі.
Правило оптиміста
Якщо далі нікуди — радій перспективі.
Часи змінюються…
Раніше комуніст мріяв побачити
своє прізвище в газеті «Правда», а
тепер — у журналі «Форбс».

АФОРИЗМ

Наводити лад
потрібно тоді, коли
ще немає смути.
Лао ЦЗИ

За в ел и к и м ра х у н ком, ус і ц і
безглуздя свідчать лише про одне:
відправляючись на відпочинок, потрібно постаратися зайвий раз не
засмучуватись і не псувати собі відпустку через дурниці. Врешті-решт,
багато чого залежить просто від
настрою. Зайвим підтвердженням
цьому може стати скарга однієї з туристок із круїзного лайнера — цей
документ гідний того, щоб зайняти
перше місце в списку найпримхливіших рекламацій.
Під час круїзу жінка допитувалась
у капітана, як таке можливе, що на
судні завжди подають свіжий хліб.
Старий морський вовк, якому постійно доводиться відповідати на запитання із серії: чи ночує команда на
борту, чому на судні немає кабельного
телебачення і т.д., вирішив пожартувати, сказавши, що вранці, о 5-ій год.,
поки всі ще сплять, на лайнер прилітає
спеціальний вертоліт зі свіжим хлібом.
Після цього кожен ранок наполеглива
жінка вставала, сподіваючись застати
вертоліт, але він немов на зло то вже
відлетів, то затримувався.
Наприкінці подорожі, заповнюючи
традиційну анкету, вона відзначила,
що її перебування на лайнері пройшло
чудово. За винятком одного «але».
Жінка поскаржилася, що кожен ранок
близько 5-ї год. її будив звук гвинтів
підлітаючого вертольота. 

Про це мовиться в посібнику, опублікованому відомством перед початком мусульманського посту 1 серпня.
У документі підкреслюється, що недодержання місцевих законів «може
призвести до арешту» і що туристам
слід бути обачними. МЗС попереджає:
обережність слід проявляти навіть дітям і вагітним жінкам. У посібнику зазначається, що місцева поліція попереджатиме громадян-немусульман тільки
один раз, перш ніж заарештувати їх за
порушення правил під час Рамадану.
«Не їжте, не пийте і не паліть у громадських місцях у денний час (навіть у
своїй машині). Це вважається проявом
крайньої неповаги. Це також протизаконно, і недотримання даного правила може
призвести до арешту. Вагітні та жінкигодувальниці, маленькі діти звільнені від

Парламент Мальти, більшість
населення якого — католики,
прийняв історичне рішення,
легалізувавши розлучення.
Для того щоб воно набуло
чинності, потрібний тільки
підпис президента.

Під час Рамадану мусульмани повинні постити з ранку до вечора.

додержання вказаних правил, проте і їм
слід бути розсудливими», — попереджає
британське МЗС.
«Переважна більшість шинків буде закрита в денний час, але ви можете знайти
кілька кав’ярень з екранами, де є дозвіл
поїсти в денний час далеко від публічних
місць», — повідомляється в документі.

Крім того, МЗС закликає уважно ставитися до свого зовнішнього
вигляду. «В ОАЕ у будь-який час не
слід носити дуже короткі шорти, але
під час Рамадану поліція контролює
дотримання цих норм набагато ретельніше, ніж зазвичай», — ідеться
в заяві. 

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, Мальта залишалась єдиною країною Євросоюзу,
закони якої не передбачали можливості розлучення.
Документ набуде чинності з жовтня цього року, якщо його затвердить
президент Джордж Абела.
Наразі мальтійцям для того, аби
розвестися, потрібно їхати за кордон.
За те, щоб дати мальтійцям можливість розлучатись у себе вдома,
проголосували 52 депутати. Кількома
місяцями раніше на Мальті був проведений референдум, на якому 53%
громадян країни підтримало таку
реформу.
Населення острова становить
410 тис. чоловік, із них 95% — католики.
Після того як на Мальті пройде
реформа, у світі залишаться тільки дві
держави, де розлучення все ще заборонені, — Ватикан і Філіппіни. 

ПОСЛУГИ

ПРАВО НА МОВЧАННЯ

З номером
назавжди

Злочинна
анонімність

Міністерство інформаційних
технологій і зв’язку Колумбії
запровадило в країні право
власності на номери мобільних
телефонів, повідомив очільник
відомства Дієго Молано Вега.

Американець просидів у
тюрмі три тижні через відмови
представитися співробітникові
поліції. І тепер, після
встановлення особи, його
чекає суд... за перешкоджання
розслідуванню.

«Згідно із законом, який вступив у
силу, тепер кожен колумбієць має право безкоштовно поміняти оператора
мобільного зв’язку, зберігаючи власний
телефонний номер упродовж усього
життя», — цитує міністра РІА «Новости». За його словами, це не тільки
зручно, а й вигідно споживачеві, адже
після введення подібних правил в інших
країнах вартість телефонної розмови
там знизилася вже в перший рік на 30%.
Раніше при зміні обслуговуючої
компанії власники мобільників по-

збавлялися телефонного номера,
що став уже звичним не тільки для
них, а й для їхніх друзів і близьких. Запровадження нової системи,
включаючи відповідну технологічну адаптацію, займе близько року.
Всього в Колумбії зареєстровано
45,5 млн абонентів, котрі користуються послугами п’яти операторів
зв’язку.
Подібна система власності споживача на телефонний номер (як для
мобільних, так і стаціонарних апаратів) уперше була введена в Гонконзі
та Фінляндії, нині вона діє більш ніж
у 60 країнах. У Латинській Америці її
прийняли в Бразилії, Мексиці, Перу,
Еквадорі, запроваджують у Домініканській Республіці, Аргентині, Чилі
та Панамі. 

Як повідомляє Reuters, чоловіка
затримали 1 липня в містечку Прово,
що за 65 км на південь від Солт-ЛейкСіті. Приводом стала та обставина, що
порушник незаконно проник на чужу
територію — він перебував на закритій
парковці.
Порушення, за яке його затримали, не передбачало обмеження волі
до суду. Проте поліцейські не могли
відпустити чоловіка, оскільки він відмовлявся назвати своє ім’я.

У результаті порушника помістили
в буцегарню як «Джона Доу». Це абстрактне ім’я для неназваного фігуранта
розслідування в англосакському праві.
Встановити особу безіменного арештанта вдалося тільки 26 липня. У поліцію
звернулися родичі «Джона Доу», котрі
побачили його фотографію в газетах.
Винуватцем переполоху виявився
60-річний Філіп-Тодд Біверс із Фармінгтона, штат Нью-Мексико. Як розповіли близькі порушника, влітку він
втратив роботу і 24 червня виїхав на
автобусі в Солт-Лейк-Сіті.
Тепер Ф.Біверсу, крім обвинувачення в незаконному проникненні на
чужу територію, загрожує суд за відмову надати інформацію про себе співробітникові правоохоронних органів
і спробу завадити розслідуванню. 
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АМНІСТІЯ

Державний гуманізм.
Парламент випустив на волю неповнолітніх, жінок,
пенсіонерів та інвалідів, крім рецидивістів



Верховна Рада України
Закон України

Про амністію у 2011 році
Керуючись принципом гуманізму, відповідно до статті 92 Конституції України,
положень Кримінального кодексу України
і Закону України «Про застосування амністії в Україні» Верховна Рада України
постановляє:
Стаття 1. Звільнити від покарання у
виді позбавлення волі на певний строк та
від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні
злочини, які не є тяжкими або особливо
тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та за злочини,
вчинені з необережності, які не є особливо
тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України:
а) осіб, які на момент вчинення злочину були неповнолітніми;
б) жінок, вагітних на день набрання
чинності цим Законом;
в) осіб, не позбавлених батьківських
прав, які на день набрання чинності цим
Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, або дітей-інвалідів незалежно
від їх віку;
г) осіб, яких на день набрання чинності
цим Законом в установленому порядку
визнано інвалідами першої, другої чи
третьої групи, а також хворими на активну форму туберкульозу (диспансерні
категорії 1, 2, 3, 4), онкологічні захворювання (III, IV стадії за міжнародною класифікацією TNM), СНІД (III, IV клінічні
стадії за класифікацією ВООЗ) та інші
тяжкі хвороби, що перешкоджають відбуванню покарання та підпадають під
визначення Переліку захворювань, які є
підставою для подання в суди матеріалів
про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, затвердженого наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань та
Міністерства охорони здоров’я України
від 18 січня 2000 року № 3/6;
ґ) чоловіків та жінок, які на день набрання чинності цим Законом досягли
відповідно 60-річного та 55-річного віку;
д) ветеранів війни (учасники бойових
дій, інваліди війни та учасники війни, які
підпадають під дію Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);
е) учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи — осіб,
які підпадають під дію Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та аналогічних законів
інших держав — колишніх республік
СРСР;
є) осіб, які на день набрання чинності
цим Законом мають одного чи обох батьків,
які досягли 70-річного віку або визнані інвалідами першої групи, за умови, що в цих
батьків немає інших працездатних дітей.
Стаття 2. Звільнити від покарання у
виді позбавлення волі на певний строк та
від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, зазначених у статті 1 цього
Закону, засуджених за умисні злочини, за
які законом передбачено покарання у виді
позбавлення волі на строк не більше десяти
років, якщо на день набрання чинності цим
Законом вони відбули не менше половини
призначеного строку основного покарання.
Стаття 3. Звільнити від покарання у
виді позбавлення волі на певний строк
та від інших покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі, осіб, крім тих, які
підлягають звільненню від покарання на
підставі статей 1 і 2 цього Закону:
а) засуджених вперше за умисні злочини,
за які законом передбачено покарання у виді
позбавлення волі на строк не більше восьми
років, якщо на день набрання чинності цим
Законом вони відбули не менше половини
призначеного строку основного покарання;
б) засуджених за умисні злочини, за які
законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше шести
років, якщо на день набрання чинності цим
Законом вони відбули не менше двох третин
призначеного строку основного покарання;
в) жінок, засуджених за умисні злочини, за які законом передбачено покарання
менш суворе, ніж позбавлення волі на
строк не більше десяти років, якщо вони
на день набрання чинності цим Законом
відбули не менше половини призначеного
строку основного покарання;
г) засуджених за злочини, вчинені з
необережності, за які законом передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі на строк не більше дванадцяти
років, якщо на день набрання чинності
цим Законом вони відбули не менше половини призначеного строку основного
покарання.
Стаття 4. Звільнити від покарання у
виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців:
а) засуджених за злочини невеликої та
середньої тяжкості;
б) засуджених вперше за тяжкі злочини, якщо вони на день набрання чинності
цим Законом відбули не менше половини
призначеного строку основного покарання.
Стаття 5. Скоротити наполовину невідбуту частину покарання засудженим,
що відбувають покарання у виді обме-

ження волі, які не підлягають звільненню
від покарання на підставі статей 1 — 4 цього
Закону.
У разі якщо до особи може бути застосовано кілька підстав, передбачених цим
Законом, застосовується підстава, яка найбільшим чином поліпшує становище особи.
Стаття 6. Звільнити від кримінальної
відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які підпадають
під дію статті 1 цього Закону, кримінальні
справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового
слідства чи не розглянуті судами, а так само
розглянуті судами, але вироки не набрали
законної сили, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом.
Стаття 7. Амністія не застосовується
до осіб:
а) які відбувають покарання у виді
довічного позбавлення волі та яким у
порядку помилування смертну кару чи
довічне позбавлення волі замінено на позбавлення волі на певний строк;
б) які мають дві і більше судимостей
(у тому числі ту, за якою особа відбуває
покарання) за вчинення тяжких злочинів
згідно з Кримінальним кодексом України
1960 року (далі — КК України 1960 р.), вчинення тяжких, особливо тяжких умисних
злочинів згідно з Кримінальним кодексом
України 2001 року (далі — КК України
2001 р.);
в) яких засуджено згідно з КК України
1960 р. за вчинення умисного тяжкого злочину чи яких засуджено згідно з КК України 2001 р. за вчинення умисного тяжкого
або особливо тяжкого злочину, які відбули
менше половини призначеного вироком
суду основного покарання;
г) які після постановлення вироку,
але до повного відбуття покарання, знову
вчинили умисний злочин;
ґ) які раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно-достроково і знову
вчинили умисний злочин протягом невідбутої частини покарання;
д) які мають неповнолітніх дітей або
дітей-інвалідів і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров’я, честь, гідність чи
інші охоронювані законом права та інтереси
цих дітей;
е) до яких протягом 1998 — 2010 років
було застосовано амністію або помилування незалежно від зняття чи погашення судимості та які знову вчинили умисний злочин;
є) які злісно порушують режим у період відбування покарання;
ж) які вчинили злочин або злочини, що
спричинили загибель двох і більше осіб;
з) яких притягнуто до кримінальної
відповідальності чи засуджено за злочини
проти основ національної безпеки України (статті 109—114 КК України 2001 р.;
статті 56—60, 62 і 63 КК України 1960 р.);
умисне вбивство (стаття 115 КК України
2001 р.; статті 93 і 94 КК України 1960 р.);
доведення до самогубства, вчинене щодо
неповнолітнього (частина третя статті 120
КК України 2001 р.); умисне тяжке тілесне
ушкодження при обтяжуючих обставинах (частина друга статті 121 КК України
2001 р.; частини друга і третя статті 101 КК
України 1960 р.); катування (стаття 127 КК
України 2001 р.); незаконне проведення
дослідів над людиною (стаття 142 КК України 2001 р.); порушення встановленого
законом порядку трансплантації органів
або тканин людини при обтяжуючих обставинах (частина п’ята статті 143 КК
України 2001 р. ); незаконне позбавлення
волі або викрадення людини при обтяжуючих обставинах (частина третя статті 146
КК України 2001 р.); захоплення заручників (стаття 147 КК України 2001 р.; стаття
1231 КК України 1960 р.); торгівлю людьми
або іншу незаконну угоду щодо передачі
людини (стаття 149 КК України 2001 р.; стаття 1241 КК України 1960 р.); зґвалтування
при обтяжуючих обставинах (частини
третя і четверта статті 152 КК України 2001
р.; частини третя і четверта статті 117 КК
України 1960 р.); насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом при обтяжуючих обставинах (частини друга і третя статті 153 КК України
2001 р.; частина друга статті 118, частина
друга статті 122 КК України 1960 р.); грабіж
при обтяжуючих обставинах (частини
третя, четверта і п’ята статті 186 КК України 2001 р.; частини третя і четверта статей 82 і 141 КК України 1960 р.); розбій (стаття 187 КК України 2001 р.; статті 86, 861 і
142 КК України 1960 р.); вимагання при
обтяжуючих обставинах (частини друга,
третя і четверта статті 189 КК України 2001
р.; частини друга і третя статті 862, частини
друга і третя статті 144 КК України 1960 р.);
шахрайство, вчинене в особливо великих
розмірах або організованою групою (частина четверта статті 190 КК України 2001 р.;
частина третя статей 83 і 143 КК України
1960 р.); привласнення, розтрату майна або
заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або
організованою групою (частина п’ята статті 191 КК України 2001 р.; стаття 861 КК України 1960 р.); виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання,
ввезення в Україну з метою збуту або збут

підроблених грошей, державних цінних
паперів чи білетів державної лотереї (стаття 199 КК України 2001 р.; стаття 79 КК
України 1960 р.); контрабанду при обтяжуючих обставинах (частина друга статті
201 КК України 2001 р.; частина друга
статті 70 КК України 1960 р.); незаконне
виготовлення, а так само збут підакцизних
товарів при обтяжуючих обставинах (частина третя статті 204 КК України 2001 р.);
протидію законній господарській діяльності при обтяжуючих обставинах (частини друга і третя статті 206 КК України
2001 р.); легалізацію (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, при обтяжуючих обставинах (частини друга і
третя статті 209 КК України 2001 р.); ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов’язкових платежів (частина третя
статті 212 КК України 2001 р.; частина третя статті 1482 КК України 1960 р.); створення злочинної організації (стаття 255 КК
України 2001 р.); бандитизм (стаття 257 КК
України 2001 р.; стаття 69 КК України 1960
р.); терористичний акт (стаття 258 КК
України 2001 р.); викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння
ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (стаття 262 КК
України 2001 р.; стаття 223 КК України
1960 р.); угон або захоплення залізничного
рухомого складу, повітряного, морського
чи річкового судна (стаття 278 КК України
2001 р.; стаття 2172 КК України 1960 р.);
блокування транспортних комунікацій, а
також захоплення транспортного підприємства при обтяжуючих обставинах (частина третя статті 279 КК України 2001 р.;
частина третя статті 2173 КК України 1960 р.);
порушення правил безпеки дорожнього
руху або експлуатації транспорту, що
спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, вчинене
особою у стані алкогольного сп’яніння або
у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів,
або особою, яка залишила місце дорожньо-транспортної пригоди (частина друга
статті 286 КК України 2001 р.; частина
друга статті 215 КК України 1960 р.); незаконне заволодіння транспортним засобом
при обтяжуючих обставинах (частини
друга і третя статті 289 КК України 2001 р.;
частини друга і третя статті 2153 КК України 1960 р.); пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів (стаття 292 КК України 2001 р.);
контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (стаття 305 КК України 2001 р.; стаття 701 КК України 1960 р. ); використання
коштів, здобутих від незаконного обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (стаття
306 КК України 2001 р.; стаття 22912 КК
України 1960 р.); незаконне виробництво,
виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів (стаття 307 КК України 2001 р.;
стаття 2291 КК України 1960 р.); викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів чи заволодіння ними шляхом
шахрайства або зловживання службовим
становищем (стаття 308 КК України 2001 р.;
стаття 2292 КК України 1960 р.); незаконне
виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення чи пересилання
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (стаття 309 КК України 2001 р.; стаття 2296 КК
України 1960 р.); посів або вирощування
снотворного маку чи конопель (стаття 310
КК України 2001 р.; стаття 2293 КК України
1960 р.); незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів при обтяжуючих обставинах (частини друга і
третя статті 311 КК України 2001 р.; частини друга і третя статті 22920 КК України
1960 р.); викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння
ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем при обтяжуючих обставинах (частини друга і третя
статті 312 КК України 2001 р.; частини
друга і третя статті 22919 КК України 1960 р.);
викрадення, привласнення, вимагання
обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом ша храйства або
зловживання службовим становищем та
інші незаконні дії з таким обладнанням
(стаття 313 КК України 2001 р.; стаття 22917
КК України 1960 р.); незаконне введення
в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття
314 КК України 2001 р.; стаття 22915 КК
України 1960 р.); схиляння до вживання
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття 315 КК України 2001 р.; стаття 2295 КК України 1960 р.);
незаконне публічне вживання наркотичних засобів (стаття 316 КК України 2001 р.;
стаття 22916 КК України 1960 р.); організацію або утримання місць для незаконного
вживання, виробництва чи виготовлення
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття 317 КК України 2001 р.; стаття 2294 КК України 1960 р.);
незаконне виготовлення, підроблення,
використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів
(стаття 318 КК України 2001 р.; стаття 22913
КК України 1960 р.); незаконну видачу
рецепта на право придбання наркотичних
засобів або психотропних речовин (стаття
319 КК України 2001 р.; стаття 22914 КК
України 1960 р.); порушення встановлених

правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (стаття 320 КК України 2001 р.; стаття 2297 КК України 1960 р.); погрозу або
насильство щодо працівника правоохоронного органу (частини третя та четверта статті 345 КК України 2001 р.); погрозу
або насильство щодо державного чи громадського діяча (стаття 346 КК України
2001 р.); посягання на життя працівника
правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовця (стаття 348 КК України 2001 р.; стаття 1901 КК України 1960 р.);
захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника (стаття 349 КК України 2001 р.);
примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань
при обтяжуючих обставинах (частина
третя статті 355 КК України 2001 р.; частина третя статті 1982 КК України 1960 р.);
зловживання владою або службовим становищем при обтяжуючих обставинах
(частини друга і третя статті 364 КК України 2001 р.; частина друга статті 165 КК
України 1960 р.); перевищення влади або
службових повноважень при обтяжуючих
обставинах (частини друга і третя статті 365 КК України 2001 р.; частини друга і
третя статті 166 КК України 1960 р.); одержання хабара при обтяжуючих обставинах (частини друга і третя статті 368 КК
України 2001 р.; частини друга і третя
статті 168 КК України 1960 р.); погрозу або
насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного при обтяжуючих
обставинах (частина друга статті 377 КК
України 2001 р.); посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у
зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (стаття 379 КК України 2001 р.; стаття 1901 КК України 1960 р.);
дії, що дезорганізують роботу виправних
установ (стаття 392 КК України 2001 р.;
стаття 691 КК України 1960 р.); втечу з місця позбавлення волі або з-під варти (стаття 393 КК України 2001 р.; стаття 183 КК
України 1960 р.); посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку
з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (стаття 400 КК України
2001 р.), а також за злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) при обтяжуючих
обставинах, передбачені частинами другою, третьою і четвертою статті 404 КК
України 2001 р. (пунктами «б» і «в» статті 234 КК України 1960 р.), частинами другою і третьою статті 405 КК України 2001
р. (статтею 236 КК України 1960 р.), частиною третьою статті 406 КК України 2001 р.
(пунктом «в» статті 238 КК України 1960 р.),
частиною другою статті 408 КК України
2001 р. (пунктом «в» статті 241 КК України
1960 р.), частиною другою статті 420 КК
України 2001 р. (пунктом «г» статті 251 КК
України 1960 р.), частиною третьою статті
423 КК України 2001 р. (пунктом «в» статті 254 КК України 1960 р.), частинами
другою і третьою статті 424 КК України
2001 р. (пунктами «б» і «в» статті 2542 КК
України 1960 р.), частиною другою статті
426 КК України 2001 р. (пунктом «б» статті 2543 КК України 1960 р.), статтею 447 КК
України 2001 р. (статтею 631 КК України
1960 р.);
и) до яких застосовувалося звільнення
від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 79 і 104 КК України 2001 р.)
і які під час іспитового строку вчинили
умисний злочин;
і) які мають одного чи обох батьків
віком понад 70 років, а також батьків-інвалідів першої групи і вчинили злочини,
що посягають на життя, здоров’я, честь,
гідність чи інші охоронювані законом
права та інтереси цих батьків.
Стаття 8. Виконання цього Закону покладається на суди.
Питання про застосування амністії
суд вирішує за власною ініціативою, ініціативою прокурора, органів дізнання та
досудового слідства, органу або установи
виконання покарань, а також за ініціативою обвинуваченого, підсудного чи
засудженого, їх захисників чи законних
представників.
Застосування цього Закону здійснюється щодо:
а) осіб, кримінальні справи та матеріали про злочини яких перебувають у
провадженні органів дізнання та досудового слідства, — за поданням цих органів,
погодженим з прокурором, або за заявою
самої особи, її захисника чи законного
представника;
б) осіб, кримінальні справи та матеріали про злочини яких перебувають у
провадженні судів і до набрання чинності
цим Законом не розглянуті, а також осіб,
кримінальні справи про злочини яких
розглянуто, але вироки не набрали законної сили, — за ініціативою суду або
за заявою самої особи, її захисника чи
законного представника;
в) осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та осіб, яких
засуджено до покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі, — за поданням органу виконання покарань, погодженим з
органом внутрішніх справ, який здійснює
контроль за поведінкою засудженого, або
за заявою самої особи, її захисника чи законного представника;
г) засуджених, які перебувають у місцях позбавлення волі або відбувають покарання у виді арешту, обмеження волі чи
тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців, — за поданням
начальника кримінально-виконавчої
установи, погодженим з відповідною
спостережною комісією або службою у

справах неповнолітніх, командування
дисциплінарного батальйону, військової
частини, начальника гарнізону, органів
управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або за
заявою самого засудженого, його захисника чи законного представника. До подання додаються довідка про заохочення і
стягнення, особова справа засудженого та
інші документи, необхідні для вирішення
питання про застосування амністії.
Питання про застосування амністії
щодо осіб, яких засуджено судами іноземних держав і які відбувають покарання на
території України, вирішують відповідні
суди України з дотриманням вимог міжнародних договорів України.
Під час розгляду судами справ про
застосування амністії участь прокурора
в судовому засіданні є обов’язковою.
Якщо розглядається справа про застосування амністії щодо неповнолітньої
особи, в судовому засіданні у передбачених законом випадках бере участь її законний представник. Неявка законного
представника неповнолітньої особи не
перешкоджає розгляду справи, якщо суд
не визнає його участь необхідною.
За наявності належним чином оформлених повноважень у судовому засіданні
бере участь захисник.
Стаття 9. Застосування амністії не допускається, якщо обвинувачений, підсудний або засуджений заперечує проти цього.
Особа, щодо якої вирішується питання про застосування амністії, дає свою
згоду суду в усній чи письмовій формі з
обов’язковим зазначенням цього у протоколі судового засідання.
Стаття 10. Рішення про застосування
або незастосування амністії приймається
судом щодо кожної особи індивідуально
після ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку
засудженого за час відбування покарання.
Така особа викликається в судове засідання і може давати пояснення. Неявка цієї
особи не зупиняє розгляду справи.
У разі відсутності необхідних відомостей про особу, до якої застосовується амністія, розгляд питання про застосування
амністії відкладається до їх одержання.
Судам, а також органам та установам,
на які покладено підготовку матеріалів
для вирішення питань, пов’язаних із застосуванням цього Закону, надається
право вимагати від відповідних установ
необхідні відомості. Такі вимоги повинні
бути виконані негайно.
Стаття 11. Особам, яким скорочується
невідбута частина покарання, визначення
нового строку покарання обчислюється з
дня набрання чинності цим Законом. Про
дату закінчення відбування покарання засудженому сповіщається протягом місяця
від дня опублікування цього Закону.
Стаття 12. Дія цього Закону поширюється на осіб, які вчинили злочини до дня
набрання ним чинності включно.
Стаття 13. До осіб, засуджених за вчинення необережних злочинів, яким строк
покарання було скорочено в порядку амністії або які були частково звільнені від
відбуття основного покарання в порядку
помилування, амністія застосовується
виходячи із строку покарання, встановленого відповідно до цих актів.
Стаття 14. Особи, на яких поширюється дія цього Закону, звільненню від
додаткових видів покарань не підлягають.
Амністія не звільняє від обов’язку відшкодувати заподіяну злочином шкоду,
який покладено на винну особу вироком
або рішенням суду.
Стаття 15. З метою забезпечення своєчасного надання необхідної медичної
допомоги звільненим з місць позбавлення волі, які хворіють на активну форму
туберкульозу, онкологічні захворювання
або СНІД, кримінально-виконавчі установи негайно повідомляють відповідні
органи місцевого самоврядування та
органи охорони здоров’я про звільнення
зазначених осіб.
Стаття 16. Кабінету Міністрів України,
Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним
у містах Києві та Севастополі державним
адміністраціям, виконавчим органам
сільських, селищних, міських, районних
у містах рад забезпечити:
а) організацію своєчасного обліку звільнених відповідно до цього Закону осіб,
здійснення стосовно них заходів соціального патронажу відповідно до Закону
України «Про соціальну адаптацію осіб,
які відбувають чи відбули покарання у
виді обмеження волі або позбавлення волі
на певний строк», контроль за поведінкою
цих осіб;
б) передачу звільнених згідно із цим
Законом неповнолітніх під нагляд батьків, застосування у разі необхідності
до неповнолітніх, позбавлених батьківського піклування, форм влаштування в
установленому законодавством порядку
або встановлення над ними опіки чи піклування;
в) направлення звільнених відповідно
до цього Закону інвалідів та непрацездатних осіб похилого віку, які не мають родичів, що могли б узяти їх на своє утримання,
до спеціальних будинків-інтернатів.
Стаття 17. Цей Закон набирає чинності
з дня, наступного за днем його опублікування, і підлягає виконанню протягом
трьох місяців.
Президент України
В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
8 липня 2011 року
№3680-VI
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Ставки прив’язали до позовних вимог.
З 1 листопада цього року
замість державного мита
та послуг з ІТЗ сплачуватиметься
єдиний судовий збір



Верховна Рада України
Закон України

Про судовий збір
Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників,
об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від
сплати та повернення судового збору.

Стаття 1. Поняття судового збору
1. Судовий збір — збір, що справляється на всій території України за
подання заяв, скарг до суду, а також за
видачу судами документів і включається до складу судових витрат.
Стаття 2. Платники судового
збору
1. Платники судового збору — громадяни України, іноземці, особи без
громадянства, підприємства, установи,
організації, інші юридичні особи (у тому
числі іноземні) та фізичні особи — підприємці, які звертаються до суду.
Стаття 3. Об’єкти справляння
судового збору
1. Судовий збір справляється:
за подання до суду позовної заяви
та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;
за подання до суду апеляційної і
касаційної скарг на судові рішення,
заяви про перегляд судового рішення
у зв’язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення
третейського суду, заяви про видачу
виконавчого документа на примусове
виконання рішення третейського суду
та заяви про перегляд судових рішень
Верховним Судом України;
за видачу судами документів.
2. Судовий збір не справляється
за подання:
1) заяви про перегляд Верховним
Судом України судового рішення у
разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої
визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при
вирішенні справи судом;
2) заяви про скасування судового
наказу;
3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
4) заяви про поворот виконання
судового рішення;
5) заяви про винесення додаткового судового рішення;
6) заяви про розірвання шлюбу з
особою, визнаною в установленому
законом порядку безвісно відсутньою
або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк
не менш як три роки;
7) заяви про встановлення факту
каліцтва, якщо це необхідно для приНайменування документа і дії, за яку
справляється судовий збір
1. За подання до суду:

значення пенсії або одержання допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;
8) заяви про встановлення факту
смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй
смертю або дають підстави вважати
її загиблою від певного нещасного
випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру;
9) заяви про обмеження цивільної
дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та
поновлення цивільної дієздатності
фізичної особи;
10) заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому
порядку;
12) заяви про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного
закладу;
13) позовної заяви про відшкоду вання шкоди, заподіяної особі
незаконними рішеннями, діями чи
безді яльністю орга н у держа вної
вла ди, орган у вла ди Автономної
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою
або службовою особою, а так само
незаконними рішеннями, діями чи
безді яльністю орга нів дізна нн я,
досудового слідства, прокуратури
або суду;
14) заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі,
якщо предста вництво ї х інтересів у суді відповідно до закону або
міжнародного договору, згоду на
обов’язковість якого надано Верховною Ра дою Укра їни, здійснюють
Міністерство юстиції України та/
або органи опіки та піклування або
служби у справах дітей.
Стаття 4. Розміри ставок судового
збору
1. Судовий збір справляється у
відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячном у
розмірі, встановленої законом на
1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому
співвідношенні до ціни позову та у
фіксованому розмірі.
2. Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:
Ставка судового збору

1 відсоток ціни позову, але не менше
1) позовної заяви майнового характеру 0,2 розміру мінімальної заробітної плати
та не більше 3 розмірів мінімальної
заробітної плати
2) позовної заяви немайнового
0,1 розміру мінімальної заробітної плати
характеру
3) позовної заяви:
про розірвання шлюбу
0,1 розміру мінімальної заробітної плати
1 відсоток ціни позову, але не менше
про поділ майна при розірванні шлюбу 0,2 розміру мінімальної заробітної плати
та не більше 3 розмірів мінімальної
заробітної плати
50 відсотків ставки, що визначається
4) заяви про видачу судового наказу
з оспорюваної суми у разі звернення
до суду з позовом у порядку позовного
провадження
5) заяви у справах окремого
0,1 розміру мінімальної заробітної плати
провадження
6) позовної заяви про захист честі
та гідності фізичної особи, ділової
репутації фізичної або юридичної
особи, а саме:
позовної заяви немайнового
0,2 розміру мінімальної заробітної плати
характеру
позовної заяви про відшкодування
визначається з урахуванням ціни позову,
моральної шкоди
що встановлюється згідно з підпунктом
1 цього пункту
7) заяви про перегляд заочного
0,1 розміру мінімальної заробітної плати
рішення
50 відсотків ставки, що підлягає сплаті
8) апеляційної скарги на рішення суду, при поданні позовної заяви, іншої заяви
заяви про приєднання до апеляційної і скарги, а у разі подання позовної заяви
скарги на рішення суду
майнового характеру —
50 відсотків ставки, обчисленої виходячи
з оспорюваної суми
70 відсотків ставки, що підлягає сплаті
9) касаційної скарги на рішення суду,
при поданні позовної заяви, іншої заяви
заяви про приєднання до касаційної
і скарги, а у разі подання позовної заяви
скарги на рішення суду
майнового характеру —
70 відсотків ставки, обчисленої виходячи
з оспорюваної суми
50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при
10) заяви про перегляд судового
поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги,
рішення у зв’язку з нововиявленими
а у разі подання позовної заяви майнового
обставинами
характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої
виходячи з оспорюваної суми

70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при
11) заяви про перегляд судових рішень поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги,
Верховним Судом України
а у разі подання позовної заяви майнового
характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої
виходячи з оспорюваної суми
50 відсотків ставки, що підлягає сплаті за
12) апеляційної скарги на судовий наказ подання заяви про видачу судового наказу
в наказному провадженні
13) заяви про забезпечення доказів або 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
позову
14) апеляційної і касаційної скарги на
ухвалу суду, заяви про приєднання до 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
апеляційної чи касаційної скарги на
ухвалу суду
15) заяви про скасування рішення
0,5 розміру мінімальної заробітної плати
третейського суду
16) заяви про видачу виконавчого
листа на примусове виконання рішення 0,2 розміру мінімальної заробітної плати
третейського суду
17) заяви про видачу виконавчого
документа на підставі рішення
0,1 розміру мінімальної заробітної плати
іноземного суду
2. За подання до господарського суду:
2 відсотки ціни позову, але не менше
1) позовної заяви майнового характеру 1,5 розміру мінімальної заробітної плати
та не більше 60 розмірів мінімальних
заробітних плат
2) позовної заяви немайнового
1 розмір мінімальної заробітної плати
характеру
3) заяви про вжиття запобіжних заходів 1,5 розміру мінімальної заробітної плати
та забезпечення позову
50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при
поданні позовної заяви, а у разі подання
4) апеляційної скарги на рішення суду позовної заяви майнового характеру —
50 відсотків ставки, обчисленої виходячи
з оспорюваної суми
70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при
поданні позовної заяви, а у разі подання
5) касаційної скарги на рішення суду
позовної заяви майнового характеру —
50 відсотків ставки, обчисленої виходячи
з оспорюваної суми
50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при
6) заяви про перегляд судового
поданні позовної заяви, а у разі подання
рішення у зв’язку з нововиявленими
позовної заяви майнового характеру —
обставинами
50 відсотків ставки, обчисленої виходячи
з оспорюваної суми
70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при
7) заяви про перегляд судових рішень поданні позовної заяви, а у разі подання
Верховним Судом України
позовної заяви майнового характеру —
50 відсотків ставки, обчисленої виходячи
з оспорюваної суми
8) апеляційної і касаційної скарги на
0,5 розміру мінімальної заробітної плати
ухвалу суду
9) заяви про скасування рішення
2 розміри мінімальної заробітної плати
третейського суду
10) заяви про видачу виконавчого
документа на примусове виконання
1,5 розміру мінімальної заробітної плати
рішення третейського суду
11) заяви про видачу виконавчого
документа на підставі рішення
2 розміри мінімальної заробітної плати
іноземного суду
3. За подання до адміністративного
суду:
1 відсоток розміру майнових вимог, але не
1) адміністративного позову: майнового менше 0,1 розміру мінімальної заробітної
характеру
плати та не більше 2 розмірів мінімальних
заробітних плат
немайнового характеру
0,03 розміру мінімальної заробітної плати
50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при
2) апеляційної скарги на рішення суду, поданні позовної заяви, а у разі подання
заяви про приєднання до апеляційної позовної заяви майнового характеру —
скарги на рішення суду
50 відсотків ставки, обчисленої виходячи
з оспорюваної суми
70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при
3) касаційної скарги на рішення суду,
поданні позовної заяви, а у разі подання
заяви про приєднання до касаційної
позовної заяви майнового характеру —
скарги на рішення суду
70 відсотків ставки, обчисленої виходячи
з оспорюваної суми
50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при
4) заяви про перегляд судового
поданні позовної заяви, а у разі подання
рішення у зв’язку з нововиявленими
позовної заяви майнового характеру —
обставинами
50 відсотків ставки, обчисленої виходячи
з оспорюваної суми
70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при
5) заяви про перегляд судових рішень поданні позовної заяви, а у разі подання
Верховним Судом України
позовної заяви майнового характеру —
70 відсотків ставки, обчисленої виходячи
з оспорюваної суми
6) апеляційної і касаційної скарг на
ухвалу суду, заяви про приєднання
0,05 розміру мінімальної заробітної плати
до апеляційної чи касаційної скарги
на ухвалу суду
7) заяви про забезпечення доказів або 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
позову
8) заяви про видачу виконавчого
документа на підставі рішення
0,1 розміру мінімальної заробітної плати
іноземного суду
4. За видачу судами документів:
1) за повторну видачу копії судового
1 гривня за кожний аркуш копії
рішення
2) за видачу дубліката судового наказу 3 гривні
та виконавчого листа
3) за роздрукування технічного запису 5 гривень за кожний аркуш тексту на
судового засідання
папері формату А4
4) за видачу в електронному вигляді
копії технічного запису судового
15 гривень
засідання
5) за виготовлення копії судового
рішення у разі, якщо особа, яка не бере
(не брала) участі у справі, якщо судове
рішення безпосередньо стосується її
прав, свобод, інтересів чи обов’язків,
звертається до апарату відповідного 1 гривня за кожний аркуш копії
суду з письмовою заявою про
виготовлення такої копії згідно
із Законом України «Про доступ
до судових рішень»

Стаття 5. Пільги щодо сплати
судового збору
1. Від сплати судового збору звільняються:
1) позивачі — за подання позовів
про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових
правовідносин;
2) позивачі — за подання позовів
про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю
фізичної особи;

3) позивачі — за подання позовів
про стягнення аліментів;
4) позивачі — за подання позовів
щодо спорів, пов’язаних з виплатою
компенсації, поверненням майна,
або за подання позовів щодо спорів,
пов’язаних з відшкодуванням його
вартості громадянам, реабілітованим
відповідно до Закону України «Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;
5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники —
за подання позовів щодо спорів,
пов’я з а н и х з р озгл я дом п и т а н ь

стосовно захисту прав і законних
інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;
6) позивачі — за подання позовів
про відшкодування матеріальних
збитків, завданих внаслідок вчинення злочину;
7) державні органи, підприємства,
установи, організації, громадські
організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених законодавством, із заявами до суду щодо
захисту прав та інтересів інших осіб,
а також споживачі — за позовами, що
пов’язані з порушенням їхніх прав;
8) інваліди Великої Вітчизняної
війни та сім’ї воїнів (партизанів),
які загинули чи пропали безвісти, і
прирівняні до них у встановленому
порядку особи;
9) інваліди I та II груп, законні
представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп;
10) позивачі — громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
11) органи прокуратури — при
здійсненні представництва інтересів
громадян або держави в суді;
12) Антимонопольний комітет
України та його територіальні відділення у справах, що вирішуються
на підставі законодавства про захист
економічної конкуренції та законодавства про здійснення державних
закупівель;
13) Міністерство юстиції України — за подання позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок
виконання рішень Європейського
суду з прав людини, постановлених
проти України;
14) позивачі — за подання позовів про уточнення списку виборців;
15) органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування —
за подання позовів щодо спорів,
пов’язаних з відчуженням земельних
ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у приватній власності,
для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності;
16) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які
призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і проходять
службу у військовому резерві, — за подання позовів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку;
17) позивачі — за подання позовів про відшкодування збитків,
завданих внаслідок неповернення у
строки, передбачені договорами або
установчими документами, грошових та майнових внесків, залучених
до акціонерних товариств, банків,
кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які
залучають кошти та майно громадян;
18) Пе н с і й н и й ф о н д Ук р а ї ни та його органи; органи Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
соціального захисту інвалідів і його
відділення;
19) громадські організації інвалідів (спілки та інші об’єднання громадських організацій інвалідів), їх
підприємства, установи та організації, громадські організації ветеранів,
їх підприємства, установи та організації — за подання позовів, з якими
вони звертаються до суду;
20) органи праці та соціального
захисту населення — за подання позовів щодо призначення і виплати
всіх видів державної соціальної допомоги, компенсації, виплат та доплат, установлених законодавством.
Стаття 6. Порядок сплати
судового збору
1. Судовий збір перераховується
у безготівковій або готівковій формі
виключно через установи банків чи
відділення зв’язку.
За подання позовів, ціна яких
визначається в іноземній валюті,
судовий збір сплачується у гривнях з
урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на
день сплати.
2. У разі якщо судовий збір сплачується за подання позовної заяви до
суду в розмірі, визначеному з урахуванням ціни позову, а встановлена
при цьому позивачем ціна позову не
відповідає дійсній вартості спірного
майна або якщо на день подання позову неможливо встановити точну
його ціну, розмір судового збору
попередньо визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої с у ми
або з поверненням суми переплати
судового збору відповідно до ціни
позову, встановленої судом у процесі
розгляду справи.
У разі якщо розмір позовних вимог збільшено або пред’явлено нові
позовні вимоги, недоплачену суму
судового збору необхідно сплатити
до звернення до суду з відповідною
заявою. У разі зменшення розміру
позовних вимог питання щодо по-
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вернення суми судового збору вирішується відповідно до статті 7 цього
Закону.
У разі якщо позовну заяву подано після подання заяви про вжиття
запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову, розмір судового збору зменшується на
розмір судового збору, сплаченого
за подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову.
3. За подання позовної заяви, що
має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими
для позовних заяв майнового та немайнового характеру.
За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється
за розірвання шлюбу і за поділ майна.
4. За повторно подані позови, що
раніше були залишені без розгляду,
судовий збір сплачується на загальних підставах. У разі якщо сума судового збору підлягала поверненню
у зв’язку із залишенням позову без
розгляду, але не була повернута, до
повторно поданого позову додається первісний документ про сплату
судового збору.
5. За подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ у
справу третіх осіб із самостійними
позовними вимогами судовий збір
справляється на загальних підставах.
У разі вибуття із справи позивача судовий збір сплачується його
правонаступником, якщо збір не був
сплачений.
У разі роз’єднання судом позовних вимог судовий збір, сплачений
за подання позову, не повертається і
перерахунок не здійснюється. Після
роз’єднання судом позовних вимог
судовий збір повторно не сплачується.
6. У разі якщо позов подається
одночасно кількома позивачами до
одного або кількох відповідачів,
судовий збір обчислюється з урах у ванням загальної с у ми позову
і сплачується кожним позивачем
пропорційно долі поданих кожним
з них вимог окремим платіжним документом.
Су довий збір с п ра вл яє ться з
урахуванням загальної суми позову
також у разі:
подання позову одним позивачем
до кількох відповідачів;
об’єднання суддею в одне провадження кількох однорідних позовних вимог.
7. Розподіл судового збору між
сторона ми та перевірка повноти
сплати судового збору здійснюються
відповідно до процесуального законодавства.
Стаття 7. Повернення судового
збору
1. Сплачена сума судового збору
повертається за ухвалою суду в разі:
1) зменшення розміру позовних
вимог або внесення судового збору
в більшому розмірі, ніж встановлено
законом;
2) повернення заяви або скарги;
3) відмови у відкритті провадження у справі;
4) залишення заяви або скарги
без розгляду (крім випадків, якщо
такі заяви або скарги залишені без
розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);
5) закриття провадження у справі.
2 . У ви па д к а х, ус т а новлен и х
пунктом 1 частини першої цієї статті,
судовий збір повертається в розмірі
переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою
цієї статті, — повністю.

3. Повернення сплаченої суми
судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним
органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.
Стаття 8. Відстрочення
та розстрочення сплати судового
збору, зменшення його розміру
або звільнення від його сплати
1. Вра хову ючи майновий стан
сторони, суд може своєю ухвалою
відстрочити або розстрочити сплату
судового збору на певний строк, але
не довше ніж до ухвалення судового
рішення у справі.
2. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його
сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.
Стаття 9. Зарахування судового
збору до Державного бюджету
України
1. Судовий збір сплачується за
місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.
2. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення
правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи

створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової
вла ди, комп’ютерни х лока льни х
мереж, сучасних систем фіксування
судового процесу, придбання та обслуговування комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки,
впровадження електронного цифрового підпису та інше.
Стаття 10. Прикінцеві
та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з
1 листопада 2011 року.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Господарському процесуальному кодексі України:
у статті 44:
слова «витрат на інформаційнотехнічне забезпечення судового процесу» виключити;
доповнити частиною другою такого змісту:
«Розмір судового збору, порядок
його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються
законом»;
статті 45, 46, 47 та 471 виключити;
в абзаці першому частини п’ятої
статті 49 слова «витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу» виключити;
пункт 3-1 частини першої статті 57, пункт 10 частини першої статті 63 виключити;
статтю 811 доповнити частиною
одинадцятою такого змісту:
«Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису
судового засідання встановлюється
законом»;
частину другу статті 11119 викласти в такій редакції:
«До заяви додається документ
про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви на підставі,
встановленій пунктом 2 статті 11116

Використання батьками малолітньої
дитини для заняття жебрацтвом
карається позбавленням
волі до трьох років
Верховна Рада України
Закон України

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо злочинів
проти волі, честі та гідності особи

Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Кримінального кодексу України такі зміни:
1) у статті 150:
частину першу викласти в такій
редакції:
«1. Експлуатація дитини, яка не
досягла віку, з якого законодавством
дозволяється працевлаштування,
шляхом використання її праці —
карається арештом на строк до шести
місяців або обмеженням волі на строк до
трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до трьох років»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені
організованою групою, —
караються позбавленням волі на
строк від п’яти до десяти років з по-

частину шосту статті 197 викласти
в такій редакції:
«6. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису
судового засідання встановлюється
законом»;
у пункті 8 частини першої статті 207 слова «чи не було оплачено
витрати на інформаційно-технічне
забезпечення розгляду справи» виключити;
частину шосту статті 229 викласти в такій редакції:
«6. До заяви про перегляд заочного рішення додається документ про
сплату судового збору»;
у частині другій статей 297 і 327
слова «чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
частину третю статті 299 викласти
в такій редакції:
«3. До заяви про приєднання до
апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору»;
частину третю статті 329 викласти
в такій редакції:
«3. До заяви про приєднання до
касаційної скарги додається документ про сплату судового збору»;
у частині другій статті 358:
у першому реченні слова «та витрат
на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;

«Cуд може своєю ухвалою відстрочити або
розстрочити сплату судового збору на певний строк,
але не довше ніж до ухвалення рішення у справі».
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цього Кодексу, судовий збір не сплачується»;
статтю 120 доповнити частиною
четвертою такого змісту:
«За видачу стягувачу дубліката
судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому
законом»;
у статті 1222:
пункт 4 частини четвертої викласти в такій редакції:
«4) документ, що підтверджує
сплату судового збору»;
у частині п’ятій слова «державного мита чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення
розгляду справи» замінити словами
«судового збору»;
у статті 1228:
пункт 3 частини четвертої викласти в такій редакції:
«3) документ, що підтверджує
сплату судового збору»;
у частині п’ятій слова «державного мита чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення
розгляду справи» замінити словами
«судового збору»;
у тексті Кодексу слова «державне
мито» в усіх відмінках замінити словами «судовий збір» у відповідному
відмінку;
2) у Цивільному процесуальному
кодексі України:
у статті 79:

збавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років»;
2) частину першу статті 1501 викласти в такій редакції:
«1. Використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої
дитини для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей,
речей, інших матеріальних цінностей
у сторонніх осіб) —
карається обмеженням волі на
строк до трьох років або позбавленням
волі на той самий строк».
2. Цей Закон набирає чинності з
дня його опублікування.
Президент України
В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
5 липня 2011 року
№3571-VI

частину другу викласти в такій
редакції:
«2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються
законом»;
пункт 1 частини третьої виключити;
статтю 81 виключити;
у частині першій статті 82 слова
«та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи»
виключити;
статтю 83 виключити;
у частині п’ятій статей 98 і 119
слова «додаються документи, що підтверджують» замінити словами «додається документ, що підтверджує»,
а слова «та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
у статті 99:
частину першу викласти в такій
редакції:
«1. За подання заяви про видачу
судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому
законом»;
у першому реченні частини другої слова «та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду
справи» виключити;
у статті 121:
у частині першій слова «чи не
оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду
справи» виключити;
у першому реченні частини другої
слова «а також оплатить витрати на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
частину першу статті 133 доповнити реченням такого змісту: «До
клопотання про забезпечення доказів додається документ про сплату
судового збору»;
частину четверту статті 151 доповнити словами «та документ, що
підтверджує сплату судового збору
за подання заяви про забезпечення
позову»;

у другому реченні слова «та витрати на інформа ційно-тех нічне
забезпечення розгляду справи не
сплачуються» замінити словами «не
сплачується»;
частину третю статті 364 викласти
в такій редакції:
«3. До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали
участь у справі, а також документ про
сплату судового збору»;
частину третю статті 370 викласти
в такій редакції:
«3. За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа або судового
наказу справляється судовий збір
у розмірі, встановленому законом»;
у статті 3892:
пункт 4 частини третьої викласти
в такій редакції:
«4) документ, що підтверджує
сплату судового збору»;
у частині четвертій слова «чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи»
виключити;
у статті 3898:
пункт 3 частини третьої викласти
в такій редакції:
«3) документ, що підтверджує
сплату судового збору»;
у частині четвертій слова «чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи»
виключити;
3) у Кодексі адміністративного
судочинства України:
частину третю статті 44 викласти
в такій редакції:
«3. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису
судового засідання встановлюється
законом»;
частину першу статті 75 доповнити реченням такого змісту: «До
заяви про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору»;
частину другу статті 87 викласти
в такій редакції:
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«2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються
законом»;
статтю 89 виключити;
частину другу статті 192 викласти
в такій редакції:
«2. До заяви про приєднання до
апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору»;
частину другу статті 217 викласти
в такій редакції:
«2. До заяви про приєднання до
касаційної скарги додається документ про сплату судового збору»;
частину четверту статті 260 викласти в такій редакції:
«4. За видачу стягувачу дубліката
виконавчого листа справляється судовий збір у розмірі, встановленому
законом»;
4) у частині третій статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» слова «державного мита»
замінити словами «судового збору»;
5) частину шосту статті 9 Закону
України «Про доступ до судових рішень» викласти в такій редакції:
«6. За виготовлення копії судового рішення справляється судовий
збір у розмірі, встановленому законом»;
6) друге речення частини першої
статті 87 Закону України «Про виконавче провадження» виключити;
7) у Декреті Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року №7-93
«Про державне мито»:
пункти 1 і 2 статті 2 виключити;
пункти 1 і 2 статті 3 виключити;
у частині першій статті 4:
пу нкти 1—12, абзаци дру гий і
третій пункту 15, пункти 27, 30, 31,
33, 36—44, 46—48 виключити;
у пункті 28 слова «за позовами, з
якими вони звертаються до суду та
господарського суду, а також» виключити;
у пункті 35 слова «за позовами, з
якими вони звертаються до суду та
господарського суду, в усіх справах,
пов’язаних із захистом майнових інтересів держави та» виключити;
у статті 6:
у частині першій слова «з позовних заяв, які подаються до господарського с уд у, із апеляційних і
касаційних скарг на рішення та постанови господарських судів, заяв
про їх перегляд за нововиявленими
обставинами, а також» виключити;
частину другу виключити;
у частині другій статті 7 слова «З позовів, що подаються до суду та господарського суду в іноземній валюті, а
також за дії» замінити словами «За дії»;
у частині першій статті 8:
у п у нкті 2 слова «повернення
заяви (скарги) або відмови в її прийнятті, а також» виключити;
пункти 3 і 4 виключити.
3. Кабінету Міністрів України:
1) протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної
Ради України законопроект щодо
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;
2) протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скас ування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої
влади своїх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.
Президент
України
В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
8 липня 2011 року
№3674-VI

ПЕРЕДПЛАТА

Аби завжди бути поінформованими,
залишайтеся з нами!

61018

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
IНДЕКС
Оформити передплату на газету
«Закон & Бізнес» можна у будьякому відділенні зв’язку України

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА НАШОГО ВИДАННЯ НА 4 МІСЯЦІВ ТРИВАТИМЕ ДО 8 CЕРПНЯ!
ТІЛЬКИ В «ЗіБ»:
— судова практика Конституційного,
Верховного та вищих спеціалізованих
судів, роз’яснення, узагальнення,
прецедентні рішення;
— звіти про засідання Вищої
кваліфікаційної комісії суддів та
Вищої ради юстиції;
— інформація про перебіг засідань
парламентських комітетів щодо
питань судової реформи, обрання
суддів безстроково;
— погляди суддів на проблеми
судочинства, законодавчі новели тощо;
— новини міжнародного права, рішення
Європейського суду з прав людини,
зміни в законодавстві країн Старого
світу.

МАКСИМУМ ІНФОРМАЦІЇ —
МІНІМУМ ЦІНИ
Вартість передплати газети
«Закон і Бізнес» через редакцію
на 4 місяців 2011 року:
для суддів, працівників органів юстиції,
народних депутатів — 156,00 грн.*;
для фізичних осіб — 260,00 грн.*;
для юридичних осіб — 356,00 грн.*.
* Без вартості послуг банку.
При оформленні передплати
через редакцію та оплаті через
відділення банків для зручності надайте
касиру розрахунковий рахунок
ТОВ «Редакція газети «Закон і Бізнес»:
2600400002637.

НАЙКРАЩІ ЮРИСТИ
ЧИТАЮТЬ «ЗІБ»!
Щодо питань, пов’язаних
із прийманням передплати,
неотриманням чи несвоєчасним
отриманням видань, дзвоніть
по багатоканальному телефону:
(044) 537-34-33.

документ
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ПРОЦЕДУРА

Уповноважений на забезпечення
єдності практики.
Запропоновані на розгляд пленуму
питання порядку денного не повинні
виходити за межі повноважень пленуму



Пленум Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Постанова

24 червня 2011 року

Розділ ІІІ
ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ
ПЛЕНУМУ

№1

Про затвердження Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Розглянувши проект Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ відповідно до статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пленум Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє:
затвердити Регламент пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (додається).
Голова Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ
Л.ФЕСЕНКО
Секретар пленуму Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ
Д.ЛУСПЕНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою пленуму Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
від 24 червня 2011 року №1

Регламент
пленуму Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. У Вищому спеціалізованому
суді України з розгляду цивільних і
кримінальних справ відповідно до
частини п’ятої статті 31 та статті 36
Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» діє пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ (далі —
пленум) у складі всіх суддів Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
(далі — склад пленуму) для вирішення
питань, пов’язаних із забезпеченням
єдності судової практики у справах
цивільної і кримінальної юрисдикцій
та інших питань, віднесених до його
повноважень Законом України «Про
судоустрій і статус суддів».
2. Правові засади, організація і
порядок діяльності пленуму визначаються Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус
суддів», іншими правовими актами та
цим Регламентом.
3. До повноважень пленуму належить:
3.1 призначення за поданням Голови Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ з числа суддів Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних
справ та звільнення з посади секретаря
пленуму;
3.2 узагальнення практики застосування матеріального і процесуального закону з метою забезпечення
однакового застосування норм права
під час розгляду справ цивільної та
кримінальної юрисдикцій;
3.3 заслуховування інформації про
стан правосуддя у судах цивільної і
кримінальної юрисдикцій та практику розгляду окремих категорій справ;
3.4 прийняття рішення про звернення до Верховного Суду України про
направлення конституційного подання щодо конституційності законів та
інших правових актів Верховної Ради
України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної ради Автономної
Республіки Крим та щодо офіційного
тлумачення Конституції та законів
України;
3.5 затвердження Регламенту пленуму та внесення до нього змін і доповнень;
3.6 за результатами узагальнення с удової практики — на дання
роз’яснень рекомендаційного характеру з питань застосування судами
цивільної та кримінальної юрисдикцій
законодавства під час розгляду відповідних справ;
3.7 затвердження положення про
Науково-консультативну раду Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
та визначення її персонального складу;

України з розгляду цивільних і кримінальних справ або пленуму його
засідання можуть проводитися в іншому місці. В залі засідання пленуму
повинні знаходитися символи судової влади: зображення Державного
Герба України та Державний Прапор
України.

3.8 визначення персонального
складу редакційної колегії офіційного
друкованого органу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ «Часопис цивільного і кримінального
судочинства»;
3.9 розгляд та вирішення інших
питань, віднесених законом до його
компетенції.
4. Регламент пленуму встановлює
порядок підготовки, скликання і проведення засідань пленуму, призначення на посаду секретаря пленуму
та звільнення його з посади, порядок
ведення діловодства, внесення змін
і доповнень до Регламенту пленуму.
Розділ ІІ
СКЛИКАННЯ ПЛЕНУМУ
1. Пленум скликається Головою
Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних
справ в разі потреби або на вимогу
не менш як п’ятої частини від складу
суддів Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, але не рідше двох
разів на рік.
2. Засідання пленуму є повноважним за умови присутності на ньому не
менше двох третин від складу пленуму.
Про день і час скликання пленуму його
учасники повідомляються не пізніш як
за десять днів до засідання. У цей же
строк надсилаються матеріали щодо
питань, які виносяться на розгляд
пленуму, на засідання якого можуть
бути запрошені представники органів
влади, наукових установ, громадських
організацій, засобів масової інформації та інші особи.
3. На засідання пленуму, на якому обговорюються питання надання
роз’яснень щодо застосування судами
законодавства під час вирішення цивільних і кримінальних справ, можуть
бути запрошені судді судів відповідних юрисдикцій, члени Науково-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду
цивільних і кримінальних справ, інші
фахівці у відповідних галузях права.
4. З розглянутих питань пленум
приймає відкритим голосуванням
більшістю голосів суддів, присутніх
на засіданні пленуму, постанови,
які підписуються головуючим на
засіданні плену му та секретарем
пленуму (у разі відсутності секретаря пленуму — суддею, якого пленум
визначив секретарем пленуму) і публікуються в офіційному друкованому
органі Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ — «Часопис цивільного
і кримінального судочинства».
5. Засідання пленуму проводяться
у приміщенні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ. За рішенням
Голови Вищого спеціалізованого суду

1. Порядок денний засідання пленуму формується секретарем пленуму
за дорученням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ, а у
разі його відсутності — за дорученням
заступника Голови, який виконує його
обов’язки. Порядок денний повинен
містити дату і час початку засідання
пленуму, перелік питань, які винесено
на його розгляд, а також прізвища доповідачів (співдоповідачів).
2. Члени пленуму мають право
внести пропозиції Голові Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ про
включення питань до порядку денного
засідання пленуму. Зазначені пропозиції викладаються у доповідній записці,
в якій зазначаються питання, що підлягають розгляду на пленумі, викладається суть і мотиви необхідності їх
розгляду та додається проект постанови пленуму. Якщо запропоноване
питання стосується судової практики,
проект постанови пленуму повинен
містити роз’яснення з питань застосування законодавства судами цивільної
чи кримінальної юрисдикцій. У доповідній записці можуть бути зазначені
особи, яких пропонується запросити
до участі у засіданні пленуму.
3. Запропоновані на розгляд пленуму питання порядку денного не повинні виходити за межі повноважень
пленуму.
4. Матеріали, які підлягають розгляду на засіданні пленуму, передаються секретарю пленуму у друкованому вигляді не пізніш як за двадцять
робочих днів до засідання. Питання,
які виносяться на позачергове засідання пленуму, подаються не пізніш
як за п’ятнадцять робочих днів до засідання.
5. Повідомлення запрошених на засідання пленуму осіб і представників
засобів масової інформації про час
його проведення та їх розміщення в
залі покладається на відділ (секретаріат) організаційного забезпечення
діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів управління організаційного забезпечення
керівництва суду та відділ по зв’язках
із громадськістю (прес-службу) управління інформаційного забезпечення
апарату.
6. Засідання пленуму проводиться
відкрито та гласно. За рішенням пленуму, при розгляді окремих питань на
засіданні можуть бути присутні лише
його члени. В окремих випадках, за
рішенням пленуму, представники засобів масової інформації можуть не
допускатися на його засідання.
7. Під час засідання пленуму з
дозволу головуючого може здійснюватися кіно-, відео-, або аудіозапис,
фотографування та забороняється
використовувати засоби мобільного
зв’язку.
8. Реєстрацію членів пленуму перед
засіданням здійснюють працівники
відділу (секретаріату) організаційного
забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів
суддів управління організаційного
забезпечення керівництва суду, а
представників засобів масової інформації — відділу по зв’язках із громадськістю (прес-служби) управління
інформаційного забезпечення. Про
підсумки реєстрації суддів та запрошених до початку роботи пленуму
повідомляються Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ (головуючий) та секретар пленуму.
9. Засідання пленуму відкривається Головою Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ (головуючим),
який відповідно до вимог, зазначених
у пункті 2 розділу ІІ цього Регламенту, вирішує питання про можливість
роботи пленуму.
Голова Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ виносить на його
розгляд відповідні питання, головує
на засіданні, інформує пленум про
стан правосуддя у судах цивільної та
кримінальної юрисдикцій та практику
вирішення окремих категорій справ. У
разі відсутності Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ пленум скликає і веде заступник Голови,
який виконує його обов’язки.
Якщо відкриття засідання пленуму
неможливе у зв’язку з відсутністю, за
даними реєстрації, необхідної кількості його складу (двох третин), за-

сідання переноситься на іншу дату з
урахуванням вимог частини 4 статті
36 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів».
10. Після відкриття засідання Голова Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ (головуючий) повідомляє про участь у роботі пленуму осіб,
запрошених на засідання пленуму, а
також про присутність представників
засобів масової інформації, оголошує
питання, які включені до порядку
денного.
11. Порядок денний засідання пленуму затверджується шляхом відкритого голосування. До порядку денного
більшістю голосів членів пленуму можуть бути включені й інші питання,
які в ньому не зазначені. Розгляд цих
питань можливий за умови, якщо вони
відповідним чином підготовлені.
Черговість розгляду питань на
засіданні пленуму визначається порядком денним. У разі необхідності за
рішенням пленуму черговість розгляду питань може бути змінена. Шляхом
відкритого голосування члени пленуму визначають час, який надається
для доповіді, співдоповіді, виступу та
повторного виступу в дебатах.
12. За необхідності підрахунку
голосів за підсумками розгляду окремих питань порядку денного пленуму
обирається лічильна комісія.
13. Після затвердження порядку
денного головуючий у порядку черговості розгляду питань надає слово
доповідачу (співдоповідачу). По закінченні доповіді доповідачу (співдоповідачу) можуть бути поставлені усні
чи письмові запитання.
14. Після доповіді (співдоповіді)
учасникам засідання пленуму надається слово для її обговорення. В обговоренні питань можуть брати участь
особи, яких запрошено на засідання
пленуму. Засідання пленуму ведеться неупереджено, членам пленуму
та іншим особам створюються рівні
можливості для обговорення питань
порядку денного, не обме жуються
можливості ставити і знімати запитання.
15. Обговорення питань порядку
денного може бути припинено лише за
пропозицією членів пленуму шляхом
відкритого голосування.
16. Після обговорення питання, яке
розглядається, головуючий оголошує
і ставить на голосування проект постанови пленуму в цілому (за основу)
чи окремо кожен його пункт. Члени
пленуму не мають права утримуватись
від голосування. Постанова чи її пункт
вважаються прийнятими, якщо за них
подано більшість голосів суддів, присутніх на засіданні пленуму. При рівності голосів «за» і «проти» постанова
пленуму вважається неприйнятою.
У разі необхідності доопрацювання постанови чи деяких її положень
вона може бути прийнятою у першому
читанні. У цьому випадку може бути
створена робоча група (або обрана редакційна комісія) для доопрацювання
постанови з урахуванням висловлених
на засіданні пленуму пропозицій.
Доопрацьований проект постанови
пленуму виноситься на повторне голосування.
17. Постанови пленуму, які стосуються діяльності судів цивільної та
кримінальної юрисдикцій та судової
практики, розсилаються у десятиденний строк з дня їх прийняття Апеляційному суду Автономної Республіки
Крим, апеляційним судам областей,
міст Києва і Севастополя.
18. Забезпечення ведення протоколу, в якому письмово фіксується перебіг засідання пленуму, і фіксування
засідання технічними засобами покладається на відділ (секретаріат) організаційного забезпечення діяльності
пленуму, Науково-консультативної
ради, зборів суддів управління організаційного забезпечення керівництва
суду та управління інформаційних
технологій та автоматизованого документообігу. Протокол остаточно
оформлюється секретарем пленуму
протягом десяти днів після закінчення засідання та підписується головуючим і секретарем пленуму. До
нього додається відповідний носій
інформації з даними фіксування засідання технічними засобами (диск,
дискета, флеш-накопичувач тощо), а в
разі необхідності — повна або часткова
його письмова розшифровка.
19. Контроль за виконанням постанов пленуму здійснює секретар
пленуму, а за рішенням пленуму —
Голова Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
20. Засідання пленуму ведеться
державною мовою. Якщо запрошена
на засідання особа не володіє державною мовою, вона має право виступати
й давати пояснення рідною або іншою
мовою, якою володіє, та користуватися послугами перекладача. Про свій
намір висловлюватись іншою мовою,
користуватися послугами перекладача особа повинна завчасно повідомити секретаря пленуму. Забезпечення

перекладу її виступу покладається
на запрошену особу або відділ міжнародно-правового співробітництва
управління організаційного забезпечення керівництва суду.
21. Засідання пленуму проводиться
в діловій, конструктивній обстановці.
Члени пленуму та інші учасники засідання виступають, дають пояснення,
ставлять запитання та відповідають на
них лише після надання їм слова головуючим. Учасники засідання пленуму
повинні бути взаємно ввічливими, коректними й додержуватися затвердженого порядку денного та цього Регламенту. Присутні в залі засідань особи
зобов’язані шанобливо ставитись до
пленуму та присутніх на засіданні, виконувати розпорядження головуючого
щодо додержання порядку.
22. Підготовку інформації про
роботу пленуму для публікації в засобах масової інформації забезпечує
відділ (секретаріату) організаційного
забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради, зборів
суддів управління організаційного забезпечення керівництва суду спільно з
відділом по зв’язках із громадськістю
(прес-службою) управління інформаційного забезпечення.
Розділ ІV.
ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ
СЕКРЕТАРЯ ПЛЕНУМУ
ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ЙОГО З ПОСАДИ
1. Секретар пленуму призначається на посаду строком на п’ять років з
числа суддів Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ за поданням
Голови Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
2. При розгляді питання про призначення секретаря пленуму його
обов’язки в цьому засіданні виконує суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, якого пленум
відкритим голосуванням визначить
секретарем пленуму.
3. Призначеним на посаду секретаря пленуму вважається суддя, за якого
подано більшість голосів суддів, присутніх на засіданні пленуму, шляхом
відкритого голосування.
4. За поданням Голови Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ секретар пленуму звільняється
із займаної посади шляхом відкритого
голосування більшістю голосів суддів,
присутніх на засіданні пленуму.
Розділ V
ДІЛОВОДСТВО ПЛЕНУМУ
1. Секретар пленуму з питань організації виконання постанов пленуму та ведення діловодства координує
роботу відділу (секретаріату) організаційного забезпечення діяльності пленуму, Науково-консультативної ради,
зборів суддів управління організаційного забезпечення керівництва суду,
який за матеріалами пленуму веде
номенклатурну справу. У номенклатурній справі накопичуються документи про перевірку виконання постанов пленуму, протоколи, постанови,
листування пленуму з Апеляційним
судом Автономної Республіки Крим,
апеляційними судами областей, міст
Києва та Севастополя, установами та
організаціями з питань його основної
діяльності, інші документи.
2. Постанови пленуму накопичуються в окремих нарядах за відповідною номенклатурою і зберігаються у
порядку, визначеному Інструкцією з
діловодства у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних
і кримінальних справ.
3. Секретар пленуму організовує
надання (розсилання) копій постанов пленуму суддям Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ,
Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами
областей, міст Києва та Севастополя,
запрошеним особам (за необхідності)
та головному редактору офіційного
друкованого органу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ —
«Часопису цивільного і кримінального
судочинства».
Розділ VІ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ
ДО РЕГЛАМЕНТУ ПЛЕНУМУ
1. Зміни і доповнення до цього Регламенту можуть бути внесені пленумом у загальному порядку.
2. Рішення про внесення змін до
Регламенту вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувала більшість суддів, присутніх на засіданні
пленуму.
3. Усі необхідні документи та проект постанови пленуму готуються
ініціаторами внесення змін і розглядаються за правилами, передбаченими
цим Регламентом. 

