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НАПЕРЕДОДНІ

Без права на політику.
Невиконання ухвали про заборону проведення Пленуму 
поставило б під сумнів легітимність нового Голови ВС 

ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

На минулому тижні українське 
судочинство відзначилося 
безпрецедентним рішенням: 
Окружний адмінсуд м.Києва 
виніс ухвалу, якою заборонив 
проведення Пленуму Верховного 
Суду, що мав визначитися з 
новим очільником ВС. Так само 
безпрецедентною стала дискусія, 
чи виконає найвищий судовий 
орган припис суду першої 
інстанції.

Спір про неучасть

Проблема, до вирішення якої 
долучився ОАСК, загострилася на 
минулому тижні не випадково. Пів-
року тому її створили в самому ВС 
під час проведення Пленуму, який 
розглядав питання про недовіру ни-
нішньому Голові Суду Василеві Оно-
пенку. Нагадаємо, що перед початком 
розгляду питання Пленум вирішив, 
що два представники ВС, яких від-
ряджено до Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів, — Ігор Самсін та Ми-
кола Пінчук — не мають права брати 
участь у голосуванні.

Останні наголошували, що закон 
не позбавив кожного з них статусу 
судді ВС і до того часу питань щодо 
їхньої участі в роботі Пленуму не 
виникало. За розв’язанням спору 
звернулися до Констит у ційного 
Суду, який має дати тлумачення по-
ложенням п.2 ч.1 ст.40, ч.1 ст.45 та 
ч.4 ст.53 закону «Про судоустрій і 
статус суддів». Як швидко КС дасть 
відповідь — не відомо. Щоправда, 
на початку вересня було проведено 
слухання справи, і Суд перейшов на 
заключну стадію провадження — об-
говорення проекту рішення. 

Яким виявиться висновок КС — 
прогнозувати не будемо. Але принай-
мні Рада суддів дотримується думки, 
що відряджені до ВККС судді ВС ма-
ють право брати участь у роботі Пле-
нуму. Таку позицію РСУ висловила у 
відповідь на запит судді-доповідача у 
справі Наталії Шаптали.

Натомість у ВС вирішили не чекати 
думки своїх колег і скликали Пленум 
на 30 вересня — на наступний день 
після закінчення строку повноважень 
нинішнього очільника ВС. Хоча закон 
відводить на цю процедуру цілий мі-
сяць. Не виключено, що в Кловському 
палаці вже знають, до якої думки схи-
ляється більшість суддів КС, і спробу-
вали випередити небажане рішення.

Проте 26 вересня до Окружного 
адмінсуду м.Києва звернувся суддя 
ВС М.Пінчук із заявою про визнання 
протиправним рішення Пленуму від 
11.03.2011, яким його не було допущено 
до участі в голосуванні, коли ставило-
ся питання про висловлення недові-
ри В.Онопенку. Крім того, М.Пінчук 
оскаржує факт свого неповідомлення 
про засідання Пленуму 30 вересня, 
запрошення на яке має розсилатися 
не пізніше 10 днів до дня проведення. 
На забезпечення позову суд заборонив 
проводити 30 вересня Пленум з по-
рядком денним про обрання нового 
Голови ВС до розгляду справи по суті.

 � Закінчення на стор.2

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України Ігор САМСІН:
«Суддівська професія 
радикально зміниться тоді, 
коли відбудеться оновлення 
юридичної професії в цілому» � СТОР.4

АНОНСИ

ПРОЦЕС

Дебати тут зайві
На минулому тижні судовими деба-
тами поновився процес у «газовій 
справі». Представники обвинува-
чення й захисту повторили свої 
позиції щодо винуватості чи неви-
нуватості Юлії Тимошенко. � СТОР. 2

ДІЯННЯ І ПОКАРАННЯ

Не дубцем, 
а гаманцем
Президент пропонує парламенту 
декриміналізувати економічні зло-
чини. � СТОР. 3

РІШЕННЯ

Під градусом вини
Голосіївський райсуд м.Києва визнав 
нардепа від фракції БЮТ — «Батьків-
щина» Андрія Шкіля винним у по-
рушенні Правил дорожнього руху, 
що призвело до ДТП, яка сталася 
6 травня в Києві. Втім, покарання 
парламентарю все ж удалось уник-
нути. � СТОР. 3

ЗАСІДАННЯ 
Відставка на благо? 
ВРЮ дозволила очільникові Апеля-
ційного суду АРК піти за власним 
бажанням. � СТОР. 6

ПОЗИЦІЯ НАУКОВЦЯ 
Влада є влада
КАС не вказує, що адміністративне 
судочинство захищає лише публічні 
права особи. � СТОР. 10

ОСОБИСТИЙ РАХУНОК

Захист для двох
Фінансовий сектор виходить із 
кризової сплячки й активно на-
рощує кредитування. У той же час 
тривають розмови про можливість 
другої хвилі кризи. На цьому фоні 
експерти й намагаються визначи-
ти, як захистити інтереси пози-
чальників, а парламентарі обмеж-
ують небезпечне кредитування у 
валюті. � СТОР. 11

ІНІЦІАТИВА

Підприємців більше 
не садитимуть
Особам, яких покарали позбавлен-
ням волі, невідбуту частину строку 
замінять на штраф. � СТОР. 12

КРЕДИТИ

Довіряй, та перевіряй
Перед виділенням чергових траншів 
банк може зажадати від позичаль-
ника надання документів, що під-
тверджують його платоспромож-
ність. � СТОР. 15

У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ

Чи прислухається Україна 
до зауважень Венеціанської 
комісії до законопроекту 
про вибори народних 
депутатів?  Про це в інтерв’ю 
«ЗіБ» розповіла радник 
Президента — керівник 
головного управління з 
питань конституційно-
правової модернізації АП 
Марина СТАВНІЙЧУК.

У КОМІТЕТАХ ВР

Бюджетна 
павутина
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Планування державного бюджету 
завжди супроводжується 
гострими дискусіями. Проте 
й після прийняття річного 
фінансового закону словесні 
війни не вщухають. Особливо від 
нестачі коштів потерпає вітчизняна 
Феміда, деяким представникам 
якої доводиться забезпечувати 
діяльність суду грошима з власної 
кишені. 21 вересня парламентський 
Комітет з питань правосуддя зібрав 
представників третьої гілки влади, 
аби вислухати їхні зауваження та 
підтримати пропозиції до проекту 
закону «Про Державний бюджет 
України на 2012 рік».

Фінансові «перегони»

Комітетники, не вдаючись до лі-
ричних відступів, одразу перейшли до 
справи: вислухали прохання володарів 
мантій та тих, хто благословляє їх на 
посади, забезпечує діяльність.

 � Закінчення на стор.2

САМОВРЯДУВАННЯ 

Консолідація 
проти 
тяганини 
АНІ ГАЛУК 

На проблемі тривалого розгляду 
справ і тривалого тримання під 
вартою підсудних в очікуванні 
рішення наголошують не лише 
вітчизняні правозахисники. 
Критичні зауваження на нашу 
адресу постійно лунають 
від європейських колег. Аби 
розібратися з причинами 
негативного явища та знайти 
тактику боротьби з тяганиною, 
Рада суддів України разом з Радою 
суддів загальних судів вирішили 
об’єднати зусилля. 

Очікування за гратами 

Під час засідання 23 вересня РСУ 
розглянула низку заяв, серед яких і 
звернення глави держави, в якому він 
наголосив на проблемі недодержання 
розумних строків при розгляді кри-
мінальних справ. Зокрема, не завжди 
дотримується виважений підхід до 
обрання запобіжного заходу на стадії 
досудового слідства. Попри визначену 
законодавством низку заходів, кожного 
п’ятого підозрюваного запроторюють за 
грати. «На сьогодні в слідчих ізоляторах 
під арештом тримають близько 19 тис. 
осіб, кримінальні справи стосовно яких 
перебувають у судовому провадженні. 
Це майже 48% від загальної чисельності 
всіх ув’язнених. Близько 1300 осіб пере-

бувають у СІЗО вже більш ніж 1,5 року, 
у справах щодо них суди ще не винес-
ли жодного рішення», — зазначалось 
у зверненні Президента. При цьому 
найбільш песимістична ситуація — 
в Києві, АРК, Донецькій, Запорізькій, 
Кіровоградській, Луганській, Сумській 
та Харківській областях. 

Для вирішення проблеми глава 
держави закликав представників РСУ 
та РСЗС зібратися разом та виробити 
єдині, наближені до європейських 
стандартів, підходи в застосуванні 
законодавства, що торкається обран-
ня запобіжних заходів. Кінцевим ре-
зультатом таких узгоджених дій, за 
прогнозами Віктора Януковича, має 
стати суттєве зменшення кількості 
арештантів, які очікують рішення суду. 

 � Закінчення на стор.7

Суддя ВС М.Пінчук, якого не повідомили завчасно про зібрання колегіального органу, переконаний, 

що проведення Пленуму 30 вересня було б неправомірним.



БЛІЦІНТЕРВ’Ю

Позов на 
випередження

МИКОЛА ПІНЧУК, 
суддя Верховного Суду, 
член Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів: 

— Пленум ВС уважає, що в його 
діяльність жоден суд не може втру-
чатись. Яка ваша позиція із цього 
приводу?

— Думаю, що я незаконно був позбав-
лений права брати участь у засіданні 
Пленуму ВС. Так це чи не так — ви-
рішить Конституційний Суд. Після 
рішення останнього все стане на свої 
місця.

— Якщо ж 30 вересня колегіальний 
орган усе-таки зібрався б, то…

— То це було б неправомірно.
— Чому ви, не дочекавшись рішен-
ня КС, звернулися до Окружного 
адмінсуду м.Києва з позовом до 
Пленуму ВС?

— Рішення КС повинне бути в жовтні, 
тобто вже після проведення Пленуму 
ВС. Жодного ефекту воно б не мало. 
Після бою кулаками вже ніхто не ма-
хає. �

МАРИНА ЗАКАБЛУК

ВІТАЄМО!

ІВАН КИРИЛЕНКО
2 жовтня, 55 років

Член Комітету ВР з питань європей-
ської інтеграції, представник фракції 
БЮТ — «Батьківщина», народний депу-
тат II—VI скликань. 

ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬЄВ
3 жовтня, 58 років

Член Комітету ВР з питань боротьби з 
організованою злочинністю і коруп-
цією, представник фракції Партії 
регіонів, народний депутат II—IV і VI 
скликань.

ВОЛОДИМИР 
ДОНЧАК
3 жовтня, 64 роки

Член Комітету ВР з питань національ-
ної безпеки і оборони, представник 
фракції БЮТ — «Батьківщина», народ-
ний депутат V і VI скликань.

ЄВГЕН КИРИЛЬЧУК
3 жовтня, 61 рік

Перший заступник голови Комітету ВР 
з питань бюджету, представник фрак-
ції БЮТ — «Батьківщина», народний 
депутат III—VI скликань.

МИХАЙЛО ЧЕЧЕТОВ
3 жовтня, 58 років

Голова підкомітету з питань підприєм-
ництва Комітету ВР з питань промисло-
вої і регуляторної політики та підпри-
ємництва, перший заступник голови 
фракції Партії регіонів, народний 
депутат II, V і VI скликань.

ІГОР ЄРЕСЬКО
5 жовтня, 55 років

Заступник голови Комітету ВР з питань 
економічної політики, представник 
фракції БЮТ — «Батьківщина», народ-
ний депутат V і VI скликань.

ОЛЕКСАНДР ДАРДА
5 жовтня, 57 років

Член Комітету ВР з питань законодав-
чого забезпечення правоохоронної 
діяльності, представник фракції Партії 
регіонів, народний депутат V і VI скли-
кань.

АНАТОЛІЙ ЯГОФЕРОВ
5 жовтня, 63 роки

Член Комітету ВР з питань фінансів, 
банківської діяльності, податкової та 
митної політики, представник фракції 
БЮТ — «Батьківщина», народний депу-
тат I, II і VI скликань.

ОЛЕКСАНДР ЄГОРОВ
6 жовтня, 46 років

Член Комітету ВР з питань державного 
будівництва та місцевого самовряду-
вання, представник фракції Партії регі-
онів, народний депутат VI скликання.

АНАТОЛІЙ КОРЖЕВ
7 жовтня, 67 років

Член Комітету ВР з питань боротьби 
з організованою злочинністю і ко-
рупцією, представник фракції Партії 
регіонів, народний депутат V і VI 
скликань.

ВІКТОР УКОЛОВ
7 жовтня, 43 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з 
питань свободи слова та інформації, 
представник фракції БЮТ — «Батьків-
щина», народний депутат VI скликан-
ня.

У КОМІТЕТАХ ВР

Бюджетна павутина.
Щоб у 2012-му не потрапити у фінансові пастки, 
судді просять про збільшення видатків

 � Закінчення, початок на стор.1

«Адмін’юстиція — завжди в ролі 
наздоганяючого», — розпочав свій 
монолог голова Вищого адміністратив-
ного суду Олександр Пасенюк. За його 
словами, у плані фінансування очолю-
вана ним установа відстає від Вищого 
господарського суду на 30 млн, а від Ви-
щого спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ — на 
60 млн грн. «Ми викручувалися попе-
редні 6 років, викрутимося і в 2012-му. 
За бюджет ВАС я не переживаю, зна-
йдемо вихід. Мене турбують окружні 
та апеляційні адмінсуди», — із зане-
покоєнням продовжував О.Пасенюк.

Так, на його думку, бюджетні 
призначення цих судів потребують 
збільшення. Насамперед це стосуєть-
ся інших поточних видатків (оплати 
поштових послуг, придбання марок, 
конвертів, паперу). Адже порівняно 
з 2011 роком ці видатки в окружних 
адмінсудах планується зменшити на 
25,7 млн грн.

Керманич ВАС зазначив, що йому 
пишуть служителі Феміди з Дні-
пропетровська, Вінниці. Мовляв, у 
вересні в окружних адмінсудах річні 
кошторисні призначення закінчи-
лися. «Грошей і так не вистачає, а в 
наступному році ці видатки хочуть 
зменшити ще на 25,7 млн грн.», — пе-
реймався О.Пасенюк.

За його словами, суди змушені 
шукати вихід з такої ситуації, аби 
продовжувати вершити правосуддя: 
особи сповіщаються про засідання 
СМС-повідомленнями (коштом за-
конників), помічники, представники 
апарату розносять пошту в межах 
свого населеного пункту.

Ще одна проблема — за роки іс-
нування апеляційних та місцевих 
адмінсудів видатки розвитку май-
же не передбачалися. На 2012 рік ці 
видатки становлять тільки 1,2% від 
потреби окружних та 0,7% — від по-
треби апеляційних адмінсудів. «Судді 
вимушені купувати меблі, комп’ютер, 
робити ремонт у кабінеті за власний 
рахунок», — бідкався голова ВАС. А з 

набранням чинності законом «Про за-
сади запобігання і протидії корупції в 
Україні» такі дії кваліфікуватимуться 
як корупційні.

Види юрисдикції, 
не сперечайтеся!

За розрахунками ВГС, загальна 
сума проекту бюджетного запиту на 
2012 рік становить 179 млн грн., а в по-
даному комітету проекті видатки ви-
значені в сумі 136 млн. У нинішньому 
році ВГС розпочав проведення рекон-
струкції з добудовою адмінбудинку 
суду, оскільки у зв’язку зі збільшен-
ням кількості суддів та працівників 
апарату виникла нагальна потреба в 
додаткових кабінетах та залах засідань. 
«По 8 працівників сидить в одному 
кабінеті площею 15 м2», — розповів 
комітетникам про проблеми «госпо-
дарників» голова ВГС Віктор Татьков.

Також він звернув увагу на те, що 
місцеві господарські суди профінан-
совані на 54%, а апеляційні — на 45%. 
«Перепрошую, Олександре Михайло-

вичу (звертаючись до Пасенюка. — Авт.), 
але видатки на апеляційні господар-
ські суди збільшено на 13%, а на апе-
ляційні адмінсуди — на 107%. Тому не 
думаю, що спеціалізованим судам по-
трібно сперечатися. Нам варто разом 
збільшувати за принципом: додати і 
помножити, а не відняти і розділити», — 
зауважив В.Татьков.

А от заступник голови ВСС Ми-
хайло Вільгушинський попросив 
збільшити видатки в проекті держбю-
джету на наступний рік на здійснення 
правосуддя ВСС на суму 10,1 млн грн. 
(на поточні потреби) та 20 млн грн. (на 
нове будівництво). «Це покриє наші 
мінімальні потреби і дасть можливість 
працювати на повну силу», — доніс 
М.Вільгушинський нардепам пропо-
зиції своєї установи. До речі, він запро-
сив парламентарів на день народження 
ВСС, яке святкуватимуть 1 листопада.

Чим зможемо — допоможемо

«Проблеми, про які говорили 
представники судів, існують. У про-

екті бюджету на 2012 рік ситуація 
трохи покращилася порівняно з 
минулим роком. Однак усе одно за-
безпеченість потреби судів коштами 
залишається на рівні 35,8%», — під-
сумував очільник Державної судової 
адміністрації та попросив профіль-
ний комітет підтримати всі пропо-
зиції Феміди.

Керівника Вищої ра ди юсти-
ц і ї  В олод и м и р а  Коле с н и че н к а 
т у р б у в а ло  т е ,  що  очол юв а н и й 
ним орган може залишитися без 
даху над головою. Так, будинок на 
вул. Артема, 89, в якому нині роз-
міщується конституційний орган, 
перебуває в комунальній власнос-
ті й уже переданий в оренду про-
куратурі Шевченківського району 
м.Києва. Розпорядженням Кабмі-
н у від 20.10.2010 ВРЮ переда но 
зруйновану споруду на вул. Сту-
дентській, 12-а. Нове будівництво 
оцінили в 58,6 млн грн. У 2010—
2011 рр. ВРЮ на ці потреби отримала 
39,7 млн, а от у проекті держбюджету 
на 2012 рік грошей на завершення 
робіт (18,9 млн грн.) не передбачено.

Тобто констит у ційний орган 
може залишитися без приміщення, 
і буде проблематично «виконувати 
покладені на нього функції». Тому 
В.Колесниченко попросив профіль-
ний комітет підтримати пропозицію 
заповнити цю «фінансову прогали-
ну».

Гроші на будівництво попросила і 
Вища кваліфікаційна комісія суддів. 
На завершення капітального ремон-
ту будинку на вул. Механізаторів, 9 
їй не вистачає 24 млн грн.

«Ми повністю підтримуємо керів-
ників судів, які сьогодні звертаються 
до нас по допомогу», — підсумував 
обговорення проекту держбюджету 
народний депутат Валерій Писарен-
ко. Парламентський підрозділ у сво-
єму рішенні записав: усі пропозиції 
підтримати, направити до Комітету 
ВР з питань бюджету з метою «вра-
хування їх під час опрацювання про-
екту закону «Про Державний бюджет 
України на 2012 рік». �

ПРОЦЕС

Дебати тут зайві
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

На минулому тижні судовими 
дебатами поновився процес у 
«газовій справі». Представники 
обвинувачення й захисту 
повторили свої позиції щодо 
винуватості чи невинуватості 
Юлії Тимошенко. 

Пауза пішла на користь процесу. 
У залі засідань не відчувалося тієї 
напруженості, як раніше, оскіль-
ки не було традиційного обміну 
люб’язностями між підсудною та 
головуючим у справі. Очевидно, 
сторона захисту відмовилась і від 
тактики затягування слухань, адже в 
її інтере сах тепер, навпаки, якомога 
швидше почути вердикт, аби мати 
можливість подати апеляцію. 

Обвинувачення не стало вимагати 
максимального покарання, передбаче-
ного ч.3 ст.365 Кримінального кодексу, 

обмежившись мінімумом, указаним у 
санкції, — 7 роками. Захист, як і на-
лежить, наполягав на виправданні 
Ю.Тимошенко за відсутністю складу 
злочину. І жодних нових аргументів, 
які не були озвучені під час допиту 
свідків.

Ключова розбіжність для квалі-
фікації дій екс-прем’єра полягає в 
оцінці факту видання нею одноосіб-
них директив на переговори з «Газ-
промом». Захист виходить з того, що 
такі вказівки мали для делегації НАК 
«Нафтогаз» рекомендаційний харак-
тер, оскільки Уряд узагалі не може 
втручатися в дії суб’єктів господарю-
вання. Прокуратура, навпаки, вважає, 
що директиви мали бути затверджені 
Кабміном, а отже, Ю.Тимошенко діяла 
з перевищенням влади. Відповідно, її 
дії охоплюються диспозицією ст.365 
КК, а з урахуванням завданих державі 
збитків — ч.3 цієї статті. Також на-
явний спір щодо тлумачення статусу 
Ю.Тимошенко, в якому вона діяла, 

підписуючи директиви. А від цього 
залежить, перевищила підсудна владу 
як її представник чи вийшла за межі 
організаційно-розпорядчих функцій, 
якими була наділена. 

Можливо, дебати і повинні були 
вирішити цей теоретичний спір. 
Адже не так уже часто в судовій 
практиці траплялися випадки при-
тягнення високопосадовців до кри-
мінальної відповідальності за пере-
вищення влади, аби була сформована 
правова позиція у вигляді постанови 
Пленуму Верховного Суду. 

Принагідно цей процес засвідчив, 
що дебати як стадія кримінального про-
цесу виправдовують своє призначення 
лише за умов наявності суду присяжних. 
Адже за час процесу сторони вже ви-
клали одна одній усі факти та висловили 
заперечення. Та й у судді, як правило, 
оцінка доказів формується ще на стадії 
їх дослідження. 

Для журналістів, які висвітлюють 
процес, дебати також не стали  го-

ловною новиною, оскільки правова 
аргументація важко сприймається 
читацько-глядацькою аудиторією, 
а отже, відходить на другий план. 
Тому найбільше уваги було прику-
то до подій навколо процесу: спроб 
прихильників екс-прем’єра прорва-
тися крізь міліцейські кордони до 
приміщення суду, заяв опозиційних 
політиків, які приходять на процес, 
аби використати сумуючих у дворі 
журналістів для оприлюднення своєї 
позиції. Інколи — навіть тієї, що ніяк 
не стосується самого процесу.

Між дебатами і вироком зали-
шилася одна стадія — останнє сло-
во Ю.Тимошенко. За прогнозами, 
які висловив один із захисників 
екс-прем’єра Микола Сірий, голо-
вуючому в справі Родіону Кірєєву 
знадобиться близько 2 тижнів, аби 
проаналізувати кожен доказ, зіста-
вити аргументи та дати їм оцінку. 
Тож вердикту слід очікувати десь у 
середині жовтня. Зачекаємо… �

НАПЕРЕДОДНІ

Без права на політику.
Невиконання ухвали про заборону проведення Пленуму 
поставило б під сумнів легітимність нового Голови ВС 

 � Закінчення, початок на стор.1

Суд для Суду не указ?

У журналістських колах упродовж 
усього тижня висловлювалися при-
пущення, чи виконає Пленум ухвалу 
суду першої інстанції. Така дискусія 
притаманна пресі. Проте для держав-
ного органу, до того ж аполітичного за 
Конституцією, невиконання припису 
суду — нонсенс. Скасувати ухвалу, 
«перестрибнувши» апеляційну й ка-
саційну інстанції, — також.

Водночас окремі експерти ставлять 
під сумнів компетенцію адмінсуду 
щодо розгляду такого роду спору. З 
одного боку, за наявності конституцій-
ного подання адмінсуд не може роз-
глядати справу по суті, не дочекавшись 
висновку КС. Крім того, не все так 
однозначно з наявністю публічно-пра-
вової складової в цьому спорі. Адже, 
не допустивши двох своїх колег до го-

лосування, члени Пленуму прийняли 
процедурне рішення, яке не оформлю-
валось у вигляді окремого акта. 

Якщо йти суто правовим шляхом, 
то Голова ВС від імені Пленуму мав 
би оскаржити ухвалу ОАСК до апеля-
ційної інстанції та, лише домігшись її 
скасування, скликати засідання. Ще 
більш спокійний шлях — дочекатися 
рішення КС. 

Інше рішення несло б вочевидь 
політичний підтекст і не мало анало-
гів ні в судовій практиці, ні навіть у 
практиці парламентаризму. Це розу-
міли і судді ВС, пригадуючи, що на 
«відставочному» Пленумі 11.03.2011 
серед докорів Голові ВС В.Онопенку 
висловлювалися претензії стосовно 
привнесення політики в стіни Суду. 
Тому в приватних розмовах деякі з 
них ще до проведення зборів суд-
дів не виключали, що не братимуть 
участі в «політичному шоу». А якщо 
б 30 вересня у Кловському палаці зі-

бралося менше 33 суддів ВС, то і за-
сідання Пленуму не відбулося. 

Утім, упродовж тижня інформація 
про скликання Пленуму до останньо-
го залишалася на офіційному сайті 
ВС. І тільки у четвер по обіді прес-
служба ВС поширила інформацію, 
що В.Онопенко відкликав подання 
про проведення Пленуму 30 вересня. 
Адже, як стало відомо «ЗіБ», у цей день 
відбулися збори суддів ВС, які виріши-
ли, що закон не забороняє І.Самсіну 
та М.Пінчуку брати участь у роботі 
колегіального органу, а отже, їх слід 
повідомляти про його засідання не 
пізніше ніж за 10 днів до скликання. 
Таким чином, провести Пленум, який 
має визначитися з новим керманичем 
ВС, не порушуючи процедури, можна 
не раніше 9 жовтня. 

За інших умов судова система мог-
ла отримати очільника, легітимність 
якого опинилася б під великим питан-
ням. Хто б ним не став. �

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

«Жовта картка» 
адвокату 
КДКА Київської області винесла 
адвокатові Миколі Титаренку 
попередження за порушення 
правил адвокатської етики. 

Як «ЗіБ» повідомив член КДКА 
Петро Бойко, в майбутньому адвока-
ту нічого не загрожуватиме, якщо він 
буде належним чином дотримуватися 
зазначених правил. В іншому випадку 
його адвокатська кар’єра може піти на 
спад. «Якщо М.Титаренко все ж ігно-
руватиме правила й вимоги закону 
«Про адвокатуру», то наступного разу 
до нього буде застосоване більш суворе 
покарання. Закон передбачає три міри 
дисциплінарної відповідальності: по-
передження, зупинення адвокатської 
діяльності та позбавлення права на таку 
діяльність», — пояснив П.Бойко наслід-
ки застосування попередження. «Я 
сподіваюся, що М.Титаренко візьме до 
уваги рішення комісії та в подальшому 
не допускатиме подібного», — додав 
представник КДКА. �

Голова ВГС Віктор Татьков (зліва) та голова ДСАУ Руслан Кирилюк попросили комітет 
підтримати їхні фінансові запити. 

2 новини і коментарі



РОЗСЛІДУВАННЯ 

Суддівський 
тандем
Cлідчий відділ прокуратури 
Сумської області завершив 
розслідування і направив 
до суду кримінальну справу 
стосовно голови Глухівського 
міськрайонного суду та її сина. 

Як повідомив «ЗіБ» заступник 
прокурора Сумської області Олек-
сандр Му ха, справу проти очіль-
ниці суду порушено за ч.2 ст.368 
(«Одержання хабара»), ч.2 ст.375 
(«Постановлення суддею (суддями) 
завідомо неправосудного вироку, 
рішення, ухвали або постанови»), 
ч.1 ст.3761 («Незаконне втручання 
в роботу автоматизованої системи 
документо обігу суду»), ч.1 ст.364 
(«Зловживання владою або службо-
вим становищем»), а стосовно її си-
на — за ч.5 ст.27, ч.2 ст.368 КК. 

Зокрема, голова суду обвинува-
чується в одержанні за пособництва 
свого сина хабара в розмірі $25 тис. за 
постановлення неправосудного ви-
року двом підсудним у кримінальній 
справі, що перебувала в неї на розгляді, 
та повернення власникам вилученого 
в них контрабандного товару. Вказана 
кримінальна справа розподілена суд-
дею з утручанням в роботу автомати-
зованої системи документообігу суду 
шляхом примушування підлеглих до 
виконання в її інтересах дій під впливом 
погроз і принижень.

Крім того, аналогічним чином була 
розподілена ще одна кримінальна 
справа, але вже на іншого суддю. 

Справа з обвинувальним виснов-
ком направлена до Вищого спеціалі-
зованого суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ для визначення 
підсудності. �

АРЕШТ 

Корупція 
біля моря
Стосовно віце-мера Одеси 
Миколи Ільченка суд обрав 
запобіжний захід у вигляді 
арешту на 2 місяці в справі 
про хабарництво. Проте 
житель Південної Пальміри 
далеко не один потрапив під 
приціл правоохоронців. Про 
це повідомляє «Інтерфакс» із 
посиланням на заяву адвоката 
віце-мера Вадима Динника. 

Фігурантами справи також є началь-
ник комунального підприємства «Побе-
режжя» Олег Кухтей і депутат міськради 
Одеси Олег Гоцуляк. За даними МВС, 
М.Ільченко, О.Кухтей та О.Гоцуляк ухо-
дили до злочинної групи, яка вимагала 
хабарі за оренду пляжів на побережжі 
Чорного моря. М.Ільченко як віце-мер 
підписував розпорядження стосовно 
оформлення оренди, за що отримував 
частину грошей. Проти нього порушено 
дві кримінальні справи, одна з яких — за 
ч.3 ст.368 КК («Одержання хабара в осо-
бливо великих розмірах»). 

О.Кухтей та О.Гоцуляк були затри-
мані під час одержання від підприємця 
$9,5 тис. За даними агентства РІА «Но-
вости», О.Кухтей також був узятий під 
варту на 2 місяці, а О.Гоцуляк відпуще-
ний під підписку про невиїзд. 

За даними «Інтерфаксу», планува-
лося затримати ще двох високопостав-
лених осіб — першого віце-мера Одеси 
Сергія Черненка і віце-мера Олександра 
Орлова. Проте зробити цього не вдало-
ся: останній перебуває у відпустці в Іс-
панії, а місцезнаходження С.Черненка 
не відоме. �

ВИРОК 

Земля 
відплати
Вступив у силу вирок 
Апеляційного суду Хмельницької 
області в кримінальній 
справі, порушеній органами 
прокуратури за матеріалами 
СБУ стосовно одного із сільських 
голів Хмельницького району та 
землевпорядника сільради, які 
вимагали $14 тис. за виділення 
в приватну власність земельної 
ділянки.

У квітні нинішнього року співро-
бітники СБУ затримали цих посадових 
осіб під час одержання ними частини 
хабара. Прокуратура Хмельницької 
області порушила кримінальну справу 
за ознаками скоєння злочину, перед-
баченого ч.2 ст.366 («Службове під-
роблення») та ч.2 ст.368 («Одержання 
хабара») КК, повідомили «ЗіБ» у прес-
центрі СБУ. 

Суд визнав названих осіб винни-
ми в скоєнні злочинів та призна-
чив покарання: сільському голові — 
4 роки позбавлення волі з конфіскаці-
єю майна та штраф у розмірі 850 грн.; 
землевпоряднику — 2 роки позбав-
лення волі з конфіскацією майна та 
850 грн. штрафу. �

РІШЕННЯ

Під градусом вини.
Нардеп уникнув санкцій за ДТП через закінчення строку накладення 
стягнення
Голосіївський райсуд м.Києва 
визнав нардепа від фракції 
БЮТ — «Батьківщина» Андрія 
Шкіля винним у порушенні 
Правил дорожнього руху, що 
призвело до ДТП, яка сталася
6 травня в Києві. Втім, 
покарання парламентарю все ж 
удалось уникнути. 

Час минув

Нагадаємо, що 6 травня близько 
півночі ніссан, за кермом якого пе-
ребував депутат, виїхав на зустрічну 
смугу, де зіткнувся з фольксвагеном. 
Обидва авто отримали механічні по-
шкодження. На щастя, ні водій, ні двоє 
пасажирів фольксвагена не постраж-
дали. Незначні травми отримав лише 
сам винуватець дорожньої пригоди. 
За фактом аварії було порушено кри-
мінальну справу.

Щоправда, незабаром її закрили, 
й А.Шкілю загрожувала тільки ад-
міністративна відповідальність. Чи 
варто застосовувати її до нардепа, і 
намагалися вирішити в Голосіївсько-
му райсуді.

У постанові від 21.09.2011 суд за-
значив, що під час керування автомо-
білем нардеп «проявив неуважність 
до дорожньої обстановки та її змін, не 
врахував ширини проїжджої частини, 

габаритів транспортних засобів і без-
печних інтервалів, не переконався, що 
це буде безпечним і не створить пере-
шкод іншим учасникам руху, виїхав на 
зустрічну смугу, де зіткнувся з авто-
мобілем фольксваген». Отже, нардеп 
учинив порушення, визначене ст.124 
Кодексу про адміністративні право-
порушення.

Ця стаття передбачає покарання у 
вигляді штрафу від 20 до 25 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів грома-
дян (340—425 грн.) або позбавлення 
права керування транспортними за-
собами на строк від 6 місяців до 1 року.

Відповідно до даних токсикологіч-
ного дослідження, зробленого після 
аварії, у крові А.Шкіля був виявлений 
етанол у концентрації 1,4 проміле (ек-
вівалент 150 г горілки). Таким чином, 
народний обранець перебував у стані 
легкого алкогольного сп’яніння. 

Цей факт міг суттєво посилити 
відповідальність народного обранця. 
Згідно з ст.130 КпАП А.Шкілю за-
грожував штраф від 150 до 200 нео-
податковуваних мінімумів (2550—
3400 грн.), або позбавлення права 
керування всіма видами транспорт-
них засобів на строк від 1 до 2 років, 
або громадські роботи на строк від 
40 до 50 год., або арешт на строк від 
7 до 10 діб.

Утім, оскільки з моменту скоєння 
ДТП минули визначені кодексом стро-
ки накладення стягнення, суд закрив 
справу про адміністративне право-
порушення.

Покарання на майбутнє

Рішення Феміди прокоментував 
міністр внутрішніх справ Анатолій 
Могильов. За його словами, притягну-
ти людину до відповідальності можна 
лише протягом 3 місяців після інци-
денту. Але у зв’язку з тим, що було по-
рушено кримінальну справу, цей строк 
звузився до місяця.

«Враховуючи те, що постраждав 
тільки він сам, притягати його було не-
логічно і [кримінальна] справа була за-
вершена в липні. Матеріали пішли до 
ДАІ, а потім до суду. Чому суд ухвалив 
таке рішення у вересні?» — риторично 
запитав міністр.

«У будь-якому разі позбавити його 
посвідчення водія вже пізно, наполяга-
ти на цьому ми не можемо ніяк», — ви -
знав А.Могильов.

У той же час міністр виступає за 
посилення відповідальності за ке-
рування автомобілем у нетверезому 
стані. На думку головного міліціонера, 
за такі дії законодавством повинне 
бути передбачене безальтернативне 
покарання у вигляді позбавлення 
прав водія. 

Міністр висловив жаль у зв’язку з 
тим, що на сьогодні тільки незначну 
кількість людей, спійманих на керу-
ванні транспортним засобом у нетве-
резому стані, позбавляють прав водія. 
Крім цього, А.Могильов виступає за 
посилення відповідальності за неви-
користання пасків безпеки. 

Якщо такі новації й будуть утілені в 
життя, на долю А.Шкіля вони все одно 
не вплинуть. Щоправда, нардепові не 
слід забувати про політичну відпові-
дальність. Адже вчинення ДТП в стані 
алкогольного сп’яніння не сприяє до-
вірі виборців. �

Правопорушення, які законопроектом №9221 запропоновано декриміналізувати

Стаття КК Правопорушення

201 Контрабанда (стосовно контрабанди товарів)

202 Порушення порядку зайняття господарською діяльністю 
та діяльністю з надання фінансових послуг

203 Зайняття забороненими видами господарської діяльності

207 Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті

208 Незаконне відкриття або використання за межами України 
валютних рахунків

214 Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорого-
цінного каміння

215 Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків

217 Незаконне виготовлення, збут або використання держав-
ного пробірного клейма

Стаття КК Правопорушення

218 Фіктивне банкрутство

220 Приховування стійкої фінансової неспроможності

221 Незаконні дії у разі банкрутства

223 Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску

225 Обман покупців та замовників

226 Фальсифікація засобів вимірювання

228 Примушування до антиконкурентних узгоджених дій

234 Незаконні дії щодо приватизаційних паперів

235 Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватиза-
ції державного, комунального майна або підприємств та їх 
подальшого використання

ДІЯННЯ І ПОКАРАННЯ

Не дубцем, а гаманцем.
Президент пропонує парламенту декриміналізувати економічні злочини
Як відомо, поняття 
«підприємництво» на 
законодавчому рівні визначено 
як «самостійна, ініціативна, 
систематична, на власний ризик 
господарська діяльність». 
Остання ознака (ризик), беручи 
до уваги особливості вітчизняного 
законодавства, часто пов’язана 
з кримінальною відповідальністю 
і покаранням у вигляді 
позбавлення волі. Отже, маємо 
парадоксальну ситуацію: людина, 
яка організувала бізнес, дала 
роботу іншим, сплачувала 
податки і створювала додану 
вартість, замість того, щоб 
підтримувати і розвивати 
економіку, відробляє свою 
провину перед суспільством 
і державою некваліфікованою 
фізичною працею в установі 
виконання покарання.

Штраф замість тюрми

Надмірне втручання правоохо-
ронних органів у діяльність суб’єктів 
господарювання, необгрунтовано 
завищений рівень криміналізації 
правопорушень у сфері економічної 
діяльності, непоодинокі випадки зло-
вживань під час притягнення підпри-
ємців до кримінальної відповідаль-
ності — ці проблеми, які аж ніяк не 
покращують інвестиційного клімату 
в державі, вже давно очікували свого 
вирішення. 

Цього тижня Президент подав до 
Верховної Ради проект «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо гуманізації відпові-
дальності за правопорушення у сфері 
господарської діяльності)», №9221, 
який, ураховуючи європейські стан-
дарти, надає пріоритет застосуванню 
фінансових санкцій за економічні зло-
чини, а також декриміналізує чимало 
правопорушень.

Так, проектом за скоєння злочинів 
у господарській сфері пропонуєть-
ся замість покарання у вигляді по-

збавлення волі запровадити штраф. 
Останній може бути замінений судом 
на інше покарання лише в разі його 
несплати в термін, установлений су-
довим рішенням.

Зазначена модель пропонуєть-
ся також і для тих випадків, коли 
суб’єктом злочину є службова особа 
юридичної особи приватного права 
(ст.3641 «Зловживання повноважен-
нями службовою особою юридичної 
особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми», 
ст.3651 «Перевищення повноважень 
службовою особою юридичної особи 
приватного права незалежно від ор-
ганізаційно-правової форми» Кримі-
нального кодексу).

Разом з тим законопроект скасовує 
кримінальну відповідальність за ті 
діяння у сфері господарської діяль-
ності, які на сьогодні втратили озна-
ки підвищеної суспільної небезпеки, 
достатньої для переслідування осіб 
у кримінальному порядку. На думку 
розробників документа, такими пра-
вопорушеннями, зокрема, є товарна 
контрабанда, зайняття заборонени-
ми видами господарської діяльності, 
фіктивне банкрутство та інші діяння. 
Усього запропоновано декриміналізу-
вати 17 злочинів (див. таблицю).

За вчинення всіх цих правопо-
рушень проект запроваджує адміні-
стративну відповідальність у вигляді 
штрафу.

Один раз не рахується

Також пропонується підкоригува-
ти умови застосування такого суворо-
го запобіжного заходу, як взяття під 
варту. Як відзначається в пояснюваль-
ній записці, значна частина випадків 
незаконного впливу на підприємців 
та інших осіб з боку представників 
правоохоронних органів пов’язана з 
тим, що чинний Кримінально-про-
цесуальний кодекс надає можливість 
необгрунтованого й безпідставного 
застосування запобіжного заходу у 
вигляді взяття під варту. 

Європейський суд з прав людини у 
своїх рішеннях неодноразово визнавав 
цю особливість вітчизняного законодав-
ства такою, що не відповідає загально-
визнаним демократичним стандартам 
та принципу верховенства права. 

У зв’язку із цим законопроект 
містить норму, згідно з якою взяття 
під варту не може бути застосоване до 
раніше не судимої особи, яка підозрю-
ється або обвинувачується в скоєнні 
злочину, за який передбачене покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк до 
5 років, за винятком випадків, коли вона 
переховується від органів слідства або 
перешкоджає розслідуванню справи. 

Стосовно підстав застосування за-
побіжного заходу у вигляді взяття під 

варту в справах щодо злочинів у сфері 
економіки, а також у справах щодо 
службових злочинів, скоєних підпри-
ємцями, запроваджується механізм, 
відповідно до якого підозрюваного, 
обвинуваченого в таких справах може 
бути взято під варту лише в разі не-
внесення ними коштів як застави або 
переховування від органів слідства 
чи перешкоджання розслідуванню 
справи. 

Немає скаржника — немає злочину

Крім того, документ установлює 
перелік складів злочинів у сфері гос-
подарської діяльності, притягнення 
до відповідальності за які можливе 
тільки на підставі скарги потерпіло-
го. При цьому порядок притягнення 
до кримінальної відповідальності за 
скаргою потерпілого передбачає, що 

відповідна справа підлягає закриттю, 
якщо потерпілий примириться з обви-
нуваченим до моменту видалення суду 
в нарадчу кімнату для постановлення 
вироку. 

Притягнення до кримінальної 
відповідальності лише за наявності 
скарги потерпілого стосується складів 
злочинів, передбачених ст.2031 «Неза-
конний обіг дисків для лазерних сис-
тем зчитування, матриць, обладнання 
та сировини для їх виробництва», ч.1 
ст.206 «Протидія законній господар-
ській діяльності», ст.219 «Доведення 
до банкрутства», ст.229 «Незаконне 
використання знака для товарів і по-
слуг, фірмового найменування, ква-
ліфікованого зазначення походження 

товару», ст.231 «Незаконне збирання 
з метою використання або викорис-
тання відомостей, що становлять ко-
мерційну або банківську таємницю», 
ст.232 «Розголошення комерційної або 
банківської таємниці», ст.2321 «Неза-
конне використання інсайдерської 
інформації», ст.2322 «Приховування 
інформації про діяльність емітента» 
чинного КК.

На думку радника глави держа-
ви — керівника головного управління 
з питань судоустрою Адміністрації 
Президента Андрія Портнова, який 
організував розробку проекту №9221, 
прийняття закону сприятиме підви-
щенню стандартів гуманізму щодо 
регулювання питання притягнення 
до відповідальності за скоєння право-
порушень у сфері економіки, а також 
забезпечить додаткові надходження до 
державного бюджету. �

Підприємців, яких підозрюють 
у скоєнні службових злочинів, 
братимуть під варту лише в разі 
невнесення ними застави або 
переховування від органів слідства.

У результаті аварії, винуватцем якої 
визнали А.Шкіля, постраждало не лише 
авто, а й репутація нардепа. 
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
Ігор САМСІН:
«Суддівська професія радикально 
зміниться тоді, коли відбудеться оновлення 
юридичної професії в цілому»

МАРИНА ЗАКАБЛУК

16 вересня «кваліфікаційники» 
відсвяткували свій перший день 
народження. Цей рік для комісії 
був непростим: потрібно було 
не лише зареєструвати ВККС як 
юридичну особу, а й розробити 
тести, провести кваліфікаційні 
іспити для тих, хто бажав одягти 
мантію. Постійно діючому 
органу довелося працювати в 
режимі цейтноту, адже необхідно 
було якнайшвидше рятувати 
обителі Феміди від нестачі 
кадрів — заповнити понад 600 
вакансій. Як комісія пройшла цей 
нелегкий шлях, які перешкоди їй 
довелося подолати, як обиралися 
претенденти на суддівські 
мантії — в ексклюзивному 
інтерв’ю «ЗіБ» розповів голова 
ВККС Ігор САМСІН. Також він 
прокоментував окремі положення 
внесеного до парламенту 
народним депутатом Іриною 
Бережною законопроекту, яким 
пропонується запровадити 
організаційні, процедурні 
та процесуальні зміни в роботі 
Верховного Суду.

«Цей рік дав комісії колосальний 
досвід роботи в екстремальних 
умовах»

— Ігорю Леоновичу, насамперед до-
звольте від імені редакції та наших 
читачів привітати вас із першим днем 
народження ВККС. Бажаємо в наступні 
роки не втратити набраного за цей рік 
темпу роботи. Який подарунок на це 
свято був найкращим?

— Якщо говорити про подарун-
ки, то доречніше було б сказати про 
відсутність сюрпризів. У цілому рік 
був дуже продуктивним: апробовано 
процедуру добору суддів за новим 
законом; закладено фундамент Наці-
ональної школи суддів; розпочато ці-
каві проекти з нашими міжнародними 
партнерами.

— Що вважаєте головним досягнен-
ням за цей рік?

— Безсумнівно, головним досяг-
ненням Вищої кваліфкомісії та провід-
них юридичних навчальних закладів 
є проведення першого й найскладні-
шого етапу добору на посаду судді за 
новою процедурою. Якщо ж говорити 
про досягнення всієї судової системи, 
то це — консолідація органів держав-

ної влади, відповідальних за форму-
вання корпусу професійних суддів.

— Ви розповідали, що ВККС доводило-
ся працювати в екстремальних умовах 
через те, що вам у найкоротший тер-
мін потрібно було заповнити вакансії 
в судах. Розкажіть, будь ласка, з якими 
проблемами ви як голова ВККС стикалися 
під час проведення добору?

— Цей рік дійсно дав комісії коло-
сальний досвід роботи в екстремаль-
них умовах. Були і найвищий рівень 
відповідальності за добір кандидатів 
на посади суддів у зв’язку з підви-
щеною увагою громадськості та між-
народних спостерігачів, і найкоротші 
терміни підготовки тестових та прак-
тичних завдань на іспит, і якісно нові 
умови проведення кваліфікаційного 
іспиту: анонімність, одночасність, тем-
пи встановлення результатів. 

ВККС отримала виключні повнова-
ження щодо формування професійного 
суддівського корпусу й одночасно — за-
вдання з багатьма невідомими. Нове 
завжди складно сприймати й тим 
більше виконувати. Але проведення 
кваліфікаційного іспиту відповідно 
до вимог чинного законодавства було 
відзначено міжнародними спостеріга-
чами і забезпечило гарантію доступу 
до судівської професії не стільки всім 
охочим, скільки тим, хто гідний обі-
йняти посаду судді. Об’єктивність і 
неупередженість оцінювання резуль-
татів кваліфікаційного іспиту дали 
змогу виявити тих претендентів, які 
мають належний рівень знань, профе-
сійні навички та соціальну свідомість.

— Після оголошення результатів 
кваліфіспиту один з народних депутатів 
звинуватив ВККС у корупції. Оголосивши 
про початок добору кандидатів на по-
сади суддів, чи припускали що очолюва-
ний вами орган можуть звинуватити 
в хабарництві? Як уникнути таких зви-
нувачень?

— Спробую делікатно і диплома-
тично відповісти на це запитання. 
Звинувачення в кримінально карано-
му діянні, зокрема корупції, повинне 
базуватися на встановлених даних або 
хоча б на конкретних фактах. Інакше 
це наклеп, який тягне за собою різні 
форми юридичної відповідальності. 
Це по-перше.

Очікувати, що не виникне голо-
слівних звинувачень, навіть у разі 
глибокого переконання, що для цього 
немає причин, було б дуже ідеалістич-
но. Проте при всьому своєму досвіді й 
роках роботи в судовій системі я не міг, 
точніше не хотів, думати, що ці звину-

вачення набудуть таких викривлених 
форм. Це по-друге.

Процед у ра к ва ліфіка ційного 
іспиту проходила публічно, тестові та 
практичні завдання пропонувалися 
фахівцями провідних юридичних ву-
зів, проходили апробацію й відбирали-
ся механічно. Жодна людина не мала у 
своєму розпорядженні повного пакета 
завдань до дня проведення відповідної 
частини кваліфіспиту. Це по-третє. А 
по-четверте, висновки потрібно ро-
боти, послуговуючись достовірною 
інформацією.

«Не можуть визначатися 
пріоритетні регіони для 
здійснення правосуддя: 
суддівські кадри повинні бути 
гідними по всій Україні»

— Коли можна очікувати завершення 
процесу добору кадрів, розпочатого ще 
в березні? Які прогнози: коли 686 вакан-
сій будуть заповнені й призначені судді 
нарешті одягнуть мантії та почнуть 
працювати в обраних ними судах?

— Насамперед зауважу, що 686 — 
це була прогнозована, а не реальна 
кількість вакансій на 2011 рік, яку 
комісія визначила ще на початку року 
при оголошенні 18 березня 2011 року 
добору кандидатів на посади суддів. 
Станом на 19 вересня 2011 року в 
Україні згідно з повідомленнями голів 
місцевих судів загальної юрисдикції в 
них було 635 вакантних посад суддів, 
на заміщення яких могло бути оголо-
шено конкурс.

Оскільки останнім часом на адресу 
комісії звучать звинувачення з при-
воду маніпулювання вакантними по-
садами, хочу звернути увагу, що не на 
всі місця, які наразі вважаються неза-
йнятими, може бути оголошено кон-
курс. Усім відомо, що ВККС здійснює 
не тільки добір кандидатів на посади 
суддів, а й вирішує питання про пе-
реведення суддів. Якщо суддя подав 
таку заяву або ж питання переведення 
комісія вирішила позитивно, то, звісно 
ж, до прийняття відповідного рішен-
ня Президентом не слід оголошувати 
конкурс на заміщення відповідної ва-
кансії, оскільки це може призвести до 
рекомендування на одну посаду кіль-
кох осіб, що є неприпустимим. 

Повертаючись до вашого запитан-
ня, інформую, що рішенням комісії від 
19.09.2011 конкурс на заміщення 635 
вакантних посад суддів оголошений і 
буде проведений в один день — 28 жовт-
ня нинішнього року. Тобто цього дня 

кожен кандидат, який братиме участь 
у конкурсі, знатиме, хто одержав пе-
ремогу. 

Після проведення конкурсу плану-
ємо протягом листопада — грудня 2011 
року направити до Вищої ради юстиції 
рекомендації для призначення на по-
сади суддів усіх переможців конкурсу. 
На цьому етапі передбачені законом 
повноваження комісії щодо добору 
кандидатів закінчуються.

— Чому ВККС спочатку оголосила 
конкурс щодо трьох областей? Чому від 
самого початку не було прийнято рішен-
ня оголосити конкурс одразу в суди всіх 
регіонів України?

— Першочерговим завданням 
ВККС у частині здійснення повнова-
жень щодо добору кандидатів на поса-
ди суддів є якнайшвидше заповнення 
вакансій у тих судах, де вільних місць 
найбільше й така ситуація негативно 
впливає на стан здійснення право-
суддя. За даними комісії, найбільша 
кількість вакансій у місцевих судах 
Вінницької, Донецької, Луганської та 
Харківської областей. 

Саме ця обставина стала причиною 
оголошення конкурсу на заміщення 
вакантних посад у судах лише 4 об-
ластей. Попередньо було заплановано 
проводити конкурс до конкретних 
судів щотижня до кінця 2011 року (по-
чинаючи з вересня, згідно з графіком). 
Оголошувати конкурс в інших облас-
тях планувалося щомісяця. 

Однак подальше опрацювання 
поданих у серпні заяв про участь у 
конкурсі показало, що визначення 
переможців можливе в один день, а 
тому оптимальним є оголошення кон-
курсу з урахуванням вакансій у судах 
усіх регіонів України та незалежно 
від спеціалізації. У такому випадку 
кандидату забезпечується право брати 
участь у конкурсі на зайняття посади 
судді в будь-якому суді, відповідно, 
кожен кандидат зможе дізнатися про 
результати одночасно з іншими, а не 
вирішувати: брати участь у конкурсі 
на заміщення посади судді певного 
регіону чи чекати оголошення добору 
в суди інших регіонів України. 

Прогнозую, що такий підхід дасть 
комісії можливість швидко заповни-
ти вакансії, в тому числі й у судах 
Вінницької, Донецької, Луганської та 
Харківської областей. При цьому за-
уважу, що вже 28 жовтня поточного 
року ВККС матиме інформацію про 
ті суди, в яких через брак заяв кан-
дидатів залишаються вільні місця, 
а тому в нас буде можливість у най-
коротший строк вирішити питання 
про повторне оголошення конкурсу 
на такі посади й кандидати, які брали 
участь у попередньому конкурсі, але 
не стали його переможцями, матимуть 
змогу повторно звернутися до нашого 
органу й претендувати на посади, які 
залишилися незайнятими.

— Чому, на думку ВККС, оголошення 
конкурсу на заміщення вакансій у судах 
по всіх регіонах України одночасно буде 
справедливішим? Чому раніше кандидат 
міг подавати заяви на зайняття по-
сад у п’яти судах, а відповідно до нових 
умов проведення конкурсу — тільки до 
одного?

— Не можуть визначатися пріори-
тетні регіони для здійснення право-
суддя: суддівські кадри повинні бути 
гідними по всій Україні — від столиці 
до селища міського типу. І в цьому, на 
мій погляд, найвищий прояв демокра-
тії та соціальної справедливості. Кон-
курс на зайняття посади судді — це не 
вступ до вищого навчального закладу, 
а кандидати — не абітурієнти. Тому 
особа, яка подає документи, повинна 
бути свідомою та впевненою у своїх 
прагненнях.

«Кожен кандидат має своє 
бачення влаштування особистого 
життя й уподобання місця 
проживання, тому питання 
переведення суддів буде 
актуальним»

— Яка доля скарг до ВРЮ тих канди-
датів, які не погоджуються з результа-
тами кваліфікаційного іспиту?

— Ці скарги перебувають на роз-
гляді: яка їх доля — вирішить ВРЮ. 
Хотів би лише звернути увагу на таке: 
кількість кандидатів, які складали 
кваліфікаційний іспит, — 893, кіль-
кість осіб, які оскаржили результа-
ти, — 19 (17 скарг ВРЮ прийняла до 
розгляду, стосовно однієї — відмовила 
кандидатові в поновленні строку на 
оскарження, одну — нещодавно по-
дано до ВРЮ з пропуском строку, пи-
тання про його поновлення наразі не 
вирішено). Не оспорюючи в жодному 

разі права на оскарження результатів 
кваліфіспиту, я би все-таки закликав 
уважних до цього процесу людей не 
створювати ажіотажу і не драмати-
зувати ситуацію, оскільки нездорова 
атмосфера, спровокована заявами, які 
часом з’являються в пресі і не мають 
жодних підтверджень, — це не прояв 
демократії, а свідчення невміння, або 
швидше небажання, вести конструк-
тивний діалог. 

— Припустімо, за час, поки прово-
дився добір кадрів, кількість вакансій 
збільшилася. Чи не доведеться в такому 
разі деяким судам чекати наступного 
добору? Чому не передбачено такої си-
туації та не зараховано до резерву не 
687 кандидатів, а трохи більше?

— Насамперед тому, що закон не 
передбачає формування резерву про 
запас. І це, думаю, правильно. Крім 
того, ми не прогнозуємо настільки 
великих темпів зростання кількості 
вакансій, аби це могло спричинити не-
гативні наслідки для судової системи. 
Для нових вакансій будуть оголошу-
ватися нові конкурси.

— Ви не виключаєте такого варіан-
та розвитку подій: претенденти з 34-ї 
«сходинки» в рейтингу, аби не втрачати 
даремно час, підуть працювати в суди, 
розташовані далеко від їхнього постій-
ного місця проживання з надією найближ-
чим часом перевестися ближче додому?

— Ні, такого варіанта я, звичайно 
ж, не виключаю. Проте з переведенням 
не все просто: це ж не переміщення 
працівників з однієї філії підприєм-
ства на іншу!

— На кількох засіданнях, де розгля-
далося питання переведення суддів у 
межах 5-річного строку перебування на 
посадах, ви наголошували, що ВККС не 
профком, який переймається житлови-
ми й сімейними проблемами суддів. А в 
законі «Про судоустрій і статус суддів» 
не зазначаються умови й причини, на які 
мають посилатись охочі перейти на ро-
боту до іншого суду. Можливо, потрібно 
внести зміни до законодавства? Напри-
клад, зобов’язати суддю відпрацювати 
певний строк випробування. Якщо якісно 
розглядатиме справи, матиме позитив-
ну характеристику, зможе перевестися.

— Постановка питання, звичайно, 
правильна. От тільки акценти насто-
рожують: за вашою логікою виходить, 
що вимоги до судді, який працює у 
великому місті, обласному центрі чи 
столиці, якісно відрізняються від ви-
мог, що ставляться судді, який працює 
в невеликому містечку. Такий підхід 
був би явно дискримінаційним і зра-
джував усі демократичні цінності, які 
декларувалися під час формування 
положень закону «Про судоустрій і 
статус суддів». Усі громадяни Украї-
ни, а також особи, які проживають на 
території нашої держави, є рівними 
в праві на доступ до правосуддя. Це 
означає, що особа, незалежно від того, 
звертається вона до київського суду чи 
суду найменшої та найвіддаленішої те-
риторіальної одиниці нашої держави, 
повинна отримати ефективний пра-
вовий захист. Повірте, це дуже і дуже 
важливо розуміти.

Недаремно під патронатом ВККС 
створено Національну школу суддів. 
Її основне покликання полягає в ме-
тодологічному забезпеченні однорід-
ності кваліфікаційного рівня суддів 
України за допомогою додаткових на-
вчань, семінарів і тренінгів. Не можна 
здійснювати ранжування за «центро-
вістю»: якщо суддя не справляється з 
роботою, то це не підстава для відмови 
в переведенні до зручнішого для нього 
регіону, а підстава для вирішення пи-
тання про його звільнення. 

Стаття 73 закону «Про судоустрій 
і статус суддів» говорить тільки одне: 
за однакових результатів конкурсу 
перевага надається тому кандидатові, 
який має більший стаж роботи на по-
саді судді.

Звичайно, кожен кандидат має 
своє бачення влаштування особистого 
життя й уподобання місця проживан-
ня, тому питання переведення суддів 
буде актуальним. Не хотілося б, однак, 
суб’єктивізувати підстави переведен-
ня. Скажімо, якщо один з подружжя 
працює в іншому місті і з ним прожи-
вають діти, то судді, який здійснює 
правосуддя, бути відірваним від сім’ї 
і морально, і фізично непросто. Суд-
дя — людина, і ніщо людське йому не 
чуже. Я схильний брати до уваги такі 
об’єктивні причини для переведення.

— Чому тільки нещодавно ВККС по-
чала проводити тестування тих, хто 
має намір перевестися до іншого суду в 
межах 5-річного строку? 

— Згідно з приписами ст.73 закону 
«Про судоустрій і статус суддів» суддя 
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в межах 5-річного строку може бути 
переведений на роботу до іншого міс-
цевого суду за письмовою заявою до 
ВККС про рекомендування до відпо-
відного суду. При цьому для суддів, які 
виявили бажання бути переведеними 
в межах 5-річного строку до суду іншої 
юрисдикції, законодавець запровадив 
новелу — складення кваліфікаційного 
іспиту відповідно до вимог зазначено-
го закону.

Кваліфіспит полягає у виявленні 
належних теоретичних знань та рів-
ня професійної підготовленості кан-
дидата на посаду судді, ступеня його 
готовності здійснювати правосуддя 
з питань юрисдикції відповідного 
суду, а також особистих і моральних 
якостей кандидата. Лише за результа-
тами складення такого іспиту ВККС 
суддю може бути рекомендовано для 
переведення на роботу до суду іншої 
юрисдикції.

Оскільки відповідно до ст.70 зако-
ну кваліфіспит проводиться шляхом 
складення письмового анонімного 
тестування та виконання практич-
ного завдання з метою виявлення 
рівня практичних навичок та умінь 
у застосуванні закону, перед комісією 
постало одне з першочергових зав-
дань — напрацювання та формування 
бази завдань для складення суддями 
письмового анонімного тестування і 
бази ситуативних вправ для виконан-
ня практичного завдання.

Формування цих баз проводилось 
із залученням фахівців Національної 
школи суддів, а також провідних уче-
них та фахівців у галузі права. Крім 
того, для формування бази тестових 
запитань були задіяні професійні 
експерти — текстологи (з метою забез-
печення валідності та релевантності 
підготовлених тестових запитань). 

А тому тільки після створення 
відповідної бази тестових запитань 
та ситуативних вправ, їх апробації та 
затвердження комісія почала прово-
дити тестування суддів, які виявили 
бажання перевестися в межах 5-річ-
ного строку до суду іншої юрисдикції. 

«Попри прогресивні та ефективні 
положення, закладені в законі, 
певні його норми потребують 
коригування»

— Чи вдалося за рік діяльності ВККС в 
умовах нових законодавчих реалій вияви-
ти певні недоліки в законодавстві? Які 
саме? Які положення закону «Про судоу-
стрій і статус суддів» потрібно змінити, 
аби ВККС працювала на повну силу та їй 
не доводилося перечіплюватися через 
законодавчі перешкоди?

— ВККС у своїй діяльності керу-
ється Конституцією та законом «Про 
судоустрій і статус суддів». Останній, 
як і будь-який законодавчий акт, не є 
досконалим. Так, певні проблеми ви-
никають під час процедури прийняття 
документів від кандидатів на посади 
суддів .

Частина 1 ст.64 закону однією з ви-
мог до кандидата визначає стаж робо-
ти в галузі права не менш як 3 роки. У 
п.2 ч.4 цієї статті дається визначення: 
«стаж роботи у галузі права — це стаж 
роботи особи за спеціальністю після 
здобуття нею вищої юридичної освіти 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем не 
нижче спеціаліста». Проте закон не дає 
чіткого тлумачення поняття «стаж ро-
боти за спеціальністю», що ускладнює 
визначення спеціальностей та посад, 
роботу на яких слід зараховувати до 
такого стажу.

У ч.3 ст.65 закону сказано, що «ко-
жен, хто відповідає встановленим ви-
могам до кандидата на посаду судді, 
має право звернутися до ВККС із за-
явою про участь у доборі кандидатів на 
посаду судді». Зазначена норма допус-
кає різні підходи до встановлення мо-
менту, станом на який особа повинна 
відповідати таким вимогам. Уже згада-
на ч.1 ст.64, зокрема, вказує, що «на по-
саду судді може бути рекомендований 
громадянин України не молодший 25 
років, який має вищу юридичну освіту 
і стаж роботи в галузі права не менш як 
3 роки». Таке неоднозначне визначення 
дає змогу кандидатові на посаду судді 
подавати заяву для участі в доборі до 
досягнення 25-річного віку та набуття 
3-річного стажу, оскільки на момент 
рекомендації комісії він уже може 
відповідати вимогам, установленим 
Конституцією.

Також чинний закон не встанов-
лює порядку проведення анонімного 
тестування (іспиту) та не врегульовує , 
яким чином затверджується цей поря-
док, за якою методикою проводиться 
оцінювання результатів. 

Проблеми виникають і з визначен-
ням моменту відкриття дисциплінар-
ного провадження щодо судді. Воно 
передбачає здійснення перевірки даних 
про наявність підстав для притягнення 
судді до дисциплінарної відповідальнос-
ті, відкриття дисциплінарної справи, її 
розгляд і прийняття рішення. 

Відкриття дисциплінарної справи — 
це одна зі стадій дисциплінарного 
провадження. Проте ч.4 ст.84 закону 
передбачає, що за скаргами, які не міс-
тять відомостей про наявність ознак 
дисциплінарного проступку судді, 
а також за анонімними скаргами не 
може бути порушено дисциплінарну 
справу. Тобто це питання вирішується 
вже після відкриття дисциплінарного 
провадження. 

Дисциплінарне провадження — це 
процедура розгляду звернення, в яко-
му містяться відомості про порушення 
суддею вимог щодо його статусу, поса-
дових обов’язків чи присяги судді (ч.1 
ст.84). Виходить, чинна редакція ч.4 
ст.84 суперечить ч.1 ст.84 закону «Про 
судоустрій і статус суддів».

Потребують суттєвого доопрацю-
вання і деякі інші норми закону, які 
регулюють діяльність комісії. Тому, 
резюмуючи вищевикладене, зазначу, 
що, попри прогресивні та ефективні 
положення, закладені в законі, певні 
його норми потребують коригування 
з метою вдосконалення роботи по-
стійно діючого органу. Наразі ВККС 
веде активну роботу щодо підготовки 
і внесення до профільного комітету ВР 
таких пропозицій, тож ми сподіваємо-
ся, що найближчим часом вони будуть 
ураховані законодавцем.

— Заступник голови Вищої ради юс-
тиції Лідія Ізовітова побажала ВККС, 
«щоб знайшлися ті, хто б уніс законо-
давчу ініціативу, аби збільшити термін 
перебування на посаді члена ВККС». Як 
ви вважаєте, таке побажання може 
здійснитися? Коли і від кого саме можна 
чекати такого подарунка?

— Це актуальна проблема, і я не-
одноразово про неї говорив. Тільки 
пропрацювавши певний час у даній 
сфері, починаєш розуміти проблеми, 
які в ній існують, і бачиш шляхи їх 
вирішення. Крім того, є й об’єктивні 
чинники: 6 членів ВККС призначає 
з’їзд суддів, періодичність скликання 
якого — раз у 2 роки. Гадаю, що збіль-
шення строку перебування на посаді 
члена ВККС відбудеться. Хто висту-
пить із такою ініціативою? Можливо, 
профільний комітет ВР.

— Який відсоток суддів, у яких закін-
чився 5-річний строк повноважень, роз-
чаровується в професії та назавжди знімає 
мантію? Чи багато суддів після спливу 2—3 
років повертаються на службу Феміді? Що 
впливає на їхнє рішення?

— Фізичне і моральне наванта-
ження, з яким стикається суддя в по-
всякденній роботі, мабуть, ключовий 
фактор, котрий впливає на рішення 
про залишення посади. Умови роботи 
не завжди такі, які хотілось би мати. 
Всі кандидати на посади суддів мають 
якісь романтичні ілюзії, пов’язані із 
цією професією, а буденність їх руй-
нує. Тому, за статистикою, у судах 
залишаються працювати колишні по-
мічники суддів, котрі не потрапляють 
у нову атмосферу і не переживають 
такої стресової зміни навантаження, 
яку доводиться терпіти іншим пред-
ставникам юридичної професії.

«ВРЮ може мати інший погляд на 
ситуацію та не вбачати підстав для 
дисциплінарної відповідальності 
судді»

— За рік ВККС відсторонила від посад 
12 суддів. Багато це чи мало порівняно з 
минулими роками? 

— Не вважаю доцільним порівню-
вати, скажу лише: відсторонень було 
стільки, скільки виявлено для цього 
підстав. Статистично це свідчить 
про те, що недоліки в судовій систе-
мі існують, але вони виправляються 
оперативно. Проте статистика — річ 
оманлива. Я би радів, коли б не було 
жодної догани чи відсторонення. 

— За цей період ВККС оголосила дога-
ни 56 суддям. Дехто з них оскаржує такі 
рішення до ВРЮ, яка задовольняє певний 
відсоток скарг. На вашу думку, чому ВРЮ 
інколи не погоджується з рішенням ВККС? 
Можливо, ВККС не до кінця «розслідує» всі 
обставини справи?

— Скажу так: якби всі скарги за-
лишалися без задоволення, це було 
б дивно. Є процедурні нюанси, є пи-
тання, які лягають в основу рішення 
ВРЮ. Нарешті, є право на висловлення 
конкретним органом, ВККС, офіційної 
позиції в певній ситуації, коли йдеться 
про поведінку судді. ВРЮ може мати 
інший погляд на ситуацію та не вбача-
ти підстав для дисциплінарної відпо-
відальності судді. 

Що ж до добросовісності ВККС у 
розслідуванні дисциплінарних справ, 
то це, вважаю, взагалі не підлягає об-
говоренню в даному контексті, оскіль-
ки саме ВККС має окремий відділ 
судових інспекторів, які тільки цим і 
займаються, потім доповідають члену 
ВККС, і на підставі об’єктивних даних 
приймається рішення на засіданні 
комісії. Запевняю вас: усі обставини 
перевіряються ретельно.

А стосовно «розслідування», то це 
за іншою адресою, адже ВККС таких 
повноважень не має (посміхається).

«Якщо використання 
громадянами ВККС проти судді — 
«гра», то вона зовсім невесела»

— Чи можна говорити про те, що деякі 
громадяни використовують ВККС у своїй 
«грі» проти конкретного судді? Наприклад, 
до ВККС уже двічі зверталися народні депу-
тати зі скаргами на дії судді Печерського 
райсуду м.Києва Родіона Кірєєва. І ВККС двічі 
відмовляла у відкритті дисциплінарної 
справи, зазначаючи, що це — втручання в 
конкретний судовий процес.

— Це — людський фактор, від яко-
го ми нікуди не втечемо. Іноді скарги 
на дії суддів мають маніпулятивний 
характер і пишуться з метою задіяння 
всіх можливих способів вплинути на 
перебіг розгляду справи. Про згадані 
вами випадки знає вся країна. А скіль-
ки звернень маніпулятивного харак-
теру з приводу менш гучних справ? І 
якщо це, як ви кажете, «гра», то вона 
зовсім невесела. 

— Відповідно до змін, унесених до за-
кону «Про судоустрій і статус суддів», 
низка положень цього акта стосовно 
необхідності проходження кандидатом 
додаткового навчання вводяться в дію 
з дня прийняття ВККС рішення про пер-
ший добір кандидатів на посади суддів 
для проходження ними спеціальної під-
готовки. Коли ж ВККС прийме таке рі-
шення? Чому законодавець не поставив 
ВККС у певні часові рамки?

— Таке формулювання можна тіль-
ки вітати, оскільки часові межі — це 
фактор, який не завжди позитивно 
відбивається на процесі, тим біль-
ше — освітньому. Спеціальна підго-
товка — дуже серйозна справа, але це 
мало хто розуміє. Чомусь думають: 
трохи доопрацювати програми для 
вишів і — справа зроблена. Шановні, 
даруйте за відвертість, але кандидати 
на посади суддів — це вже не студенти, 
з яких потрібно «ліпити» фахівців у 
галузі права! Це вже сформовані про-
фесіонали, принаймні такими вони 
мають бути. Цю обставину повинні 
усвідомити передусім майбутні ви-
кладачі — з них ми й почали.

— Чи готова Національна школа суд-
дів до організації спеціальної підготовки 
кандидатів на посади суддів? 

— Окремі аспекти підготовки кан-
дидатів, такі як перелік дисциплін, 
методологічні основи викладання, 
кадрові питання, вже опрацьовані. 
Залишаються незначні моменти, які 
будуть вирішені найближчим часом.

«У роботі ВС є низка нюансів, які 
потребують переосмислення на 
законодавчому рівні»

— Як, за вашими оцінками, судова 
реформа позначилася на роботі Верхов-
ного Суду? 

— Звичайно, з прийняттям зако-
ну «Про судоустрій і статус суддів» 
значно змінилися робота ВС та його 
процесуальні повноваження. За заду-
мом реформи, ВС повинен відігравати 
ключову роль у формуванні судової 
практики, виробленні єдиних підхо-
дів до тлумачення положень законо-
давства при вирішенні аналогічних 
спорів. Недаремно всі процесуальні 
кодекси сьогодні містять положення 
про обов’язковість рішень ВС для вра-
хування при розгляді подібних справ 
усіма судовими інстанціями. Це — по-
штовх до створення нової формації 
судової практики, яка матиме преце-
дентне значення.

Саме тому важливо, аби ВС пра-
цював віддано й ефективно, адже він, 
як найвищий орган судової влади, 
об’єднує еліту суддівських кадрів — 
найбільш досвідчених і кваліфікова-
них, за плечима яких лежить безцін-
ний досвід розгляду найскладніших і 
найсуперечливіших спорів.

— Наразі в парламентському Коміте-
ті з питань правосуддя розглядається 
проект закону, автор якого — народний 
депутат І.Бережна — пропонує дещо 
змінити процедуру перегляду справ ВС. 
Крім того, всі суди будуть зобов’язані 
враховувати висновки ВС, які він викладе 
у своїх актах про перегляд справ. Але най-
головніше, що у ВС знову з’явиться спеці-
алізація за палатами, а кількість суддів 
має збільшитися до 48. Як ви вважаєте, 
цей проект буде корисним з погляду ви-
роблення єдиної судової практики? 

— Так, ВС здійснює правосуддя за 
новими процесуальними й організа-
ційними правилами вже більше року. 
За цей час була можливість оцінити 
плюси й мінуси Закону. Безперечно, 
що впроваджені новели сприяли на-
ближенню вітчизняної системи судо-
чинства до європейських стандартів. 

Однак залишилися питання, над 
якими варто замислитись і які були 
залишені поза увагою. Так само є 
питання, що виникли в результаті не-
адаптованості процесуальних кодексів 
до нових умов роботи ВС. 

У цілому законопроект можна 
охарактеризувати як такий, що по-
кликаний поєднати задекларовані в 
законі цілі роботи ВС та його проце-
суальні повноваження. Слушними є 
ініціативи, які стосуються повернення 
розгляду справ палатами, збільшення 
загальної чисельності складу ВС та 
аспекти про впровадження концепції 
обов’язковості рішень найвищого су-
дового органу.

Проте давайте по черзі. Повернен-
ня усталеного порядку розгляду справ 
зумовлюється тим, що судді повинні 
розглядати справи тієї юрисдикції, в 
якій вони є фахівцями. Виняток ста-
новлять ситуації, коли відбувається 
перегляд судових рішень унаслідок ви-
знання останніх такими, що не відпо-
відають міжнародним зобов’язанням 
України. Тоді до вирішення справи 
повинні залучатися всі верховні судді. 
Так само виправданим є скликання 
засідання представників відповідних 
палат, якщо справу допущено до про-
вадження з підстави неоднакового за-
стосування норм матеріального права 
судами різної юрисдикції. 

Підкреслюю: ВС, як найвищий ор-
ган у системі судової влади, повинен 
працювати в такому процесуальному 
режимі, який сприятиме дотриманню 
всіх гарантій, які складають право на 
доступ до правосуддя. До таких гаран-
тій, зокрема, належить і передбачува-
ність закону, яка розкривається через 
єдність судової практики та однакові 
підходи до вирішення аналогічних 
справ.

Тому можна тільки позитивно 
оцінити запропоновані доповнення 
до відповідних процесуальних ко-
дексів, згідно з якими касаційні суди 
зобов’язані враховувати позиції ВС, 
викладені в рішеннях останнього. У 
цьому контексті хотів би відзначити 
такий елемент юридичного закріп-
лення загальнообов’язкового статусу 
рішень ВС, як опублікування їх на 
офіційному веб-порталі Суду. 

Одним із ключових питань про-
екту є надання найвищому судовому 
органу права приймати нові рішення 
за результатами перегляду замість 
необхідності повернення справи на 
новий розгляд до суду касаційної ін-
станції. Це положення є вкрай важли-

вим, оскільки забезпечує дотримання 
розумних строків розгляду справи.

Тому переконаний, що прийняття 
цього проекту сприятиме подоланню 
правової невизначеності в окремих 
питаннях і забезпеченню ефективної 
роботи ВС. 

— Які ще законодавчі недоліки в ор-
ганізації роботи ВС виявив перший рік 
застосування реформеного закону?

— Дійсно, є ряд нюансів, які по-
требують переосмислення на законо-
давчому рівні. По-перше, це стосується 
права ВС переглядати рішення каса-
ційних судів з підстав неоднакового 
застосування не тільки норм мате-
ріального права, а й процесуального 
також. Це є вкрай суттєвим, адже 
виникають концептуальні розбіж-
ності (особливо після процесуальних 
реформ) у застосуванні ключових по-
ложень, скажімо про процесуальні 
строки, підвідомчість, і крапку в їх 
вирішенні повинен ставити тільки 
найвищий судовий орган.

Традиція роз’яснень законодав-
ства у вигляді постанов Пленуму ВС 
формувалася роками. Над ними пра-
цювали всі без винятку судді ВС, залу-
чалися провідні науковці країни. Саме 
тому юридична спільнота завжди 
чекала виходу чергової постанови як 
значущої події, яка мала внести ясність 
у розуміння проблем правозастосу-
вання. Можливо, якісь традиції варто 
ламати і забувати, але не ті, що спря-
мовані на стабільність і вдосконалення 
судової практики. Тому, думаю, до-
цільно було б повернути Пленуму ВС 
повноваження приймати постанови 
роз’яснювального характеру.

І, звичайно, гостродискусійним є 
питання здійснення допуску справ до 
провадження безпосередньо ВС. На 
мій погляд, це питання потрібно об-
говорити в профільному комітеті ВР 
і повернути відповідне право найви-
щому судовому органу в державі. Крім 
того, це сприятиме розвантаженню 
касаційних судів, на які покладено не-
властиву функцію виявляти недоліки 
у власних рішеннях.

«Наші судді відрізняються 
від європейських колег, але вони 
нічим не гірші за них»

— Чи задоволені ви співпрацею з 
Державною судовою адміністрацією? 
Яка сума буде закладена в державному 
бюджеті на діяльність ВККС? При фор-
муванні бюджетних пропозицій були 
враховані всі фінансові потреби комісії?

— Взаємодія із судовою адміні-
страцією проходить конструктивно і 
відповідно до положень закону. Можу 
стверджувати, що в нашій співпраці 
суперечностей не виникає. При фор-
муванні бюджетних пропозицій, пода-
них нами до ДСАУ, було враховано все 
необхідне для забезпечення діяльності 
комісії та створення належної мате-
ріально-технічної бази. Але на даний 
час будь-які прогнози щодо обсягів 
фінансування нашого органу в ново-
му бюджетному році є передчасними. 
Сподіватимемося, що в законі «Про 
Державний бюджет України на 2012 
рік» буде передбачено фінансування 
витрат на основні потреби комісії.

— Які завдання стоять перед ВККС на 
найближчий рік?

— Усі завдання залишаються акту-
альними. Насамперед це формування 
дійсно незалежного і професійного 
корпусу суддів. Якщо говорити конкрет-
ніше, то йдеться про започаткування 
спеціальної підготовки кандидатів на 
посади суддів, оформлення роботи На-
ціональної школи суддів, запуск нових і 
продовження розпочатих освітніх про-
ектів разом з нашими міжнародними 
партнерами і, звичайно, завершення 
першого добору суддів згідно з положен-
нями закону «Про судоустрій і статус 
суддів». Переконаний, що про щось я і не 
згадав, оскільки завдань багато, завдань 
різних, непростих…

— Якою ви собі уявляєте професію 
судді через 10—15 років? Як гадаєте, чи 
зміниться за цей час вітчизняна Феміда? 
На якій відстані наша судова система 
перебуває від євростандартів сьогодні? 
Коли ми з упевненістю зможемо сказати, 
що наші судді нічим не гірші за європей-
ських?

— Почну з останнього запитання. 
Наші судді відрізняються від європей-
ських колег, але вони нічим не гірші 
за них. Про це я можу з упевненістю й 
повною відповідальністю заявити вже 
сьогодні. Наші судді — інші, бо інші 
умови життя, ви ж із цим не поспереча-
єтесь. Європейські стандарти повинні 
втілитись у всі аспекти соціального бут-
тя, вони ж не можуть вибірково існувати 
в судовій системі, а в решті публічних і 
непублічних сфер бути відсутніми. Від-
стань нашої Феміди від Феміди, скажі-
мо, Німеччини я би виміряв відстанню 
в років 25, Великої Британії — 70—100. 
Але ж ми не живемо у світлових роках: 
усі ці дистанції можуть бути подолані. 
Головне, аби без шкоди національній 
ідентичності.

На мій погляд, суддівська профе-
сія радикально зміниться (в якісному 
плані) тоді, коли оновиться юридична 
професія в цілому: це і ставлення са-
мих юристів до своєї справи, і ставлен-
ня громадськості до правників. 10—15 
років — дуже оптимістичне прогнозу-
вання. Я пропоную поговорити про це 
через 50 років.

— І наостанок нашої розмови — ваші 
побажання читачам газети «Закон і 
Бізнес».

— Бажаю всім поміркованості та 
виваженості в юридичних рішеннях, 
а також відданості власній громадян-
ській позиції. А перед тим, звичайно, 
хоробрості цю громадянську позицію 
мати. �

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

26 вересня 2011 року 

Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України відповідно до пп.2 п.3 ст.74, 
п.1 ст.76 закону «Про судоустрій 
і статус суддів» повідомляє про 
підготовку матеріалів щодо обрання 
кандидатів на посади суддів 
безстроково:

 • Нєсвєтової Надії Миколаївни — 
на посаду судді Вищого 
господарського суду України;

 • Носовської Людмили Олексіївни — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Донецької області;

 • Сапальової Тетяни Валентинівни — 
на посаду судді Вінницького 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Рибачука Андрія Івановича — 
на посаду судді Львівського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Погребняка Володимира Яковича 
— на посаду судді Вищого 
господарського суду України.

ВІДСТАВКА

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення Ткачука П.М. 
з посади судді Конституційного 
Суду України 

Відповідно до пункту 26 частини 
першої статті 85, пункту 9 частини 
п’ятої статті 126, статті 149 Конституції 
України Верховна Рада України  
постановляє:

 • Звільнити Ткачука Павла 
Миколайовича з посади судді 
Конституційного Суду України 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
22 вересня 2011 року 
№3792-VI

КАДРИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

20 вересня 2011 року 

Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України відповідно до пп.2 п.3 ст.74, 
п.1 ст.76 закону «Про судоустрій 
і статус суддів» повідомляє про 
підготовку матеріалів щодо 
обрання кандидатів на посаду судді 
безстроково:

 • Галій Сніжанни Степанівни — на 
посаду судді Суворовського 
районного суду м.Одеси;

 • Чебанової-Губарєвої Наталі 
Валентинівни — на посаду судді 
Апеляційного суду Миколаївської 
області;

 • Мікули Оксани Іванівни — 
на посаду судді Львівського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Доманської Марини Леонідівни 
— на посаду судді Київського 
апеляційного господарського суду;

 • Петричковича Андрія Івановича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Львівської області;

 • Тимченка Богдана Петровича — 
на посаду судді Господарського 
суду Полтавської області; 

 • Халаджи Ольги Володимирівни — 
на посаду судді Красноармійського 
міськрайонного суду Донецької 
області;

 • Кириленко Марини Олексіївни — 
на посаду судді Бериславського 
районного суду Херсонської області;

 • Прошуті Ірини Дмитрівни — 
на посаду судді 
Червонозаводського районного 
суду м.Харкова; 

 • Леньо Світлани Іванівни — 
на посаду судді Личаківського 
районного суду м.Львова;

 • Дідоренко Анжеліки Едуардівни 
— на посаду судді Жовтневого 
районного суду м.Луганська.
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ВІТАЄМО!

ЛІДІЯ ІЗОВІТОВА
3 жовтня

Заступник голови Вищої ради юстиції, за-
служений юрист України.

ПЕТРО ГОНЧАРУК
3 жовтня, 56 років

Суддя Вищого господарського суду, 
заслужений юрист України.

ВККС

«Дисциплінізація» суддів.
Розгляд скарг для багатьох служителів Феміди обернувся доганою
НАТАЛКА БЛОНСЬКА

У коридорах будівлі, де 
засідає Вища кваліфікаційна 
комісія суддів, 22 вересня 
було по-справжньому гаряче. 
На розгляд питань про 
притягнення до дисциплінарної 
відповідальності сюди 
викликали 60 суддів, на яких 
надійшли скарги, а також усіх 
тих, хто ці скарги направляв.

Догана — поштою

Проте назвати явку 100%-ю не 
можна. Прибути змогли не всі. Хтось 
мав на це, за оцінкою членів ВККС, 
поважні причини, хтось — не дуже. 
Переважну більшість скарг, на роз-
гляд яких судді не з’явилися, своїм 
рішенням члени комісії відклали. 
Загальна кількість нерозглянутих 
справ — 22. 

Деякі з них, правда, і за відсутності 
суддів усе-таки були розглянуті. Зо-
крема, судді Покровського районного 
суду Дніпропетровської області Олегу 
Єланському догану винесли заочно. 
У цьому випадку, за словами членів 
ВККС, у комісії вже просто «урвався 
терпець». На розгляд скарг проти себе 
цей суддя не з’являється регулярно. 
За деякими підрахунками, неявка 
була зафіксована більше ніж у 100 
випадках. 

У цей день розглянули відразу дві 
скарги на дії О.Єланського. Одну при-
ватного характеру, іншу — за заява-
ми прокуратури Дніпропетровської 
області. 

Рішення ВККС про винесення 
догани цей суддя отримає поштою. 
Однак право на ї ї оскарження, як 
і в усіх інших суддів, котрим дога-
ни також винесли (таких було 17), в 
О.Єланського є.

А ось представниця Києво-Свято-
шинського районного суду Київської 
області Тетяна Дубас попросила (на-

правила до ВККС відповідну заяву) 
членів кваліфкомісії розглядати скаргу 
проти себе без своєї присутності. За це 
й проголосували.

Іншим рішенням члени ВККС 
Т.Дубас виправдали. Навіть незважа-
ючи на те, що скаржник — Володимир 
Панченко (на засідання комісії прибув 
особисто) — стояв на своїх позиціях 
«міцно». На адресу судді догана не 
пішла.

«Затягнена» справа

Загалом же основною причиною 
перева жної більшості скарг, що 
розглядалися на цьому засіданні, 
було «затягування суддями стро-
ків розгляду справ». У середньому на 
1—3 ро  ки. Однак були і свого роду 
рекордсмени…

Так, суддя Артемівського ра-
йонного суду м.Луганська Світлана 
Морозова розгляд однієї зі справ 
затягла аж на 6 років. Виправдовую-
чись перед кваліфкомісією, вона зви-
нуватила в усьому позивача. «То сам 
не з’являвся на розгляд своєї справи, 
то його представник не приходив… 
Було багато клопотань… За заявою 
позивача було опитано 18 свідків», — 
сказала суддя.

Тут варто зазначити, що сам роз-
гляд справи С.Морозова призначала 
також ні мало ні багато — 95 разів. 

Однак пояснення судді, яка працює 
на посаді вже 31 рік, у членів ВККС ви-
кликали тільки здивування: «У вас там 
хто керує процесом? Ви чи позивачі?» 
Таким чином, догана С.Морозовій 
була винесена.

Тим часом основною причиною 
«затягування строків розгляду справ» 
інші судді переважно називали «над-
мірну завантаженість». 

Деякі історії, що їх, виправдо-
вуючись, судді розповідали членам 
кваліфкомісії, заслуговували чи не на 
«статус» зворушливих.

Так, суддя Харківського район-
ного суду Харківської області Олена 

Пілюгіна пожалілася, що отримала в 
спадок від судді, який звільнився, для 
розгляду «за одним махом» близько 
60 кримінальних справ. «До цього часу 
я спеціалізувалася в основному на ци-
вільних справах», — зазначила суддя. 
Проте такі пояснення членів ВККС не 
розчулили. У цьому випадку також 
була винесена догана.

Самі собі дивувались

Окремі суддівські дії, а також рішен-
ня, що з них випливали, дивували не 
тільки членів кваліфкомісії, а й самих 
суддів, які безпосередньо вели процес. 

Так, суддя Петровського районно-
го суду м.Донецька Юрій Сліщенко, 

скаргу на якого ВККС розглядала за 
зверненням заступника прокуро-
ра Донецької області — прокурора 
м.Донецька Олександра Ольмезова, 
зазначив: «Сам дивуюся, що так ста-
лося…» Суддя відповідав перед ква-
ліфкомісією за своє рішення, яким 
позбавив квартири 3 дітей. Останніх 
визнав зниклими безвісти. При цьо-
му в міліцію не звертався. Тим ча-
сом самі діти перебували в дитячих 
будинках. Ними опікувалися органи 
опіки. Утім, Ю.Сліщенко припустив, 
що причиною такого рішення могло 
стати його погане самопочуття… «Я 
тоді сильно температурив», — зазна-
чив він. Зауважимо: сьогодні діти вже 
знову зареєстровані у своїй квартирі, а 
Ю.Сліщенко отримав від ВККС догану, 
а також напутнє слово: «Наступного 
разу думайте, що робите».

Суддя Кам’янець-Подільського 
міськрайонного суду Хмельницької 
області Людмила Шевцова, поясню-

ючи, чому порушила умови ведення 
справи, послалася на брак досвіду. 
На час, коли Л.Шевцова видала копію 
рішення суду, на яке була подана апе-
ляція (ним позбавила власника неру-
хомості права на нерухомість), вона 
працювала на посаді тільки півроку. 
Однак для ВККС пом’якшувальною об-
ставиною таке виправдання не стало. 
Як наслідок — догана.

Тим часом у своїх виправданнях 
за прийняте заочне рішення суддя 
Бориспільського міськрайонного суду 
Київської області Анатолій Левченко 
намагався бути небагатослівним: «Ка-
юсь!» Проте члени комісії пояснень від 
судді все-таки домоглися. «Насправді 
я запрошував сторони на процес. Од-

нак листи ми надсилали «без повідо-
млення». Не мали коштів», — зазначив 
А.Левченко.

Д е я к і  с у д д і  п р о д о в ж у в а л и 
з’ясовувати стосунки зі скаржника-
ми вже й на виході із зали засідання 
ВККС. Так, суддя Київського ра-
йонного суду м.Одеси Степан Галія, 
якому кваліфкомісія винесла догану, 
звернувся до людини, котра на нього 
поскаржилася, — Віктора Безрукавого: 
«Ну навіщо ви так? Я ж адекватно вів 
вашу справу… Це була кримінальна 
справа, а не матеріали справи, як ви 
кажете…» — «Я стану перед вами на 
коліна, якщо це була кримінальна 
справа», — відповів скаржник.

На своєму засіданні ВККС також 
вирішувала, відкривати чи не від-
кривати дисциплінарне проваджен-
ня за 13 скаргами на суддів. Відкрили 
тільки одне — щодо судді Сихівсько-
го районного суду м.Львова Богдана 
Мички. �

БЕЗСТРОКОВЕ ОБРАННЯ

Погони — 
у райони
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Напередодні Дня юриста 
(відзначається 8 жовтня) в 
гості до Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів завітав голова 
Союзу юристів України 
Валерій Євдокимов. Прийшов 
він не з порожніми руками, 
а з подарунками: почесними 
грамотами для всіх представників 
постійно діючого органу та 
трьома нагородами «Видатний 
юрист України» для Анатолія 
Марцинкевича, Віктора Шаргала 
та Миколи Пінчука.

Після привітань і фотографування 
на згадку В.Євдокимов пішов, а комі-
сія з головою занурилася в роботу. 
Спершу ВККС сформувала тести (з 
адміністративної та господарської 
спеціалізації) та практичні завдання 
для тих, хто виявив бажання перевес-
тися до суду іншої юрисдикції. Поки 
7 претендентів виконували завдання, 
«кваліфікаційники» роздавали без-
строкові «перепустки». За підсумками 
ж перевірки результатів іспиту, всі 
володарі мантій отримали перевідні 
«квитки». 

Нарешті благословення комісії 
одержала Ірина Щеняєва із Саксаган-
ського райсуду м.Кривий Ріг Дніпро-
петровської області. Розгляд питання 
щодо безстрокового обрання неодно-
разово відкладався (в лютому, травні, 
червні цього року) через наявність 
скарг. За цей час І.Щеняєва встигла 
отримати від ВККС догану, оскаржити 
це рішення до Вищої ради юстиції, яка 
скасувала накладене дисциплінарне 
стягнення.

«Будете працювати чи ні?» — по-
цікавився голова комісії Ігор Самсін. 
«Так», — упевнено відповіла суддя. 
«На ваші дії надходить багато скарг. 
Що із цим робитимемо?» — продовжу-
вав керманич постійно діючого орга-
ну. І.Щеняєва пояснила, що в неї вели-
ке навантаження, а громадяни часто 
скаржаться на винесене рішення.

А от епопея з обранням безстроко-
во Костянтина Пасіки до Васильків-
ського міськрайонного суду Київської 
області триває. У березні та червні 
2011 р. комісія відкладала розгляд 
питання. «На сьогодні на дії судді на-
дійшло 7 скарг. Усі вони розглянуті, 
підстав для притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності немає. Проте 
така кількість скарг насторожує», — 
зазначила член комісії Ніна Фадєєва.

До того ж 27 вересня ВРЮ мала 
розглядати пропозицію представ-
ника цього органу Валерія Бондика 
від 23.05.2011 про внесення подання 
про звільнення К.Пасіки з посади за 
порушення присяги. Проте законник 
на засідання ВРЮ не з’явився, бо, як 
він пояснив «кваліфікаційникам», по-
трапив до лікарні.

«10 років я пропрацював у орга-
нах прокуратури, 5 років — суддею, 
жодного разу не притягувався до дис-
циплінарної відповідальності. Моя 
сім’я очікує 5-у дитину, а батько пів-
року не знає, де і чим буде займатися, 
ким працюватиме», — просив комісію 
швидше визначатися К.Пасіка.

«Що ми скажемо суспільству, 
якщо надамо вам безстрокову ре-
комендацію, а вас звільнять за по-
рушення присяги?» — поцікавився 
А.Марцинкевич. «Думаю, суспільство 
зрозуміє», — відповів законник. Про-
те ВККС була непохитною — розгляд 
питання знову відклали. Чекатимуть 
вердикту ВРЮ.

Також комісія «працевлаштовува-
ла» двох законників з ліквідованого 
указом Президента від 14.09.2010 Вій-
ськового місцевого суду Київського 
гарнізону. Представник ВККС Віктор 
Мікулін поцікавився, чому рік люди в 
мантіях і при погонах не працювали. 
Виявилося, що восени минулого року 
представники цієї обителі Феміди 
Сергій Дячук та Євгеній Римар на-
писали заяви до Апеляційного суду 
м.Києва. ВККС навіть повідомляла 
про підготовку матеріалів щодо об-
рання їх безстроково.

«У зв’язку з відсутністю вакансій 
в апеляційному суді в липні я пере-
писав заяву до Святошинського рай-
суду м.Києва», — пояснив С.Дячук. 
Є.Римар також обрав наступним 
місцем роботи іншу установу — Обо-
лонський райсуд м.Києва.

Отже, мрії колишніх військових 
законників працювати в суді другої 
інстанції не здійснилися — поки що 
їм відкритий шлях тільки в столичні 
райсуди. �

ЗАСІДАННЯ 

Відставка на благо? 
ВРЮ дозволила очільникові Апеляційного суду АРК 
піти за власним бажанням 
ТЕТЯНА КУЛАГІНА 

Найближчим часом Апеляційному 
суду АРК доведеться шукати 
не лише суддю, а й кандидата, 
якому передадуть адмінпортфель. 
Вільні посади в установі 
можуть з’явитися після того, як 
парламент поставить крапку в 
суддівській діяльності Сергія 
Луніна. Останній подав заяву про 
відставку, яку Вища рада юстиції 
задовольнила і внесла відповідне 
подання до Верховної Ради. 

Призначення і звільнення 

На че рг овом у зас і да н н і  ВРЮ 
(27 вересня) її представники мали роз-
глянути близько 100 питань. Утім, з та-
кою купою справ конституційний орган 
розібрався досить оперативно. Зеконо-
мити час допомогли претенденти на 
адмінпосади (28 кандидатів). До них у 
ВРЮ не було жодних зауважень. Зокре-
ма, головою Київського апеляційного 
адмінсуду призначили Володимира 
Маслія, який наразі займає посаду 
секретаря ВККС. Голова ВРЮ Володи-
мир Колесниченко нагадав йому, що 
потрібно негайно написати заяву про 
складання повноважень члена ВККС. 

Водночас ВРЮ припинила голо-
вування Валентина Продаєвича в 
Господарському суді Одеської області 
через неналежне виконання посадо-
вих обов’язків. Перед тим Рада двічі 
відкладала розгляд подання РСГС 
про звільнення В.Продаєвича. Голо-
ва ВГС Віктор Татьков укотре нагадав 
про складну ситуація в установі: «Там 
некерований суд, тобто неналежно 
здійснюється організаційна робота». 

С.Луніну доведеться попрощатися 
з кріслом голови Апеляційного суду 
АРК. Нагадаємо: останнього обви-
нувачують у перевищенні службових 
повноважень і порушеннях у сфе-
рі охорони державної таємниці. Як 
з’ясувалося на засіданні ВРЮ, С.Лунін 
написав заяву про відставку, в якій 
зазначив, що стороннього впливу на 
нього не чинили. Проти задоволення 
заяви категорично був проти Володи-
мир Висоцький, який не виключає, що 
останні події в суді могли вплинути на 
рішення законника. Натомість Сер-
гій Сафулько зауважив: «Якщо буде 
вирок, чи не зробимо ми йому гірше, 
не підтримавши заяву?» У підсумку 
ВРЮ внесла подання про звільнення 
С.Луніна з посади судді у зв’язку з по-
данням заяви про відставку. 

Місце голови звільнилося також 
у Господарському суді АРК. Як пові-
домляв «ЗіБ», очільник цієї установи 
Михайло Луцяк мав намір залишити 
крісло за власним бажанням, мотиву-
ючи це погіршенням стану здоров’я. 
Втім, на минулому засіданні ВРЮ 
він змінив думку і відкликав заяву 
про звільнення. Щоправда, за кілька 
тижнів звернувся до Ради із заявою 
про відставку, яку 27 вересня ВРЮ 
підтримала. 

«Реанімація» репутації 

Між іншим, ВРЮ вже втретє від-
клала розгляд скарг не задоволених 
результатами кваліфіспиту кандида-
тів на посади суддів. Конституцій-
ному органу знову забракло часу для 
ретельного дослідження матеріалів. 
Проте, як зазначив В.Колесниченко, 
це не є перешкодою для проведення 
ВККС конкурсу на зайняття вакант-
них посад. 

Більше пощастило скаржникам 
на рішення ВККС, притягненим до 
дисциплінарної відповідальності. 
Так, ВРЮ задовольнила скаргу пред-
ставника Тельманівського райсуду 
Донецької області Олександра Чи-
ньонова. Нагадаємо: 12 травня цього 
року кваліфкомісія оголосила йому 
догану за тяганину. До речі, у 2005 р. 
О.Чиньонова вже притягали до дис-
циплінарної відповідальності, але у 
2007-му ВРЮ скасувала рішення ква-

ліфкомісії. Цього разу йому знову вда-
лося «реанімувати» репутацію. 

Земельна солідарність 

Порадував конституційний орган 
і діяча з Господарського суду м.Києва 
Павла Чеберяка, який кілька місяців 
перебував у підвішеному стані. Як 
повідомляв «ЗіБ», засідання 5 липня 
ВРЮ присвятила вивченню пропозицій 
про звільнення суддів за можливі зло-
вживання під час розгляду земельних 
справ. У списку претендентів на звіль-
нення за порушення присяги опинили-
ся 9 представників столичного госпо-
дарського суду, серед них — і П.Чеберяк. 
Усім, крім П.Чеберяка, вдалося зберегти 
мантії. Розгляд його питання відклали 
для ретельнішого вивчення. 

12 липня вирішення долі П.Чеберяка 
через його неявку на засідання знову 
перенесли. Хоча автор пропозиції про 
звільнення Андрій Портнов наполягав 
на розгляді, мовляв, законник свідомо 
гальмує процес, потрібно якнайшвид-
ше його звільняти. 

А.Портнов звинувачував суддю в 
тому, що той замість Київської міської 
ради фактично викладав у судових 
рішеннях контракти на відчуження 
земельних ділянок. Більш того, київ-
ська влада та управління земельних 
ресурсів не оскаржували цих рішень, 
і вони набували сили. «Як наслідок, 
київська земля переходила до інших 
власників у спосіб, що суперечить 

закону», — наголошував Андрій Во-
лодимирович. Він звернув увагу, що 
судді, яким пощастило залишитися на 
посадах, приймали незаконні рішення 
до роз’яснення ВГС. А ось П.Чеберяк, за 
словами А.Портнова, допускав пору-
шення навіть після відповідних реко-
мендацій ВГС щодо земельних спорів. 

27 вересня суддя, який проштра-
фився, з’явився на засідання ВРЮ. 
Підтримати останнього прийшов і 
голова Господарського суду м.Києва 
Артур Ємельянов. «За 8 місяців, які 
я працюю в цьому суді, в мене немає 
жодного зауваження до П.Чеберяка. 
Всі завдання він сумлінно виконує. 
Я прошу вас, щоб ви відмовили в 
задоволенні пропозиції про його 
звільнення», — заявив А.Ємельянов. 

У свою чергу В.Колесниченко за-
кликав колег неупереджено ставити-
ся до всіх і нарешті визначитися. Тож 
ВРЮ дослухалася до очільника суду, і 
П.Чеберяк, як і його колеги, залишився 
в мантії. 

Також пощастило зберегти посади 
представникам Львівського апеляцій-
ного адмінсуду Мар’яну Кушнерику, 
Олександру Довгополову та Олегу 
Заверусі. Хоча колишній голова цієї 
обителі Феміди Ігор Зварич, завдяки 
якому суд здобув сумну славу, дав-
но втратив посаду, колеги ще довго 
його пам’ятатимуть. Через його ке-
рівництво троє законників мало не 
позбулися крісел. Суть претензій до 
суддів полягала в тому, що вони під 
час прес-конференції І.Зварича були 
в мантіях і з нагрудними знаками. Як 
пояснили законники, вони не знали 
про прес-конференцію. «Ніхто взага-
лі не здогадувався, про що йде мова. 
Судді розглядали справи, як зненацька 
голова всіх скликав. Ми зайшли в зал, 
де, як потім з’ясувалося, проходила 
зустріч із журналістами», — пояснив 
М.Кушнерик. ВРЮ не знайшла в діях 
суддів ознаки порушення присяги, всі 
троє залишилися на посадах. 

Натомість незабаром попроща-
тись із суддівським корпусом може 
представниця Господарського суду 
Одеської області Людмила Торчин-
ська, щодо якої ВРЮ внесла подання 
про звільнення за порушення присяги. 
Як зазначив Микола Кобилянський, 
суддя допустила грубі порушення, 
зокрема, у 6 господарських справах 
винесла незаконні ухвали про забез-
печення позову, які в подальшому були 
скасовані. Сама законниця, за словами 
М.Кобилянського, не надала обгрун-
тованих пояснень ані письмово, ані в 
усній формі. �

Основною причиною затягування 
строків розгляду справ судді переважно 
називали надмірну завантаженість

Володимир Висоцький (справа) Леонідові Фесенку: «Не виключно, що події в суді могли 
вплинути на рішення С.Луніна».

6 судова влада



Голова ВС Австрії І.Грісс: «Українські судді повинні мати безперешкодний доступ 
до практики Євросуду».

КРУГЛИЙ СТІЛ

«Верховна» метаморфоза,
або Які законодавчі зміни необхідні ВС для ефективної роботи
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Наприкінці вересня законники 
з багатьох країн світу приїхали 
в Київ, аби обговорити роль 
верховних судів у захисті прав 
людини на національному рівні. 
«Господар» круглого столу — 
керманич найвищого судового 
органу Василь Онопенко — 
приймав гостей у Кловському 
палаці.

Заочні привітання

Ще навіть не дійшовши до місця 
проведення заходу, журналісти пере-
коналися, що на них чекає неорди-
нарна подія і… ретельна перевірка. 
Будівля на вул. Пилипа Орлика, 8, в 
якій мала пройти зустріч, тільки-но 
з’явилася на горизонті, а в око впала 
велика кількість охорони. Після двох 
перевірок документів, проходження 
крізь металеву рамку, сканування осо-
бистих речей двері Кловського палацу 
для представників ЗМІ відчинилися.

До початку круглого столу запро-
шені спілкувалися в кулуарах. Клов-
ський палац перетворився на осередок 
зустрічі поліглотів: дехто з гостей в 
одній компанії вів розмову україн-
ською чи російською мовами, в ін-
шій — вже англійською, французькою 
чи німецькою.

На «верховну» зустріч мали завіта-
ти Президент, Голова Верховної Ради 
і міністр закордонних справ. Проте 
жоден з них не зміг відволіктися від 
буденної роботи: Віктор Янукович та 
Костянтин Грищенко в цей день пере-
бували на 66-ій сесії Генасамблеї ООН 
у Нью-Йорку, а Володимир Литвин вів 
«бюджетне» засідання. Всі вони заочно 
привітали учасників заходу.

«Судово-правова реформа — одна 
з ключових у процесі модернізації 
країни, від неї залежать довіра людей 
до держави, реалізація принципу вер-
ховенства права. Незалежна судова 
влада — обов’язковий атрибут демо-
кратичного суспільства, адже саме 
суд є гарантією забезпечення прав і 
свобод людини», — зазначив Віктор 
Федорович у відеозверненні.

Напутнє слово від К.Грищенка за-
читав посол з особливих доручень МЗС 
Ігор Сагач. Зокрема, міністр сподіва-
ється, що круглий стіл стане поштов-
хом у розвитку в Україні європейських 
надбань у царині верховенства права. А 
В.Литвин попросив В.Онопенка пере-
дати всім запрошеним вітання. У свою 
чергу керманич ВС побажав спікеру, 
аби парламент був щедрішим (у фінан-
совому плані) щодо судової влади.

З надією на законодавців

На захід приїхали не лише голови 
верховних судів Німеччини, Австрії, 
Чехії, Азербайджану, Литви, Латвії, 
Польщі, Словенії, а й представники 
Євросоюзу, Ради Європи. Одні говори-
ли про роль найвищого органу третьої 
гілки влади в їхніх країнах, інші — про 
те, чого не вистачає Верховному Суду 
України, аби той працював на повну 
силу.

«У процесі проведеного в минуло-
му році реформування вітчизняної 
судової системи процесуальний ста-
тус ВС України був істотно змінений. 
Однак практика застосування закону 

«Про судоустрій і статус суддів» засвід-
чила, що законодавчі новели стосовно 
ВС були недостатньо продуманими та 
юридично обрунтованими», — поскар-
жився іноземним гостям В.Онопенко.

Проте він переконаний, що най-
ближчим часом відбудеться повне 
«відновлення конституційного ста-
тусу ВС»: нещодавно в парламенті 
зареєстровано законопроект, яким 
пропонується певне розширення пов-
новажень людей у червоних мантіях.

На думку гендиректора генераль-
ного директорату з прав людини та 
правових питань РЄ Філіпа Буайя, 
Верховний суд повинен скеровува-
ти всі суди «на врахування рішень 
Європейського суду з прав людини». 
Це стосується й української Феміди, 
адже сьогодні Європа стурбована 
тим, що в Євросуді — 160 тис. справ 
проти нашої держави, багато з яких 
мають «повторювальний характер». 
«Якби національні суди на практиці 
застосовували рішення Євросуду, до 
останнього не було б такої кількості 
заяв», — резюмував Ф.Буайя.

Його підтримав очільник Феде-
рального ВС Німеччини Клаус Толькс-

дорф. Він уважає: чим ефективніше 
працюють верховні суди, тим більше 
вони сприяють розвантаженню Євро-
суду. «Велика кількість скарг — свід-
чення того, що Верховний суд країни 
неоптимально виконує свої завдання у 
сфері захисту прав людини або не має 
необхідних умов для цього», — заува-
жив німецький гість.

Для ефективної роботи Верховно-
го суду, за словами К.Тольксдорфа, 
повинні виконуватися дві умови. По-
перше, цей орган має впливати на тлу-
мачення та розвиток національного 
права. «Сподіваюся, що найближчим 
часом колишній статус українського 
ВС відновиться», — зробив ремарку 
представник Німеччини. По-друге, 
Верховний суд повинен бути незалеж-
ним, неупередженим, не має комусь 
звітувати чи виконувати будь-які роз-
порядження зверху.

«Увімкнути» повноваження

Голова представництва ЄС в Украї-
ні Жозе-Мануель-Пінту Тейшейра 
пообіцяв фінансово зміцнити нашу 
Феміду: Євросоюз вирішив виділити 
Україні €10 млн на судові проекти. 
Проте Київ ще не підтвердив, що 
йому потрібні ці кошти. А от секретар 
Венеціанської комісії Томас Маркерт 
запевнив: їхній орган підтримуватиме 
корективи, запропоновані проектом 
закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо розгляду 
справ Верховним Судом.

«Судді у своїй роботі стикаються 
з певними труднощами. Австрійські 
труднощі відрізняються від україн-
ських. Проте завдання перед суд-
дями стоять однакові: забезпечити 
прийняття неупереджених рішень 
та бути незалежними. Це завдання є 
складним для виконання в Австрії. 
Можу здогадуватися, настільки важко 
з ним впоратися в Україні», — «по-
співчувала» голова Асоціації голів 
верховних судів ЄС, голова ВС Австрії 
Ірмгард Грісс.

А закінчилася «верховна» зустріч 
надією на те, що ВС України, який 
сьогодні живе в передчутті позитив-
них законодавчих змін, незабаром 
«увімкнеться» на повну потужність. �

САМОВРЯДУВАННЯ 

Консолідація проти тяганини. 
У пошуках шляхів боротьби з тривалими арештами 
РСУ та РСЗС об’єднають зусилля 

 � Закінчення, початок на стор.1

У свою чергу член РСУ Павло Гвоз-
дик поділився з колегами висновками 
перевірки, яку нещодавно проводила 
РСЗС у судах столиці та Київській об-
ласті. До розслідування членів РСЗС 
спонукало звернення уповноваженого 
з прав людини Ніни Карпачової, яка 
також вказувала на непоодинокі ви-
падки тривалого тримання під вартою 
і закликала вжити необхідних заходів, 
аби прискорити розгляд справ. Орган 
суддівського самоврядування нараху-
вав чимало порушень розумних стро-
ків. Зокрема, за словами П.Гвоздика, 
сьогодні 30% кримінальних справ не 
розглядаються через низку причин: 
не з’являються представники проку-
ратури, не доставляються підсудні, 
не забезпечується явка перекладачів. 
Крім того, пояснюючи допущену тяга-
нину, законники скаржаться на велике 
навантаження та кадровий дефіцит. 
Іншими словами, мова йде про нена-
лежну організацію роботи судів. 

Голова РСУ Ярослав Романюк за-
кликав колег розібратися, чи правиль-
но суди застосовують законодавство 
при обранні запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою і чи 
взагалі досконалі ці норми. Також 
представники органу суддівського 
самоврядування вирішили провести 
спільне засідання РСУ та РСЗС, на 
якому створити робочу групу. Остан-
ня, зазначив Я.Романюк, повинна ви-
вчити всі аспекти проблеми і зробити 
висновки. «Спершу варто самим розі-
братись у своєму домі. І коли в нас буде 
консолідований підхід, ми зможемо 
відстоювати свою позицію при зустрі-
чі з правоохоронними органами», — 
порадив Я.Романюк. Провести спільне 
засідання домовилися 3 жовтня. 

Квартирне питання 

Значну увагу РСУ приділила пи-
танню забезпечення суддів службо-
вими приміщеннями. Відповідно до 
ст.132 закону «Про судоустрій і статус 
суддів» після призначення на посаду 
суддя, «який потребує поліпшен-
ня житлових умов, забезпечується 
службовим житлом за місцем знахо-
дження суду». Щоправда, до переліку 
категорій працівників, яким може 
надаватися службове приміщення і 
який затверджений Камбіном, судді 

не входять. Через труднощі, що вини-
кають при реалізації згаданого закону 
на практиці, Рада суддів адмінсудів 
звернулася до РСУ, щоб та запропо-
нувала Кабміну поповнити список 
потенційних претендентів на житло 
суддями.  

Між іншим, досить швидко крап-
ку в обговоренні цього питання в 
РСУ поставив очільник ДСАУ Руслан 
Кирилюк, зазначивши, що в проек-
ті держбюджету на 2012 рік кошти 
на службове житло не передбачені. 
«Питання вирішується саме по собі. 
Навіщо доповнювати цей перелік, 
якщо в бюджеті не вказані витрати 
на придбання службового житла для 
суддів?» — підсумовуючи, запитав 
Я.Романюк. Попри це, останній все ж 
запропонував колегам звернутися до 
Кабміну з пропозицією доповнити пе-
релік посадою судді. Але думки членів 
РСУ розділилися, рішення прийнято 
не було. 

Натомість РСУ створила робочу 
групу, якій доручила невідкладно під-
готувати пропозиції законодавчого 
вирішення житлової проблеми. 

Бюджетне майбуття 

Детальніше про перебіг бюджет-
ного процесу і про те, на що за-
конникам можна розраховувати в 
наступному році, розповів голова 
ДСАУ Р.Кирилюк. Він відмітив, що 
ключовим моментом формування бю-
джетних призначень стосовно суддів 
було прийняття закону «Про судовий 
збір», надходження від якого повністю 
підуть на забезпечення роботи судів. 
«Крім того, що це значна фінансова 
підтримка, це ще й істотний крок у 
плані зміцнення незалежності судів, 
оскільки в цьому випадку вплив вико-
навчої влади на механізм формування 
бюджету є набагато меншим, ніж коли 
ці кошти спрямовуються із загально-
го фонду держбюджету», — пояснив 
Р.Кирилюк. 

За інформацією керівника ДСАУ, 
на наступний рік граничні обсяги 
фінансування судової влади передба-
чаються в розмірі 3,9 млрд грн., що в 
півтора раза більше, ніж торік. 

Щоправда, й ці кошти задоволь-
няють загальну потребу судової вла-
ди тільки на 36%. Проблемними, за 
словами Р.Кирилюка, залишаються 
питання щодо забезпечення потреб на 

поточні й капітальні видатки. «Тому 
ми зараз ставимо питання, щоб у нас 
був збільшений розмір асигнувань 
на оплату праці на 168,2 млн грн., 
поточних видатків — на 486,2 млн, 
капітальних — на 3 млрд, а забезпе-
чення ДСАУ — на 11,2 млн грн. Усі 
цифри були озвучені в Комітеті ВР з 
питань правосуддя, який підтримав 
наші пропозиції та звертатиметься з 
ними до бюджетного комітету, — за-
значив керівник ДСАУ. — Натомість 
що стосується суддівської зарплати, 
то відповідно до нових норм закону 
«Про судоустрій і статус суддів» вона 
буде профінансована на 100%». 

Як зауважила заступник голови 
РСУ Раїса Ханова (вона була при-
сутня при обговоренні бюджетної 
програми), знову постало питання 
доцільності запровадження поетап-
ного підвищення зарплати суддям 
з 2012 року. У підсумку перехід на 
нову систему розрахунку вдалося 
відстояти, і з 1 січня 2012 року оклад 
рядового судді повинен установ-
люватися в розмірі 8 мінімальних 
зарплат. 

У свою чергу Я.Романюк наголо-
сив, що органи суддівського само-
врядування фактично повністю від-
сторонені від формування бюджету. 
Останній провів паралель з європей-

ським досвідом, мовляв, у цих країнах 
на законодавчому рівні закріплена 
процедура, за якою  парламент по-
винен урахувати висновки, надані 
органами суддівського самовряду-
вання щодо мінімальних потреб фі-
нансування. 

Натомість у нас п.1 ч.2 ст.118 за-
кону «Про судоустрій і статус суддів» 
передбачає роль лише конференції 
суддів у цьому аспекті проблеми. Вона 
має повноваження обговорювати й ви-
рішувати питання щодо фінансування 
та організаційного забезпечення ді-
яльності обителей Феміди. 

«Колеги, а може, нам, як органу 
суддівського самоврядування, варто 
подумати й запропонувати таку про-
цедуру: щоб стосовно конкретного 
суду за участі органів суддівського 
самоврядування визначалися міні-
мальні потреби й затверджувалися 
на конференції? Це було б орієнтиром 
чи, скажімо, контрольними цифрами 
для ДСАУ», — закликав Я.Романюк. 
Про це останній наголошував й на 
черговій конференції суддів загаль-
них судів. Утім, чи знайдуть його про-
позиції місце в практичній площині, а 
органи суддівського самоврядування 
не залишатимуться осторонь від бю-
джетного процесу, залежить від них 
самих. �

ПРОПОЗИЦІЇ

Процедура з 
поліпшенням
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

Задля реалізації сучасних вимог 
щодо розвитку процесуального 
законодавства Вищий 
спеціалізований суд з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 
пропонує внести низку змін до 
Цивільного процесуального 
кодексу.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі 
ВСС, його судова палата у цивільних 
справах розробила 4 законопроекти, 
що мають на меті вдосконалити на-
казне й апеляційне провадження, 
заочний розгляд справ, а також про-
цедуру перегляду судових рішень у 
касаційному порядку.

Так, наказне провадження та за-
очний розгляд справи, за задумом 
законодавця, спрямовані на розумне 
спрощення, підвищення ефективності 
та диференціацію цивільного процесу. 
Натомість, як свідчать доктринальні 
напрацювання та дані судової практи-
ки, застосування цих процесуальних 
норм не дозволяють досягнути по-
ставленої мети через різночитання та 
певні суперечливості. Для їх усунення 
судова палата ВСС і запропонувала 
відповідні зміни до ЦПК. 

У частині вдосконалення апеля-
ційного та касаційного провадження 
метою змін до ЦПК є реальне за-
безпечення цих стадій оскарження. 
Адже справедливий судовий розгляд 
протягом розумного строку належить 
до основних засад судочинства, які за-
кріплені як процесуальними кодекса-
ми, так і Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод. 

Зокрема, завдання апеляційного 
перегляду — завершення проваджен-
ня у справі та усунення суддівської по-
милки, якщо така виявлена. З-поміж 
пропонованих суддями вдосконалень 
найголовнішим є те, що в разі ска-
сування рішення апеляційний суд 
зобов’язаний розглянути справу за 
процедурою, встановленою для суду 
першої інстанції.

Необхідність удосконалення ка-
саційного провадження спричинена 
тим, що нинішній порядок неспо-
вна відповідає призначенню вищого 
органу судів цивільної юрисдикції. 
Чинний ЦПК фактично зрівняв у по-
вноваженнях суд касаційної інстанції 
з місцевими та апеляційними судами. 
Адже на цій стадії він практично зму-
шений розглядати не лише будь-яку 
справу, а й процесуальні питання, в 
яких спір по суті не вирішується. �

ТРАДИЦІЇ

Заходьте, 
відчинено!
ОЛЕСЯ ГАЙДАЙ

Черговий день відкритих дверей 
відбувся в Апеляційному суді 
Чернігівської області. Цього 
разу його учасниками стали 
старшокласники міської гімназії 
№31 та студенти юридичного 
відділення Чернігівського 
кооперативного технікуму. 

Своєрідну екскурсію по суду про-
вели голова суду Садіг Тагієв та керів-
ник апарату Тетяна Кривонос. Очіль-
ник установи з гордістю розповів, що 
Апеляційний суд Чернігівської області 
є одним з кращих в Україні за рівнем 
оснащеності для ведення процесів. 
Зали засідань мають необхідну апа-
ратуру, судді та працівники апарату 
забезпечені оргтехнікою на належно-
му рівні. Вжито й необхідних заходів 
безпеки.

Зустріч продовжилась у конфе-
ренц-залі суду, де С.Тагієв відповів на 
запитання. Молодь цікавило, зокрема, 
як працевлаштуватися після закін-
чення навчання, як стати суддею, яка 
в суддів зарплата тощо. Торкнулись і 
такого питання, як корупція, — одно-
го з найганебніших явищ у нашому 
суспільстві. 

Наприкінці зустрічі голова суду 
побажав усім успіхів у навчанні, на-
голосивши, що людина, яка ставить 
перед собою мету, обов’язково її до-
сягає. Приклад — його особистий 
життєвий шлях. �

Р.Ханова та Я.Романюк обговорювали ключові моменти зустрічі РСУ та РСЗС. 
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Яна ТАТІЩЕВА не приховувала радості: вона отримала 

посаду заступника голови Гребінківського райсуду 

Полтавської області. 

Кандидатка на місце заступника голови 

Великоновосілківського райсуду Донецької області 

Ольга КУЧЕРЕНКО не сумнівалась у своєму призначенні. 

 Маргарита ЛЮТЯНСЬКА без проблем одержала 

посаду заступника голови Великоберезнянського 

райсуду Закарпатської області. 

Усі ваші фото — 
на нашому сайті!

www.zib.com.ua 

КАДРИ 

Адміністративний добір 
Після чергового засідання Вищої ради юстиції (27 вересня) обителі 
Феміди поповнилися низкою керівників. Зокрема, отримати 
«перепустки» на адмінпосади вдалося 28 кандидатам, яких 
рекомендували на призначення відповідні ради суддів. 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Усі претенденти на керівні суддівські посади залишили ВРЮ з адмінпортфелями. 

Новопризначена заступник голови Дебальцевського міськсуду Донецької 

області Юлія КРИЛОВА повідала про свої «адміністративні» плани. 

Валерій БОНДИК зосереджено переглядав 

останні новини у світі права. 

Володимир МАСЛІЙ залишить ВККС в обмін на головування 

в Київському апеляційному адмінсуді. 

ВККС

Одним — 
«перепустки», 
іншим — догани
Після святкування першої річниці свого існування в 
новому статусі Вища кваліфікаційна комісія суддів з 
головою занурилася в роботу і щотижня проводить 
засідання. Одні зібрання постійно діючого органу 
присвячені наданню безстрокових і перевідних 
«перепусток», інші — притягненню законників до 
дисциплінарної відповідальності.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО, МАКСИМ ТРЕБУХОВ

 Голова Союзу юристів України Валерій ЄВДОКИМОВ 

вручив представнику ВККС Вікторові ШАРГАЛУ 

нагороду «Видатний юрист України». 

Деяким своїм діям суддя Петровського райсуду м.Донецька 

Юрій СЛІЩЕНКО дивувався сам.

Нині доля Костянтина ПАСІКИ з Васильківського міськрайонного суду 

Київської області залежить від ВРЮ: саме цей орган визначатиме, 

чи є підстави для звільнення законника за порушення присяги.

Суддя Харківського районного суду Харківської області Олена ПІЛЮГІНА 

не встигла вчасно розібрати спадок у 60 кримінальних справ.

Постійно діючий орган заздалегідь подбав про надання безстрокової 

«перепустки» Павлові ВОВКУ, строк повноважень якого закінчується в 

березні 2012 р., до Окружного адмінсуду м.Києва.
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РОЗДРІБ

«ЗіБ» —
у продажу!

Запитуйте наш тижневик  
у кіосках «Союздруку»

 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  майдан Незалежності.
    8  майдан Незалежності.
  19  вул. Б. Хмельницького, 44.
  21  вул. Хрещатик, 5.
  24  вул. М. Заньковецької, 2.
  25  вул. Червоноармійська, 49.
  26  вул. Червоноармійська, 48.
  29  ст. метро «Хрещатик».
  60  вул. Інститутська, 10—12.
  74  вул. Хрещатик, 10.
142  вул. Червоноармійська, 57.
145  вул. Червоноармійська, 73.
156  вул. Червоноармійська, 74/5.
404  вул. Велика Житомирська, 6.
405  вул. Володимирська, 18.
406  вул. Володимирська, 24.

РЕКЛАМА

ЗІБРАННЯ

Зустріч верховних законників
22 вересня до Кловського палацу завітали судді з багатьох країн світу, представники 
Євросоюзу та Ради Європи, а також ті, кому небайдужа доля вітчизняної Феміди. Головна 
тема круглого столу — роль верховних судів у захисті прав людини на національному рівні.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

На засіданнях ВРЮ її представникам Вікторові ТАТЬКОВУ та Михайлові ГАВРИЛЮКУ не завжди вистачає часу для 

спілкування, тому перед початком заходу вони вирішили обговорити нагальні питання.  Заступник голови ВСС Станіслав МІЩЕНКО (в центрі) дослухався до думок учасників зібрання.

Посол США в Україні Джон ТЕФФТ заявив: «Законодавчі зміни не завжди сприяють 

якісному реформуванню судової системи».

Голова ДСАУ Руслан КИРИЛЮК та очільник Ради суддів України 

Ярослав РОМАНЮК не гаяли часу даремно: навіть у ході перерви 

обговорювали фінансові питання.

За час перебування в Україні керівника проекту USAID Девіда ВОНА 

голова Вищої кваліфкомісії суддів Ігор САМСІН став 

для нього справжнім другом.

Під час перерви на каву голова Вищого адмінсуду Олександр ПАСЕНЮК 

шукав цікавих співрозмовників.

Охочих сфотографуватися на пам’ять було багато.
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ЖИТТЯ

Паспортні 
технології
Замість звичайних внутрішніх 
паспортів українці незабаром 
користуватимуться 
біометричними. Таку ініціативу 
вже підтримала Верховна Рада, 
пояснюючи це виконанням 
зобов’язань перед ЄС, завдяки 
яким можна буде отримати 
безвізовий режим. Однак 
ініціативу критикує не тільки 
частина нардепів, а й працівники 
Мін’юсту. 

Парламент 257 голосами ухвалив 
закон «Про документи, що посвідчу-
ють особу та підтверджують громадян-
ство України». Відповідно до новацій 
до переліку документів, що посвідчу-
ють особу та громадянство, додано 
«паспортну картку». Передбачається, 
що вона згодом замінить внутрішні 
паспорти та її отримуватимуть усі гро-
мадяни України від самого народжен-
ня. Щоправда, користуватися карткою 
можна буде лише 10 років — потім до-
ведеться міняти. 

Картка матиме безконтактний 
електронний носій, на якому серед 
іншого буде міститися біометрична 
інформація. Відповідальним за те, які 
саме дані доведеться записувати на 
картку, парламентарі визначили Каб-
мін. Так само він визначатиме технічні 
вимоги до носія інформації. 

Аналізуючи новації, експерти 
Мін’юсту звернули увагу на те, що 
закон визначає безальтернативну тех-
нологію виготовлення документів, які 
посвідчують особу, і, таким чином, за-
кріплює монополію в цій сфері, тому є 
корупціогенним. 

Також у міністерстві звернули ува-
гу на той факт, що законотворці не ви-
значили чіткого переліку інформації, 
яку міститиме картка. Отже, перелік 
став фактично невичерпним.

Накласти на закон вето закликав 
Президента народний депутат Ігор 
Рибаков. За його словами, новації 
вигідні тим, хто, маючи право на ви-
готовлення ряду документів, отримає 
доступ до величезних коштів, адже 
нові посвідчення обходитимуться 
громадянам недешево. «У прийнято-
му законі до переліку документів, у 
яких необхідно буде вказувати біоме-
тричні дані наших громадян, чомусь 
потрапили і соціальне посвідчення, 
і посвідчення застрахованої особи, і 
пенсійне посвідчення, і посвідчення 
особи з інвалідністю, і посвідчення 
водія», — зазначає нардеп.

«Крім одного базового документа, 
де була б уся інформація про людину, 
ввели 5 різних документів. І кожен 
з них буде коштувати, знаючи нашу 
практику, мінімум 300 грн.», — звер-
нув увагу на проблему й «нунсівець» 
Анатолій Гриценко. Депутат перекона-
ний, що закон лобіює інтереси концер-
ну «ЄДАПС», який нині виготовляє за-
кордонні паспорти, посвідчення водіїв 
та іншу документацію �.

ГАРАНТІЇ

Гуртожиток 
назавжди
Президент підтримав новації, 
які дозволять громадянам 
приватизувати житло в 
гуртожитках за умови тривалого 
проживання в ньому. 

Віктор Янукович підписав закон 
«Про внесення змін і доповнень до 
деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення правового ре-
гулювання забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожит-
ків». Як заявив глава держави, віднині 
мешканців гуртожитків не матимуть 
права відселяти з приміщень, в яких 
вони живуть. «Кожен українець має 
бути впевненим у своєму майбутньо-
му у власних стінах», — наголосив 
В.Янукович.

Нова редакція закону передбачає 
обов’язкове передання гуртожитків у 
власність територіальних громад з по-
дальшою їх приватизацією та визначає 
порядок цієї процедури.

Згідно з актом на приватизацію ма-
ють право громадяни, які на законних 
підставах тривалий час (не менш ніж 
5 років) зареєстровані та фактично 
мешкають у гуртожитках, призначе-
них для проживання одиноких грома-
дян або для проживання сімей, та не 
мають іншого власного житла.

Документ передбачає також подов-
ження на 3 роки мораторію на відчу-
ження гуртожитків. �

ПОЗИЦІЯ НАУКОВЦЯ

Влада є влада.
КАС не вказує, що адміністративне судочинство захищає лише публічні права особи

МИКОЛА КУЧЕРЯВЕНКО, 
завідувач кафедри 
фінансового права 
Національного університету 
«Юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого», 
доктор юридичних наук, 
академік Національної 
академії правових наук 
України

Спори щодо проблеми 
розмежування юрисдикції не 
вщухають уже досить тривалий 
час. Мабуть, з моменту появи 
адміністративних судів це одне 
з найболючіших питань у всіх 
аспектах правового життя 
нашого суспільства. Точаться 
дискусії серед науковців, які 
намагаються знайти найбільш 
логічні шляхи подолання колізій 
на стадії правозастосування. 
Навряд чи найближчим часом 
ці суперечності знайдуть 
остаточне вирішення як у працях 
науковців, так і в судових 
рішеннях. Видається, що слід не 
розмежовувати підходи вчених 
і практиків, а навпаки, 
діалектично поєднувати. 

Неоднозначна ухвала

Наукова думка повинна базуватися 
на практиці (перш за все — на рішен-
нях судів), наука заради науки — мерт-
ва конструкція. Водночас висновки 
та розробки мають основуватися на 
об’єктивних, науково обгрунтованих 
положеннях, а не нагадувати посту-
лати. 

Саме із цих позицій дуже ціка-
вою є ухвала Верховного Суду від 
19.01.2011, де йдеться про відсутність 
публічно-правової природи спорів 
стосовно права володіння та користу-
вання земельною ділянкою див. (див. 
№33 «ЗіБ». — Прим. ред.). Колегія суд-
дів Судової палати в цивільних спра-
вах ВС дійшла висновку, що критерія-
ми розмежування юрисдикції в таких 
випадках є «одночасно суб’єктивний 
склад учасників процесу та характер 
спірних правовідносин». Робиться 
висновок, що такий специфічний 
різновид земельних спорів має ви-
рішуватися за правилами цивільного 
судочинства. 

На цьому питанні варто зупини-
тися докладніше. Суди двох перших 
інстанцій розглянули позов особи до 
райдержадміністрації та селищної ради 
з проханнями:

• визнати за першою право володін-
ня і користування (на умовах довго-
строкової оренди) земельною ділянкою 
під належним їй цілісним майновим 
комплексом; 

• визнати незаконною бездіяльність 
РДА щодо розгляду клопотань; 

• визнати незаконними дії з відхи-
лення клопотань про вибір земельної 
ділянки під існуючим комплексом бу-
дівельних споруд; 

• зобов’язати райдержадміністрацію 
видати розпорядження про надання 
дозволу.

Суди першої та апеляційної інстан-
цій виходили з того, що зазначені ви-
моги повинні розглядатися в порядку 
адміністративного судочинства. ВС 
скасував ці ухвали та передав спра-
ву на новий розгляд до суду першої 
інстанції. 

ВС у своїй ухвалі посилався на те, 
що відповідно до ч.1 ст.15 Цивільного 
процесуального кодексу «суди роз-
глядають в порядку цивільного судо-
чинства справи про захист порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, 
свобод чи інтересів, що виникають із 
цивільних, житлових, земельних, сі-
мейних, трудових відносин, а також з 
інших правовідносин, крім випадків, 
коли розгляд таких справ проводить-
ся за правилами іншого судочинства». 

У той же час в ч.1 ст.2 Кодексу адмі-
ністративного судочинства зазначено, 
що «завданням адміністративного су-
дочинства є захист прав, свобод та ін-
тересів фізичних осіб, прав та інтере сів 
юридичних осіб у сфері публічно-пра-
вових відносин від порушення з боку 
органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування… при здійсненні 
ними владних управлінських функцій». 
Згідно з п.1 ст.17 КАС «компетенція ад-
міністративних судів поширюється на 
спори фізичних чи юридичних осіб із 
суб’єктом владних повноважень щодо 
оскарження його рішень (норматив-
но-правових актів чи правових актів 
індивідуальної дії), дій чи бездіяльнос-
ті». При цьому відповідно до п.7 ст.3 
КАС суб’єктом владних повноважень 
у таких спорах може виступати «орган 
державної влади, орган місцевого само-
врядування, їхня посадова чи службова 
особа, інший суб’єкт при здійсненні 
ними владних управлінських функцій 
на основі законодавства, у тому числі на 
виконання делегованих повноважень». 
Посилання на ці норми фактично й ви-
черпують аргументи, на підставі яких 
робився висновок. 

Позиція ВС базувалася на тому, що 
спір не стосується захисту прав, свобод 
та інтересів у сфері публічно-правових 
відносин від порушення з боку органів 
державної влади, а пов’язаний з визна-
нням права володіння та користування 
земельною ділянкою, на якій розміщено 
нерухоме майно, і припиненням дій, що 
створюють загрозу порушення права. 
Посилання на відповідні норми чинного 
законодавства приводять до нелогічного 
висновку. Саме тому спробуємо проана-
лізувати зміст цих двох принципових 
критеріїв. 

«Суб’єктивний» склад

Я відразу звернув увагу на слова 
«критеріями розмежування є одночасно 
суб’єктивний склад учасників процесу 
та характер спірних правовідносин», 
які стали змістовим акцентом усієї пуб-
лікації. Складалося враження, що це 
помилка редакції «ЗіБ». Але в ухвалі 
таки йшлося про «суб’єктивний склад 
учасників процесу». На перший погляд, 
виникає асоціація із «суб’єктивною 
стороною злочину», але до чого це тут? 

Мабуть, усе ж таки мався на увазі 
«суб’єктний склад учасників проце-
су». Отже, йдеться про протистояння 
суб’єкта владних повноважень та відпо-
відної особи, і ми таки наштовхуємося 
на адміністративно-правову природу 
явища, коли спір має вирішуватися за 
правилами адміністративного судо-
чинства. 

Викликає певний подив практика 
ВС. Адже справи, в яких розглядається 
так званий спір про право, не є адмі-
ністративними. Така аргументація за-
стосовується, зокрема, при визначенні 
як цивільних чи господарських справ 
щодо оскарження рішення органу 
місцевого самоврядування про виді-
лення (відмову у виділенні) земельної 
ділянки. Стверджується, що суб’єкти 
владних повноважень у цих умовах 
мають рівні права з тими, кому земля 
передається (юридичними та фізич-
ними особами), і спір виникає між 
двома рівноправними суб’єктами. Ці-
каве запитання: хіба орган місцевого 
самоврядування діє як рівноправний 
суб’єкт стосовно іншої сторони, коли 
відбирає земельну ділянку або в одно-
стороньому порядку змінює умови?

Чи може категорія «спір про пра-
во» бути критерієм для виключення 
справи з адміністративної юрисдикції? 
Визначати об’єктом захисту в порядку 
адміністративного судочинства лише 
суб’єктивне публічне право буде не-
обгрунтованим звуженням предмета 
адміністративної юрисдикції. Пра-
ва, свободи та інтереси, які захищає 
адміністративний суд, можуть бути 
різноманітними. Характер права для 

визначення справи як справи адміні-
стративної юрисдикції не має жодно-
го значення: у КАС не вказано, що за 
правилами адміністративного судо-
чинства мають бути захищені лише 
публічні права особи. 

Для адміністративного суду має 
значення, що права (публічні чи ци-
вільні) порушено суб’єктом владних 
повноважень при здійсненні ним своїх 
повноважень. Суто цивільне право 
власності фізичної чи юридичної 
особи може бути порушене суб’єктом 
владних повноважень. Наприклад, у 
разі: протиправної затримки митним 
органом товару, що переміщується 
через митну територію; незаконного 
вилучення органом місцевого само-
врядування транспортного засобу, за-
лишеного в недозволеному місці, тощо. 
Тобто в публічно-правових відноси-
нах можуть бути порушені приватні 
(цивільні) права особи. Спори, що ви-
никають унаслідок таких порушень, 
повинні вирішувати суди адміністра-
тивні, безвідносно до того, приватним 
чи публічним є порушене право.

Цивільне судочинство не пристосо-
ване до розгляду справ проти суб’єкта 
владних повноважень, оскільки в ньо-
му немає спеціальних критеріїв для 
оцінки рішень, дій чи бездіяльності 
останього (див. ч.3 ст.2 КАС), відсутні 
принцип офіційності та презумпція 
вини суб’єкта владних повноважень, 
інші процесуальні гарантії захисту 
порушених прав, які передбачені пра-
вилами адмінсудочинства.

Тобто з огляду на суб’єктний склад 
учасників процесу перед нами — кла-
сичний спір, який має вирішуватися 
за правилами адміністративного су-
дочинства. 

Характер спірних правовідносин

Тепер варто перейти до другого 
критерію для розмежування юрис-
дикції, названого ВС. Хотів би звер-
нути увагу на певну послідовність у 
з’ясуванні причин виникнення та при-
роди спірних відносин і саме через це 
дійти висновку: який же їх характер. 

Видається, що принципово важли-
во розмежовувати: 

а) момент реалізації повноважень 
наділеного владою суб’єкта; 

б) момент (і, відповідно, підстави) 
виникнення права володіння та корис-
тування земельною ділянкою. 

Безумовно, у деяких випадках 
складно (навіть у часі) розмежувати їх, 
бо право володіння та користування 
виникає на підставі реалізації повно-
важення наділеного владою суб’єкта. 
Замислімося, чи можуть виникнути 
спірні відносини стосовно права на 
володіння та користування земель-
ною ділянкою без реалізації владних 
повноважень РДА або селищною ра-
дою? Мабуть, ні. Тобто підстави спо-
ру виникають саме в цьому питанні. 
Визначення права на володіння та 
користування земельною ділянкою 
вторинне стосовно повноважень. Саме 
тому до того, як з’ясовувати майнові 
(орендні) відносини в межах дії ци-
вільного судочинства, треба вирішити 
публічний за правовою природою спір 
щодо реалізації повноважень відповід-
ного владного суб’єкта. У цьому сенсі 
навряд чи є підстави обгрунтовувати 
природу такого спору та процедуру 
його вирішення за правилами цивіль-
ного судочинства. 

Мабуть, була б певна логічність 
такого висновку та розгляду подіб-
ного спору за правилами цивільного 
судочинства, коли б позовна вимога 
зводилася тільки до визнання права 
володіння та користування земельною 
ділянкою (та й то з великою умовніс-
тю, бо таке право, знов-таки, виникає 
на підставі реалізації повноважень 
суб’єктом, який ними наділений). Але 
це лише одна з кількох позовних вимог. 
Досить складно зрозуміти, чому вона 

виокремлюється, чому тільки через її 
наявність робиться висновок стосовно 
юрисдикції справи. 

Таким чином, і з огляду на характер 
спірних правовідносин можна зроби-
ти висновок, що йдеться про публічно-
правовий спір, який має вирішуватися 
за правилами адміністративного су-
дочинства. 

Конституційний аналіз

І ще на одну принципову обстави-
ну щодо такого висновку хотілося б 
звернути увагу. Йдеться про рішення 
Конституційного Суду в справі за кон-
ституційним поданням Вищого адмі-
ністративного суду щодо офіційного 
тлумачення положень ч.1 ст.143 Кон-
ституції, пп.«а» — «г» ст.12 Земельного 
кодексу, п.1 ч.1 ст.17 КАС (№10-рп/2010 
від 1.04.2010). У ньому КС установив, 
що «органи місцевого самоврядування 
є суб’єктами владних повноважень… в 
процесі реалізації своїх повноважень у 
сфері земельних відносин». Відповідно 
до ч.1 ст.143 Конституції «територі-
альні громади села, селища, міста без-
посередньо або через утворені ними 
органи місцевого самоврядування… 
вирішують інші питання місцевого 
значення, віднесені законом до їхньої 
компетенції». 

Згідно з правовою позицією КС 
предметами відання органів місцевого 
самоврядування є не будь-які питан-
ня суспільного життя, а питання саме 
місцевого значення, до яких належить 
регулювання земельних відносин від-
повідно до закону. КС вирішив, що 
органи місцевого самоврядування при 
вирішенні питань місцевого значення, 
віднесених Конституцією та законами 
до їхньої компетенції, є суб’єктами влад-
них повноважень. Як суб’єкти владних 
повноважень органи місцевого само-
врядування вирішують у межах закону 
питання в галузі земельних відносин. 

Відповідно до пп.«а» — «г» ст.12 ЗК 
до повноважень сільських, селищних, 
міських рад належить:

«а) розпорядження землями терито-
ріальних громад;

б) передача земельних ділянок ко-
мунальної власності у власність гро-
мадян та юридичних осіб…;

в) надання земельних ділянок у 
користування із земель комунальної 
власності...;

г) вилучення земельних ділянок із 
земель комунальної власності». 

КС уважає, що ці повноваження 
охоплюються зазначеним в ст.143 
Конституції поняттям «інші питання 
місцевого значення», а тому при їх 
здійсненні сільські, селищні, міські 
ради виступають як суб’єкти владних 
повноважень, котрі реалізують розпо-
рядчі та інші функції. 

КС підкреслив, що «вирішення 
земельних спорів фізичних та юри-
дичних осіб з органом місцевого са-
моврядування як суб’єктом владних 
повноважень щодо оскарження його 
рішень (нормативно-правових актів 
чи правових актів індивідуальної 
дії), дій чи бездіяльності належить до 
юрисдикції адміністративних судів». 
Хотілося б нагадати, що рішення КС 
є обов’язковими до виконання на всій 
території України. 

Можна підбити підсумки. Безумов-
но, треба погодитися з висновком ВС 
стосовно того, що, визначаючи прин-
ципи розмежування юрисдикції, треба 
брати до уваги два критерії. Виходячи 
з першого (суб’єктний склад), ідеться 
про спір, вирішення якого віднесено до 
компетенції адміністративних судів. 
Другий критерій (характер спірних 
правовідносин) ще більш акцентує 
публічно-правову природу відносин 
і межі юрисдикції адміністративних 
судів. Саме тому досить дивним ви-
глядає висновок, коли до «білого» ми 
додаємо «біле», а як результат отриму-
ємо «чорне». �
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Європа не вимагатиме неможливого
Венеціанська комісія затвердить 
експертні висновки щодо проекту 
закону «Про вибори народних 
депутатів України» на своєму засіданні 
14 жовтня. Як пообіцяв секретар 
комісії Томас Маркерт, вимагати 
неможливого від України не будуть.

Міністр юстиції Олександр Лаври-
нович під час зустрічі, яка відбулася 
22 вересня, передав Т.Маркерту про-
позиції щодо способу врахування ре-
комендацій комісії, а також коментарі 
щодо дискусійних положень, на які звер-
нули увагу експерти. Міністр погодився, 
що переважна більшість рекомендацій 
євроекспертів може покращити текст 
законопроекту. Водночас О.Лавринович 
звернув увагу на дві пропозиції (як по-
відомляв «ЗіБ», ідеться про право бути 
обраним до ВР для громадян, котрі не 
проживали на теренах країни останні 5 
років, а також засуджених за нетяжкі 

злочини. — Прим. ред.), які не можуть 
бути прийняті у зв’язку з їх невідповід-
ністю Конституції.

Крім того, О.Лавринович зазна-
чив, що предметом розгляду комісії 
не може бути тип виборчої системи, 
оскільки кодекс належної практики у 
виборчих справах, ухвалений Венеці-
анською комісією в жовтні 2002 року, 
не містить застережень щодо порядку 
висування кандидатів на виборах і 
характеру виборчої системи. 

Т.Маркерт погодився, що жоден 
законопроект не повинен уходити в 
протиріччя з Конституцією, а тому 
попередні пропозиції експертів у цій 
частині не можуть бути враховані 
при ухваленні остаточного висновку. 
Також він зазначив, що комісія не на-
полягатиме на обговоренні виборчої 
системи, оскільки запропонована в 
проекті вкладається в діапазон ви-
борчих систем, які є в Європі. �

Секретар Венеціанської комісії Т. Маркерт запропонував Україні руку допомоги 
при підготовці новацій.

10 законодавча влада
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Захист для двох.
Гарантії для позичальників сприятимуть прибутковості банків
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Фінансовий сектор виходить 
із кризової сплячки й активно 
нарощує кредитування. 
Звертаються до банків і громадяни, 
котрі довгий час відкладали 
купівлю омріяних товарів, 
їм кредитори почасти готові 
позичати гроші навіть без надання 
довідки про доходи. У той же час 
тривають розмови про можливість 
другої хвилі кризи. На цьому 
фоні експерти й намагаються 
визначити, як захистити інтереси 
позичальників, а парламентарі 
обмежують небезпечне 
кредитування у валюті.

Криза навчає

Кредитний бум прокотився Укра-
їною у 2006—2008 рр. За цей час фін-
установи втричі збільшили обсяг ко-
штів, наданих на споживчі потреби. 
Головними чинниками зростання 
були економічний підйом і, відповід-
но, збільшення платоспроможності 
населення та активний вихід на ві-
тчизняний фінансовий ринок за-
кордонних банків, котрі мали значні 
вільні ресурси.

У кризовому 2008 р. загальна кре-
дитна заборгованість домашніх госпо-
дарств сягнула 280 млрд грн. При цьо-
му через традиційно високу інфляцію 
банки встановлювали значно більші 
відсотки на гривневі позики, тому 
громадяни надавали перевагу долару 
та євро. Як наслідок, питома вага кре-
дитів у іноземній валюті напередодні 
економічного спаду сягнула 60,3%.

Тому не дивно, що, коли розпоча-
лася фінансова криза, валютні курси 
полетіли вгору, а зарплати — вниз, чи-
мало громадян втратили можливість 
розраховуватися за зобов’язаннями. 
Обсяг проблемних кредитів у 2010 р. 
сягнув 15,3%. Як наслідок, боржники 
розлучалися зі своїм майном, банки 
несли збитки, а то й просили допо-
моги в держави, а власники депозитів 
стояли в чергах, щоб повернути за-
ощадження. 

На щастя, найгірші очікування 
кризових років не виправдались, і бан-

ки, хоча й не без втрат (кілька з них пе-
рейшли в державну власність), продов-
жили працювати. Щоправда, деякий 
час усі їхні зусилля були спрямовані на 
збільшення обсягу депозитів. Для цьо-
го банки підіймали відсоткові ставки й 
активно розповідали про це в реклам-
них роликах. Заробляти намагалися на 
купівлі позикових облігацій та інших 
фінансових механізмах. 

Однак цього року ситуація почала 
змінюватися. За перше півріччя 2011 р. 
заборгованість наших співвітчизни-
ків за короткостроковими кредитами 
зросла на 18,5%. Банки зібрали до-
статньо резервів і тепер намагаються 
використати їх.

Друг мій — ворог мій

Кредити потрібні всім. Громадяни 
отримують бажані товари тепер, а не по-
тім, банки й торговельні мережі рахують 
прибутки, а економіка пожвавлюється. 
У той же час у разі погіршення еконо-
мічної ситуації кредити можуть боляче 
вдарити й по тих, хто їх отримував, і по 
тих, хто давав. Як зменшити можливі 
ризики й максимально пом’якшити 
удар — намагалися вирішити експер-
ти фінансового ринку на конференції 
«Захист прав споживачів фінансових 
послуг: міжнародний досвід», яка від-
булася 22 вересня. 

Відкриваючи засідання, народний 
депутат Юрій Полунєєв відзначив, що 
споживачі послуг — найслабша, але 
найважливіша ланка у сфері фінансо-
вих послуг. При цьому слід зважати на 
проблеми, які насуваються із Заходу. 
На думку парламентаря, перед світом 
стоїть реальна загроза другої хвилі 
кризи, адже якщо Греція оголосить 
дефолт, то інвестори масово почнуть 
залишати нестабільні ринки. Як на-
слідок, проблеми можуть очікувати й  
нашу державу.

При цьому захистити свої права у 
фінансовому секторі дуже непросто. 
І це не лише проблема нашої держа-
ви. Заступник директора місії USAID 
Сара Вайнз розповіла, що недавно по-
чала реструктуризацію свого боргу за 
будинок у Флориді й договір з банком 
містить аж 90 сторінок. «Через важку 
мову навіть мені важко зрозуміти, про 
що йдеться», — зізналась експерт.

Більшості ж людей, які практично 
ніколи не мають справи з фінансовими 
паперами, ще складніше розібратися 
з усіма хитросплетіннями договорів. 
Тому не дивно, що необхідність по-
силення фінансової грамотності на-
селення стало однією з ключових тез 
на конференції. 

Завідувач кафедри галузевих пра-
вових наук Національного універси-
тету «Києво-Могилянська академія» 
констатував, що більшість україн-
ців недостатньо розуміють, що таке 
кредит, іпотека, плаваючі процентні 
ставки, інвестиційні фонди тощо. Крім 
цього, наші співвітчизники часто не 
можуть правильно відповісти на про-
сті математичні питання, відповіді на 
які необхідно знати, щоб управляти 
власними фінансами. 

З такими ж проблемами стикають-
ся і в Європейському Союзі, тому під-
хід ЄС до захисту споживачів фінпо-
слуг базується на тому, що вони повинні 
мати доступ до інформації, достатньої 

для прийняття рішень, до незатратних 
механізмів захисту від порушень до-
говору, до програм фінансової освіти.

Спільна відповідальність

Директор юридичного департамен-
ту Нацбанку Віктор Новіков згадав 
часи перед кризою, коли фінустанови 
на своїх білбордах зазначали: «Нада-
ємо легкі кредити», а потім модерні-
зували рекламу й писали: «Надаємо 
надлегкі кредити». 

«Хто надає найлегший кредит — 
найдовше чекає його повернення», — 
наголосив В.Новіков. На його думку, 
гарантувати фінансову безпеку слід 
ще до надання кредиту. Розуміти це 
мають у першу чергу громадяни, для 
котрих позика має стати свідомим, а 
не спонтанним рішенням. У той же час 
працювати в цьому напрямку повинні 
й фінустанови. 

За словами представника НБУ, 
банки повинні мати повну інформа-
цію про клієнта, включаючи сплату 
податків і комунальних послуг. Якщо 
ж, зваживши всі «за» і «проти», фін-
установа відмовить у наданні кредиту, 
то клієнт має розуміти: вона захищає 
не тільки свої, а і його інтереси. По-
трапити в боргову яму — значно гірше, 
ніж залишитися без бажаних покупок.

Старший фінансовий спеціаліст 
департаменту розвитку приватного й 
фінансового секторів представництва 
Світового банку в Україні Анжела 
Пригожина констатувала, що криза 
суттєво змінила світовий механізм 
захисту прав споживачів. 

Виявив економічний спад і недолі-
ки у вітчизняній банківській системі, 
котрі з того часу почали виправляти. 
Так, нині всі великі банки здають ін-
формацію про позичальників (як не-
гативну, так і позитивну) в бюро кре-
дитних історій. Крім цього, посилити 
фінансову стабільність мають закони.

Того ж дня, коли відбувалася кон-
ференція, парламент ухвалив акт «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо врегулювання 
відносин між кредиторами і спожи-
вачами фінансових послуг», котрий 
повернувся до ВР через вето Прези-
дента. Цього разу нардепи врахували 
всі поправки глави держави.

Закон забороняє давати споживчі 
кредити в іноземній валюті. Також 
установлюється, що кредитодавець 
не має права встановлювати в догово-
рі про надання споживчого кредиту 
будь-які збори, відсотки, комісії та 
платежі за дії, котрі не є послугою й 
не визначені чинним законодавством.

У той же час ніхто не наважиться 
сказати, що вітчизняне законодавство 
у фінансовій сфері стало досконалим. 
Тому, перш ніж зважитися на кредит, 
слід зважити всі його плюси й мінуси 
та досконало вивчити договір. �

Банки повинні мати повну інформацію 
про клієнта, котрий бажає отримати 
кредит, включаючи те, як він сплачує 
податки і платить комунальні послуги.

ФІНАНСИ

Податкові 
розходження
Асоціація «Український 
Кредитно-Банківський Союз» 
звернулася до Державної 
податкової служби України 
з питанням щодо необхідності 
відкликання роз’яснень, які 
стосуються неврахування 
від’ємного значення об’єкта 
оподаткування в результатах 
наступних податкових періодів 
(лист ДПС №828/3/15-1212 від 
8.09.2011).

УКБС уважає, що позиція ДПС 
змушує підприємства сплачувати 
податок з фактично не отриманого 
прибутку, ускладнюючи ведення біз-
несу та збільшуючи навантаження 
на платників. Так, податкова повідо-
мила, що до витрат II кварталу 2011 р. 
має включатися лише сума від’ємного 
значення об’єкта оподаткування за 
І квартал 2011 р. без урахування сум 
від’ємного значення минулих подат-
кових періодів. 

Однак представники банківської 
спільноти наголосили, що підхід ДПС 
суперечить не тільки нормам Подат-
кового кодексу та офіційній позиції 
Кабміну, а й не узгоджується з наказом 
самої ДПС №98 від 21.02.2011. Крім 
того, в Асоціації наголошують, що це 
нівелює позитивні зрушення, закла-
дені в Податковому кодексі, стосовно 
зниження ставки податку на прибуток.

Експерти Асоціації зазначили, що 
ПК (п.150.1 ст.150 та «Перехідними по-
ложеннями») платнику надано право 
включити від’ємне значення об’єкта 
оподаткування минулих податкових 
періодів до відповідних витрат до пов-
ного погашення. 

Також УКБС зауважив, що згідно 
з науково-практичним коментарем, 
підготовленим Мінфіном за участю 
Прем’єр-міністра Миколи Азарова, 
платники податків також мають право 
зменшувати результат діяльності на 
збитки минулих періодів (що виник-
ли до 2010 р. та непогашені станом на 
1.01.2011). 

Крім того, новою формою декла-
рації з податку на прибуток банку пе-
редбачено включення суми від’ємного 
значення об’єкта оподаткування за 
І квартал 2011 р. з урахуванням збит-
ків 2010 р. Тому, наголошують в УКБС, 
підприємства, які минулого року 
отримали збитки, мають право відо-
бразити від’ємне значення попередніх 
періодів у повному обсязі. �
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ІНІЦІАТИВА

Підприємців більше не садитимуть.
Особам, яких покарали 
позбавленням волі, невідбуту частину 
строку замінять на штраф

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до законодавчих актів такі 

зміни:
1. У Кримінально-процесуальному 

кодексі України:
1) частину першу статті 27 викласти 

в такій редакції:
«Справи про злочини, передбаче-

ні статтею 125, частиною 1 статті 126, 
а також справи про злочини, перед-
бачені статтею 2031, частиною 1 стат-
ті 206, статтями 219, 229, 231—2322, 356 
Кримінального кодексу України щодо 
дій, якими заподіяно шкоду правам та 
інтересам окремих громадян порушу-
ються не інакше як за скаргою потер-
пілого, якому і належить у такому разі 
право підтримувати обвинувачення. 
Зазначені справи підлягають закриттю, 
якщо потерпілий примириться з обви-
нуваченим, підсудним. Примирення 
може статися лише до видалення суду 
в нарадчу кімнату для постановлення 
вироку. У справах про злочини, перед-
бачені статтею 125, частиною 1 стат-
ті 126, а також статтею 356 Криміналь-
ного кодексу України щодо дій, якими 
заподіяно шкоду правам та інтересам 
окремих громадян, дізнання і досудове 
слідство не провадяться»;

2) текст статті 272 викласти в такій 
редакції: 

«Якщо діянням, передбаченим стат-
тею 2031, частиною 1 статті 206, статтями 
219, 229, 231—2322, 356, 3641, 3651 або 3652 
Кримінального кодексу України, завда-
но шкоди виключно інтересам юридич-
ної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми, по-
рушення кримінальної справи здійсню-
ється за заявою власника (співвласника) 
цієї юридичної особи чи за його згодою. 
В інших випадках притягнення до кри-
мінальної відповідальності винної особи 
здійснюється на загальних підставах»;

3) статтю 106 після частини другої 
доповнити новою частиною такого 
змісту:

«Орган дізнання вправі затримати 
особу, підозрювану у вчиненні злочину, 
за який передбачено основне покаран-
ня у виді штрафу в розмірі понад три 
тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, виключно у випад-
ку, якщо підозрюваний не виконав 
обов’язки, пов’язані із застосуванням 
до нього запобіжного заходу, у тому 
числі обов’язки, передбачені статтею 1491 
цього Кодексу, або не виконав у встанов-
леному порядку вимог щодо внесення 
коштів як застави та надання документа, 
що це підтверджує».

У зв’язку з цим частини третю — оди-
надцяту вважати відповідно частинами 
четвертою — дванадцятою;

4) у частині першій статті 111 слова 
«зазначені у частині» замінити словами 
«зазначені в останньому реченні час-
тини»;

5) у статті 112:
у частинах першій та другій цифри 

«234, 235» виключити;
у частині другій: 
слова та цифри «частиною 2 стат-

ті 203, статтями», «207», «214, 215, 217», 
«220, 221», «223», «частиною 2 статті 225, 
частиною 2 статті 226, статтями», «228» 
виключити; 

слово та цифри «статтею 204» замі-
нити цифрами «204»;

у частині четвертій цифри «207, 
208», «218», «203», «215», «220», «221» ви-
ключити;

у частині п’ятій слова та цифри 
«статтями 191, 202» замінити словом та 
цифрами «статтею 191»;

6) доповнити статтею 1491 такого 
змісту:

«Стаття 1491. Обов’язки, 
що можуть бути покладені 
на особу при обранні запобіжного 
заходу, не пов’язаного 
з триманням під вартою

При обранні запобіжного заходу, не 
пов’язаного з триманням під вартою, 
орган дізнання, слідчий, прокурор, суд-
дя, суд має право покласти на підозрю-
ваного, обвинуваченого, підсудного, 
засудженого один або декілька таких 
обов’язків:

1) з’являтися на виклик до органу ді-
знання, досудового слідства, прокурора 
або суду, а в разі неможливості з’явитися 
через поважні причини — завчасно по-
відомляти про це посадову особу або 
орган, що здійснив виклик;

2) не відлучатися із населеного пунк-
ту, в якому він зареєстрований, прожи-
ває чи перебуває без дозволу посадової 
особи або органу, у провадженні якого 
знаходиться кримінальна справа;

3) повідомляти службову особу 
або орган, у провадженні якого зна-
ходиться кримінальна справа, про 

зміну свого місця проживання та/або 
місця роботи;

4) утримуватися від спілкування із 
визначеною особою або спілкуватися 
з нею з дотриманням визначених умов;

5) не відвідувати визначені місця;
6) здати на зберігання до відповід-

них органів державної влади свій пас-
порт (паспорти) для виїзду за кордон, 
інші документи, що дають право на 
виїзд з України і в’їзд в Україну, які по-
вертаються негайно після скасування 
відповідного запобіжного заходу або 
покладеного обов’язку»;

7) статті 1541, 165 викласти відповід-
но у такій редакції:

«Стаття 1541. Застава 

Застава полягає у внесенні коштів у 
національній грошовій одиниці на спе-
ціальний рахунок, визначений у поряд-
ку, затвердженому Кабінетом Міністрів 
України, з метою забезпечення належної 
поведінки особи, щодо якої застосовано 
запобіжний захід, її явки за викликом до 
органу дізнання, досудового слідства, 
прокурора або суду, а також виконання 
інших покладених на неї обов’язків, пе-
редбачених статтею 1491 цього Кодексу, 
з умовою звернення внесених коштів у 
доход держави в разі невиконання цих 
обов’язків.

Застава може бути внесена як са-
мим підозрюваним, обвинуваченим, 
підсудним, так і іншою фізичною чи 
юридичною особою (за винятком юри-
дичних осіб державної або комунальної 
власності, або тих, що фінансуються з 
місцевого, державного бюджету, бюдже-
ту Автономної Республіки Крим, або у 
статутному капіталі яких є частка дер-
жавної, комунальної власності або яка 
належить державному, комунальному 
суб’єкту господарювання).

Розмір застави визначається суддею, 
судом з урахуванням обставин справи, 
майнового стану та інших даних про 
підозрюваного, обвинуваченого, під-
судного. 

Розмір застави визначається у таких 
межах:

1) щодо особи, підозрюваної чи обви-
нуваченої у вчиненні злочину невеликої 
або середньої тяжкості, — від трьохсот 
до тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян;

2) щодо особи, підозрюваної чи об-
винуваченої у вчиненні тяжкого зло-
чину, — від тисячі до чотирьох тисяч 
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян;

3) щодо особи, підозрюваної чи обви-
нуваченої у вчиненні особливо тяжкого 
злочину, — від чотирьох тисяч п’ятисот 
до сімнадцяти тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян. 

У виключних випадках, якщо суддя, 
суд установить, що застава у визначе-
них у пункті 3 частини четвертої цієї 
статті межах не забезпечить виконання 
зобов’язань особою, яка підозрюється 
чи обвинувачується у вчиненні особли-
во тяжкого злочину, застава може бути 
застосована у розмірі, який перевищує 
сімнадцять тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. У всіх 
випадках розмір застави не може бути 
меншим від розміру цивільного позову, 
розміру майнової шкоди, завданої зло-
чином, або розміру отриманого внаслі-
док вчинення злочину доходу, обгрун-
тованих достатніми доказами. 

Не пізніше п’яти днів з дня обрання 
стосовно особи запобіжного заходу у 
вигляді застави вона зобов’язана внес-
ти або забезпечити внесення іншою 
фізичною чи юридичною особою ко-
штів на відповідний рахунок та надати 
документ, що це підтверджує, посадовій 
особі або органу, в провадженні яких 
знаходиться кримінальна справа. Не-
вчинення зазначених дій у встановлений 
строк є підставою для розгляду питання 
про обрання у відношенні особи іншого 
запобіжного заходу в порядку, встанов-
леному цим Кодексом. З моменту обран-
ня запобіжного заходу у вигляді застави, 
в тому числі до фактичного внесення 
коштів на відповідний рахунок, підо-
зрюваний, обвинувачений, підсудний 
зобов’язаний виконувати покладені на 
нього обов’язки, невиконання яких тяг-
не за собою наслідки, передбачені в разі 
невиконання ним обов’язків, пов’язаних 
із застосуванням запобіжного заходу у 
вигляді застави.

При внесенні застави підозрюва-
ному, обвинуваченому, підсудному 
роз’яснюються його обов’язки і наслід-
ки їх невиконання, а заставодавцю — у 
вчиненні якого злочину підозрюється 
чи обвинувачується особа, щодо якої 
застосовується запобіжний захід, і що 
в разі невиконання нею своїх обов’язків 
застава буде звернена в доход держави. 

Заставодавець може відмовитись 
від узятих на себе зобов’язань до виник-
нення підстав для звернення застави в 
доход держави. У цьому випадку він за-
безпечує явку підозрюваного, обвинува-
ченого, підсудного до органу дізнання, 
досудового слідства, прокурора або суду 
для заміни йому запобіжного заходу на 
інший. Застава повертається лише пі с-
ля обрання нового запобіжного заходу.

Якщо підозрюваний, обвинува-
чений, підсудний, будучи належним 
чином повідомлений, не з’явився за ви-
кликом до органу дізнання, досудового 
слідства чи суду без поважних причин 
або не повідомив про причини своєї 
неявки, або порушив інші покладені на 
нього обов’язки, передбачені статтею 
1491 цього Кодексу, застава звертається 
в доход держави.

Питання про звернення застави в 
доход держави вирішується під час ді-
знання, досудового слідства в судовому 
засіданні суддею за клопотанням орга-
ну дізнання або слідчого, погодженим 
із прокурором, або прокурора, а після 
надходження справи до суду — судом у 
судовому засіданні при розгляді спра-
ви або в іншому судовому засіданні за 
клопотанням прокурора або за ініці-
ативою судді, суду. В судове засідання 
викликається заставодавець для дачі 
пояснень. Неявка без поважних при-
чин заставодавця в судове засідання 
не перешкоджає розгляду питання про 
звернення застави в доход держави. За 
результатами розгляду питання про 
звернення застави в доход держави суд-
дя виносить постанову, а суд — ухвалу. 
На постанову судді до апеляційного 
суду прокурором, підозрюваним, об-
винуваченим, заставодавцем протягом 
трьох діб із дня її винесення може бути 
подано апеляцію. 

У випадку звернення застави в доход 
держави під час досудового слідства ор-
ган дізнання, слідчий у встановленому 
цим Кодексом порядку вирішує питан-
ня про застосування або ініціювання 
застосування стосовно підозрюваного, 
обвинуваченого запобіжного заходу у 
вигляді застави у більшому розмірі або 
іншого запобіжного заходу. У випадку 
звернення застави в доход держави під 
час судового провадження суд обирає 
підсудному запобіжний захід у вигляді 
застави у більшому розмірі або інший 
запобіжний захід.

Питання про повернення застави 
заставодавцю вирішується під час до-
судового слідства в судовому засіданні 
суддею за клопотанням заставодавця, 
а після надходження справи до суду — 
судом у судовому засіданні при розгляді 
справи або в іншому судовому засіданні. 
Застава, внесена підозрюваним, обвину-
ваченим, підсудним, може бути звернена 
судом на виконання вироку в частині 
майнових стягнень»;

«Стаття 165. Загальні положення 
щодо порядку застосування, 
скасування і зміни 
запобіжного заходу 

Запобіжні заходи у вигляді застави, 
взяття під варту застосовуються лише 
за вмотивованою постановою судді чи 
ухвалою суду. Інші запобіжні заходи 
застосовуються за постановою органу 
дізнання, слідчого, прокурора, судді або 
за ухвалою суду. Обов’язки, передбачені 
статтею 1491 цього Кодексу та покладені 
на особу суддею, судом, можуть бути 
змінені чи скасовані лише постановою 
судді або ухвалою суду.

Заміна одного запобіжного заходу 
іншим або його скасування, зміна або 

скасування обов’язків, передбачених 
статтею 1491 цього Кодексу та покла-
дених на особу, здійснюється органом 
дізнання, слідчим, прокурором, суддею 
чи судом з додержанням вимог, перед-
бачених частиною першою цієї статті. 

У разі закриття справи, закінчення 
строку тримання під вартою, якщо цей 
строк не продовжено в установленому 
законом порядку, та в інших випадках 
звільнення особи з-під варти на стадії 
досудового слідства здійснюється на 
підставі постанови органу дізнання чи 
слідчого, які проводять досудове слідство 
у справі, або прокурора, про що вони не-
гайно повідомляють суд, який обрав цей 
запобіжний захід. Звільнення з-під варти 
у кримінальних справах, що знаходяться 
в судовому провадженні, здійснюється 
лише за рішенням судді або суду. 

Обов’язки, передбачені статтею 1491 
цього Кодексу та покладені на особу при 
застосуванні запобіжного заходу, ска-
совуються або змінюються, коли в них 
відпаде необхідність або коли виникне 
необхідність в їх зміні. Запобіжний за-
хід скасовується або змінюється, коли 
відпаде необхідність у запобіжному 
заході або в раніше застосованому за-
побіжному заході. 

Запобіжний захід, крім застави або 
взяття особи під варту, обраний проку-
рором, може бути скасовано або змінено 
слідчим або органом дізнання лише за 
згодою прокурора.

У справах про злочини, за які пе-
редбачено основне покарання у виді 
штрафу понад три тисячі неоподатко-

вуваних мінімумів доходів громадян, до 
підозрюваного, обвинуваченого, підсуд-
ного може бути застосовано запобіжний 
захід лише у вигляді застави або взяття 
під варту у випадках та в порядку, перед-
бачених цією главою»;

8) у статті 155:
частину першу викласти в такій 

редакції:
«Взяття під варту як запобіжний за-

хід може бути застосовано:
1) у справах про злочини, за які за-

коном передбачено основне покарання 
у виді штрафу в розмірі понад три тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян — виключно у випадках, якщо 
підозрюваний, обвинувачений, підсуд-
ний не виконав обов’язки, пов’язані із ра-
ніше застосованим до нього запобіжним 
заходом, у тому числі обов’язки, перед-
бачені статтею 1491 цього Кодексу, або не 
виконав у встановленому порядку вимог 
щодо внесення коштів як застави та на-
дання документа, що це підтверджує;

2) у справах про злочини, за які за-
коном передбачено покарання у виді по-
збавлення волі на строк не більше трьох 
років — виключно у випадках, коли підо-
зрюваний, обвинувачений, підсудний, 
перебуваючи на волі, переховувався від 
органів дізнання, досудового слідства чи 
суду, перешкоджав установленню істини 
у справі, продовжив злочинну діяль-
ність або не виконав обов’язки, пов’язані 
із раніше застосованим до нього запо-
біжним заходом, у тому числі обов’язки, 
передбачені статтею 1491 цього Кодексу;

3) у справах про злочини, за які за-
коном передбачено покарання у виді по-
збавлення волі на строк понад три роки»; 

доповнити статтю після частини 
першої новою частиною другою такого 
змісту:

«Запобіжний захід у вигляді взяття 
під варту не може бути застосовано до 
раніше несудимої особи, яка підозрю-
ється чи обвинувачується у вчиненні 
злочину, за який передбачено покаран-
ня у виді позбавлення волі на строк до 
п’яти років, за винятком випадків, коли 
ця особа, перебуваючи на волі, пере-
ховувалася від органів дізнання, досу-
дового слідства чи суду, перешкоджала 
встановленню істини у справі або про-
довжила злочинну діяльність»;

9) частину другу статті 1651 доповни-
ти реченням такого змісту:

«У разі покладення на особу, ска-
сування або зміни обов’язків, перед-
бачених статтею 1491 цього Кодексу, у 
постанові (ухвалі) про застосування або 
зміну запобіжного заходу також зазна-
чаються відповідні обов’язки»;

10) у статті 1652:
частини першу і другу викласти в 

такій редакції:
«На стадії досудового слідства запо-

біжний захід, за винятком запобіжних 
заходів у вигляді застави або взяття під 
варту, обирає орган дізнання, слідчий, 
прокурор. 

Якщо орган дізнання, слідчий вва-
жає, що є підстави для обрання запобіж-
ного заходу у вигляді застави або взяття 
під варту, він вносить за згодою проку-
рора подання до суду. Таке ж подання 
вправі внести прокурор. При вирішенні 
цього питання прокурор зобов’язаний 
ознайомитися з усіма матеріалами, 
що дають підстави для обрання запо-
біжного заходу у вигляді застави або 
взяття під варту, перевірити законність 
одержання доказів, їх достатність для 
обвинувачення»;

пункт 2 частини п’ятої викласти в 
такій редакції:

«2) про обрання підозрюваному, 
обвинуваченому запобіжного заходу»; 

доповнити статтю частиною такого 
змісту:

«При обранні запобіжного заходу, 
не пов’язаного з триманням під вартою, 
службова особа або орган, що приймає 
відповідне рішення, визначає необхід-
ність покладення на особу обов’язків, 
передбачених статтею 1491 цього Кодек-
су, та в разі встановлення такої необхід-
ності визначає конкретні обов’язки, що 
покладаються на особу»;

11) пункт 71 частини першої статті 
227 викласти в такій редакції:

«71) дає згоду або подає до суду по-
дання про обрання запобіжного заходу 
у вигляді застави або взяття під варту, а 
також про продовження строку триман-
ня під вартою в порядку, встановленому 
цим Кодексом»;

12) у частині другій статті 229 слова 
«у вигляді взяття під варту» замінити 
словами «у вигляді застави або взяття 
під варту»;

13) частину другу статті 274 після слів 
«При обранні запобіжного заходу у ви-
гляді» доповнити словами «застави або»;

14) у статті 409:
частини першу та третю викласти 

відповідно в такій редакції:
«Питання про всякого роду сумніви 

і протиріччя, що виникають при вико-
нанні вироку, включаючи визначення 
розміру і розподілення судових витрат, 
якщо суд не вирішив цих питань, ви-
рішуються судом, який постановив 
вирок»;

«Питання приведення у відповід-
ність із новим законом, який звільняє 

від покарання або пом’якшує покарання, 
вироку щодо осіб, які відбувають по-
карання, вирішується ухвалою суду за 
місцем відбування покарання»;

частину другу виключити;
15) статтю 410 викласти в такій ре-

дакції:

«Стаття 410. Порядок заміни 
штрафу покаранням у виді 
громадських робіт, виправних 
робіт або позбавлення волі, 
виправних робіт штрафом, 
обмеження чи позбавлення 
волі службовим обмеженням, 
позбавлення волі триманням у 
дисциплінарному батальйоні 

Питання про заміну покарання у 
виді штрафу громадськими роботами, 
виправними роботами або позбавлен-
ням волі відповідно до частини п’ятої 
статті 53 Кримінального кодексу Украї-
ни вирішуються суддею суду, який по-
становив вирок.

Питання про заміну покарання у 
виді виправних робіт штрафом від-
повідно до частини третьої статті 57 
Кримінального кодексу України, обме-
ження чи позбавлення волі службовим 
обмеженням для військовослужбовців 
відповідно до частини першої стат-
ті 58 Кримінального кодексу України, 
позбавлення волі триманням у дисци-
плінарному батальйоні відповідно до 
частини першої статті 62 Кримінального 
кодексу України вирішуються суддею 
районного (міського) суду за місцем 
виконання вироку за поданням органу, 
що відає відбуванням покарання, або за 
клопотанням колективу.

Усі питання, передбачені цією стат-
тею, розглядаються за участю проку-
рора, представника органу, що відає 
виконанням покарання, і, як правило, 
засудженого.

Якщо справа розглядається судом 
за поданням адміністрації установи 
виконання покарань, погодженим із 
спостережною комісією або службою у 
справах неповнолітніх, суд повідомляє 
відповідну комісію про час і місце роз-
гляду подання.

Після доповіді в справі суд заслухо-
вує пояснення викликаних осіб і висно-
вок прокурора, потім у нарадчій кімнаті 
виносить постанову. 

На постанову суду з питань, визначе-
них у цій статті, протягом семи діб з дня 
її оголошення прокурор, засуджений 
вправі подати апеляції до апеляційно-
го суду»;

16) частину першу статті 414 виклас-
ти у такій редакції: 

«Клопотання осіб, які відбули по-
карання, і колективу підприємства, 
установи чи організації про дострокове 
зняття судимості відповідно до статті 91 
Кримінального кодексу України розгля-
даються суддею суду, який постановив 
вирок»;

17) у статті 425 слова та цифри «час-
тиною 1 статті 202, частиною 1 стат-
ті 203», «частиною 1 статті 225, части-
ною 1 статті 226» виключити.

2. У Кодексі України про адмініст-
ративні правопорушення:

1) доповнити статтями 1351, 1621, 1622, 
1623, 16415, 16416, 16614—16618, 1712, 1893 від-
повідно такого змісту: 

«Стаття 1351. Підроблення проїзних 
квитків і знаків 
поштової оплати

Виготовлення з метою збуту, збут 
або використання завідомо підроблених 
квитків залізничного, водного, повітря-
ного або автомобільного транспорту та 
інших проїзних документів і докумен-
тів на перевезення вантажу, а також 
знаків поштової оплати, маркованої 
продукції, міжнародних купонів для 
відповіді, посвідчень особи для міжна-
родного поштового обміну, та відбитків 
маркувальних машин — тягне за собою 
накладення штрафу від тридцяти до 
п’ятдесяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян»;

«Стаття 1621. Ухилення 
від повернення виручки 
в іноземній валюті 

Умисне ухилення службових осіб 
підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності або осіб, 
які здійснюють господарську діяльність 
без створення юридичної особи, від 
повернення в Україну у передбачені 
законом строки виручки в іноземній 
валюті від реалізації на експорт товарів 
(робіт, послуг) або інших матеріальних 
цінностей, отриманих від цієї виручки, а 
також умисне приховування будь-яким 
способом такої виручки, товарів або ін-
ших матеріальних цінностей — тягне за 
собою накладення штрафу від шестисот 
до тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першої 
цієї статті, вчинені особою, яку про-
тягом року було піддано адміністра-
тивному стягненню за таке саме пра-
вопорушення, або умисне ухилення 
від повернення виручки в іноземній 
валюті, товарів або інших матеріальних 
цінностей, отриманих від цієї виручки, 
або умисне приховування будь-яким 
способом такої виручки, товарів або ін-
ших матеріальних цінностей у великих 
розмірах — тягнуть за собою накладен-
ня штрафу від тисячі до трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

 � Верховна Рада України
Проект Закону України 

                (поданий Президентом України)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері 
господарської діяльності)

Застава не може бути меншою від розміру 
цивільного позову, розміру майнової шкоди, 
завданої злочином, або розміру отриманого 
внаслідок скоєння злочину доходу.

12 проект



Дії, передбачені частинами першою 
та другою цієї статті, якщо вони вчинені 
в особливо великих розмірах, — 

тягнуть за собою накладення штра-
фу від трьох тисяч до п’яти тисяч не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Примітка. 1. Ухилення від повернен-
ня виручки в іноземній валюті, товарів 
або інших матеріальних цінностей, 
отриманих від цієї виручки, чи прихо-
вування будь-яким способом такої ви-
ручки, товарів або інших матеріальних 
цінностей визнаються вчиненими у ве-
ликому розмірі, якщо ця виручка, товари 
або інші матеріальні цінності в тисячу 
і більше разів перевищують неоподат-
ковуваний мінімум доходів громадян (у 
перерахунку у валюту України за офі-
ційним курсом національної валюти, ви-
значеним Національним банком України 
на останній день строку, передбаченого 
законодавством для перерахування ви-
ручки в іноземній валюті з-за кордону). 

2. Ухилення від повернення виручки 
в іноземній валюті, товарів або інших 
матеріальних цінностей, отриманих 
від цієї виручки, чи приховування будь-
яким способом такої виручки, товарів 
або інших матеріальних цінностей ви-
знаються вчиненими в особливо велико-
му розмірі, якщо ця виручка, товари або 
інші матеріальні цінності у три тисячі 
і більше разів перевищують неоподат-
ковуваний мінімум доходів громадян (у 
перерахунку у валюту України за офі-
ційним курсом національної валюти, ви-
значеним Національним банком України 
на останній день строку, передбаченого 
законодавством для перерахування ви-
ручки в іноземній валюті з-за кордону).

Стаття 1622. Незаконне відкриття 
або використання за межами 
України валютних рахунків 

Незаконне відкриття або викорис-
тання за межами України валютних 
рахунків фізичних осіб, вчинене гро-
мадянином України, який постійно 
проживає на її території, а так само 
валютних рахунків юридичних осіб, 
що діють на території України, вчинене 
службовою особою підприємства, уста-
нови чи організації або за її дорученням 
іншою особою, а також вчинення за-
значених дій особою, яка здійснює під-
приємницьку діяльність без створення 
юридичної особи, — тягне за собою на-
кладення штрафу від п’ятисот до тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку про-
тягом року було піддано адмініст-
ративному стягненню за таке саме 
правопорушення, — тягнуть за собою 
накладення штрафу від однієї до трьох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян.

Стаття 1623. Порушення правил 
здачі дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння 

Ухилення від передбачених зако-
ном обов’язкової здачі на афінаж або 
обов’язкового продажу видобутих із 
надр, отриманих із вторинної сировини, 
піднятих чи знайдених дорогоцінних 
металів чи дорогоцінного каміння, якщо 
це діяння вчинене у великому розмірі, а 
також ухилення від обов’язкової здачі 
на афінаж або для обов’язкового про-
дажу скуплених дорогоцінних металів, 
дорогоцінного каміння, ювелірних чи 
побутових виробів з них або лому таких 
виробів — тягне за собою накладення 
штрафу від п’ятисот до тисячі неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Порушення правил зда-
чі дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння визнається здійсненим у вели-
кому розмірі, якщо вартість зазначе-
них у цій статті предметів, не зданих 
або не проданих, перевищує п’ятсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян»;

«Стаття 16415. Приховування стійкої 
фінансової неспроможності

Умисне приховування громадяни-
ном — засновником (учасником) або 
службовою особою суб’єкта господар-
ської діяльності своєї стійкої фінансової 
неспроможності шляхом подання недо-
стовірних відомостей, якщо це завдало 
великої матеріальної шкоди кредиторо-
ві, — тягне за собою накладення штрафу 
від двох до трьох тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян.

Примітка. Велика матеріальна шкода 
має місце, коли її розмір у п’ятсот і біль-
ше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян.

Стаття 16416. Зайняття 
забороненими видами 
господарської діяльності 

Зайняття видами господарської 
діяль ності, щодо яких є спеціальна за-
борона, встановлена законом, за відсут-
ності ознак діяння, передбаченого Кри-
мінальним кодексом України, — тягне 
за собою накладення штрафу від ста до 
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, якщо вони були пов’язані з 
отриманням доходу у великих розмірах 
або вчинені особою, яку протягом року 
було піддано адміністративному стяг-
ненню за таке саме правопорушення, — 
тягнуть за собою накладення штрафу від 
п’ятисот до двох тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян;

Примітка. Отримання доходу у 
великому розмірі має місце, коли його 
сума у тисячу і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян»;

«Стаття 16614. Недотримання 
особою обов’язкових умов 
щодо приватизації державного, 
комунального майна або 
підприємств та їх подальшого 
використання 

Подання неправдивих відомостей у 
декларації щодо походження коштів, за 
які приватизується державне, комуналь-
не майно або підприємство, та інших 
документах, необхідних для їх при-
ватизації, недотримання вимог щодо 
подальшого використання приватизо-
ваного об’єкта та інших обов’язкових 
умов щодо приватизації, встановлених 
законами та іншими нормативно-право-
вими актами, — тягне за собою накла-
дення штрафу від ста до чотирьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Стаття 16615. Незаконні дії щодо 
приватизаційних паперів 

Продаж або інша незаконна передача 
приватизаційних паперів особою, яка 
не є власником цих документів, їх ку-
півля або розміщення та інші операції 
з приватизаційними документами без 
належного дозволу — тягне за собою 
накладення штрафу від ста до п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку протя-
гом року було піддано адміністратив-
ному стягненню за таке саме правопо-
рушення, або вчинені з використанням 
службового становища, — тягнуть за 
собою накладення штрафу від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян. 

Стаття 16616. Незаконні дії 
у разі банкрутства 

Умисне приховування майна, відо-
мостей про майно, передача майна в 
інше володіння або його відчуження чи 
знищення, а також фальсифікація, при-
ховування або знищення документів, 
які відображають господарську чи фі-
нансову діяльність, якщо ці дії вчинені 
громадянином — засновником (учас-
ником) або службовою особою суб’єкта 
господарської діяльності в період про-
вадження у справі про банкрутство і 
завдали великої матеріальної шкоди, — 

тягне за собою накладення штрафу 
від п’ятисот до тисячі неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян.

Примітка. Матеріальна шкода вва-
жається великою, якщо вона у п’ятсот і 
більше разів перевищує неоподатковува-
ний мінімум доходів громадян.

Стаття 16617. Фіктивне банкрутство 

Завідомо неправдива офіційна за-
ява громадянина-засновника (учас-
ника) або службової особи суб’єкта 
господарської діяльності, а так само 
громадянина-підприємця про фі-
нансову неспроможність виконання 

вимог з боку кредиторів і зобов’язань 
перед бюджетом, якщо такі дії завдали 
великої матеріальної шкоди креди-
торам або державі, — тягнуть за со-
бою накладення штрафу від семисот 
п’ятдесяти до двох тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Матеріальна шкода вва-
жається великою, якщо вона у п’ятсот і 
більше разів перевищує неоподатковува-
ний мінімум доходів громадян.

Стаття 16618. Примушування 
до антиконкурентних 
узгоджених дій 

Примушування до антиконкурент-
них узгоджених дій, які заборонені 
законом про захист економічної кон-
куренції, — тягне за собою накладення 
штрафу від п’ятисот до тисячі неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною пер-
шою цієї статті, вчинені особою, яку 
протягом року було піддано адміні-
стративному стягненню за таке саме 
правопорушення, — тягнуть за собою 
накладення штрафу від однієї до трьох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян»;

«Стаття 1712. Фальсифікація засобів 
вимірювання

Виготовлення або перероблення з 
метою використання чи збуту, а також 
збут фальсифікованих вимірювальних 
приладів чи інструментів — тягне за 
собою накладення штрафу від двадцяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян з конфіскацією таких ви-
мірювальних приладів чи інструментів.

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку протя-
гом року було піддано адміністратив-
ному стягненню за таке саме правопору-
шення, — тягнуть за собою накладення 
штрафу від ста до двохсот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян 
з конфіскацією таких вимірювальних 
приладів чи інструментів»;

«Стаття 1893. Незаконне 
виготовлення, збут або 
використання державного 
пробірного клейма

Незаконне виготовлення, збут або 
використання державного пробірного 

клейма — тягне за собою накладення 
штрафу від ста до трьохсот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку про-
тягом року було піддано адмініст-
ративному стягненню за таке саме 
правопорушення, — тягнуть за собою 
накладення штрафу від трьохсот до 
тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян»;

2) статті 1602, 168 виключити;
3) статті 1552, 164, 1668, 167 викласти 

відповідно в такій редакції:

«Стаття 1552. Обман покупця 
чи замовника 

Обмірювання, обважування, обра-
ховування, перевищення встановлених 
цін і тарифів або інший обман покупця 
чи замовника працівниками торгівлі, 
громадського харчування і сфери послуг 
та громадянами — суб’єктами підпри-
ємницької діяльності під час реалізації 
товарів, виконання робіт, надання по-
слуг — тягне за собою накладення штра-
фу від двох до п’ятнадцяти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку про-
тягом року було піддано адмініст-
ративному стягненню за таке саме 
правопорушення, або вчинені у ве-
ликих розмірах, — тягнуть за собою 
накладення штрафу від двадцяти до 
п’ятдесяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.

Примітка. Обманом покупців чи за-
мовників у великих розмірах слід вважа-
ти обман, що спричинив громадянинові 
матеріальну шкоду у сумі, що перевищує 
три неоподатковуваних мінімуми дохо-
дів громадян»;

«Стаття 164. Порушення порядку 
провадження господарської 
діяльності 

Провадження господарської ді-
яльності без державної реєстрації як 
суб’єкта господарювання або без одер-
жання ліцензії на провадження певно-
го виду господарської діяльності, що 
підлягає ліцензуванню відповідно до 
закону, чи здійснення таких видів госпо-
дарської діяльності з порушенням умов 
ліцензування, а так само без одержання 
дозволу, іншого документа дозвільно-
го характеру, якщо його одержання 
передбачене законом (крім випадків 
застосування принципу мовчазної 
згоди), — тягне за собою накладення 
штрафу від двадцяти до ста неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян 
з конфіскацією виготовленої продукції, 
знарядь виробництва, сировини і гро-
шей, одержаних внаслідок вчинення 
цього адміністративного правопору-
шення, чи без такої. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку протя-
гом року було піддано адміністратив-
ному стягненню за таке саме правопо-
рушення, або пов’язані з отриманням 

доходу у великих розмірах, — тягнуть 
за собою накладення штрафу від ста до 
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з конфіскацією ви-
готовленої продукції, знарядь вироб-
ництва, сировини і грошей, одержаних 
внаслідок вчинення цього адміністра-
тивного правопорушення.

Надання суб’єктом господарювання 
дозвільному органу або адміністратору 
недостовірної інформації щодо відпо-
відності матеріально-технічної бази ви-
могам законодавства — тягне за собою 
накладення штрафу від сорока до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Примітка. Отримання доходу у 
великих розмірах має місце, коли його 
сума у тисячу і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян»;

«Стаття 1668. Порушення порядку 
зайняття діяльністю з надання 
фінансових послуг

Здійснення банківської діяльнос-
ті, банківських операцій або іншої 
діяльності з надання фінансових по-
слуг без набуття статусу фінансової 
установи чи без спеціального дозволу 
(ліцензії), якщо законом передбачено 
набуття статусу фінансової установи 
чи одержання спеціального дозволу 
(ліцензії) для здійснення зазначених 
видів діяльності, або з порушенням 
умов ліцензування — тягне за собою 
накладення штрафу від ста до двохсот 
п’ятдесяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, пов’язані з отриманням до-
ходу у великих розмірах, — тягнуть за 
собою накладення штрафу від двох до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян. 

Примітка. Отримання доходу у 
великих розмірах має місце, коли його 
сума у тисячу і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян»;

«Стаття 167. Введення в обіг 
або реалізація продукції, яка 
не відповідає вимогам стандартів

Введення в обіг (випуск на ринок 
України, в тому числі з ремонту) або 
реалізація продукції, яка не відпові-

дає вимогам стандартів, сертифікатів 
відповідності, норм, правил і зразків 
(еталонів) щодо безпечності, якості, 
комплектності та упаковки (за винятком 
випадків, передбачених законодавством 
України), — тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб підприємств, 
установ, організацій незалежно від фор-
ми власності, громадян — власників під-
приємств чи уповноважених ними осіб 
від двадцяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян»;

4) статтю 163 доповнити частиною 
другою та приміткою такого змісту:

«Розміщення цінних паперів у знач-
них розмірах без реєстрації їх випуску 
в установленому законом порядку, вчи-
нене уповноваженою особою, — тягне 
за собою накладення штрафу від однієї 
до двох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.

Примітка. Розміщення цінних папе-
рів вважається у значних розмірах, якщо 
номінальна вартість таких цінних 
паперів у п’ятсот і більше разів переви-
щує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян»;

5) у статті 1637:
абзац перший частини першої допов-

нити словами «або з порушенням умов 
ліцензування»;

доповнити статтю частиною другою 
та приміткою такого змісту: 

«Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, пов’язані з отриманням до-
ходу у великих розмірах, — тягнуть за 
собою накладення штрафу від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян. 

Примітка. Отримання доходу у 
великих розмірах має місце, коли його 
сума у тисячу і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян»;

6) у статті 221:
слово та цифри «статтею 139» за-

мінити словом та цифрами «статтями 
1351, 139»;

цифри «1602» виключити;
цифри «162» замінити цифрами 

«162—1623»; 
після цифр «1634» доповнити слова-

ми та цифрами «частиною другою статті 
1637, статтями»; 

цифри «16414» замінити цифрами 
«16416»;

після цифр «16612» доповнити циф-
рами «16614—16618, 1712»;

після цифр та слова «1891, статтями» 
доповнити цифрою «1893»;

7) у частині першій статті 2444 слово 
та цифри «статті 168, 1681» замінити сло-
вом та цифрами «стаття 1681»; 

8) у частині першій статті 24417 цифри 
«1635—16311» замінити цифрами та сло-
вами «1635, 1636, частина перша статті 
1637, статті 1638 — 16311»;

9) у частині першій статті 255:
а) у пункті 1: 
в абзаці «органів внутрішніх справ»:
цифри «1602» виключити;
слово та цифри «стаття 136» заміни-

ти словом та цифрами «статті 1351, 136», 
цифри «162» замінити цифрами 

«162—1623»,

після цифр «16411» доповнити циф-
рами «16415, 16416», а після цифр «1652» — 
цифрами «16614—16618»;

— абзаци «органів державної подат-
кової служби», «Національного банку 
України» викласти відповідно в такій 
редакції:

«органів державної податкової служ-
би (статті 512, 1551, 1621, 1622,1631—1634, 
16312, 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1722—1729, 
1772)»;

«Національного банку України (стат-
ті 16312, 16411, 1667, стаття 1668 (у частині, 
що стосується правопорушень у галузі 
банківської діяльності та банківських 
операцій)»;

— в абзаці «Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» 
слово та цифри «стаття 16312» замінити 
словом та цифрами «статті 1637, 16312»; 

— доповнити пункт абзацами такого 
змісту: 

«національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг (стаття 1668 (у час-
тині, що стосується правопорушень у 
галузі діяльності з надання фінансових 
послуг, ліцензії (дозволи) на проведення 
якої видає цей орган);

органів виконавчої влади у сфері 
стандартизації, метрології та сертифі-
кації (стаття 1712)»; 

б) у пункті 2 цифри «1602» виклю-
чити;

10) у частині першій статті 265 слова 
«у місцях, що їх визначають органи (по-
садові особи), яким надано право про-
вадити вилучення речей і документів» 
замінити словами «у порядку, встанов-
леному Кабінетом Міністрів України за 
погодженням із Державною судовою 
адміністрацією України»;

11) у частині другій статті 268 цифри 
«1602» виключити;

12) частину першу статті 273 виклас-
ти в такій редакції:

«Експерт призначається органом 
(посадовою особою), у провадженні 
якого перебуває справа про адміністра-
тивне правопорушення, в разі, коли ви-
никає потреба в спеціальних знаннях, у 
тому числі для визначення розміру май-
нової шкоди, заподіяної адміністратив-
ним правопорушенням, а також суми 
грошей, одержаних унаслідок вчинення 
адміністративного правопорушення, які 
підлягатимуть конфіскації»; 

13) у частині другій статті 277 цифри 
«1602» виключити.

3. У Кримінальному кодексі Украї-
ни:

1. статті 202, 203, 207, 208, 214, 215, 217, 
218, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 234 і 235 
виключити;

2. статті 12, 53, 201 викласти відпо-
відно в такій редакції:

«Стаття 12. Класифікація злочинів 

1. Залежно від ступеня тяжкості зло-
чини поділяються на злочини невеликої 
тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та 
особливо тяжкі. 

2. Злочином невеликої тяжкості є 
злочин, за який передбачене покаран-
ня у виді позбавлення волі на строк не 
більше двох років, або інше, більш м’яке 
покарання за винятком основного пока-
рання у виді штрафу в розмірі понад три 
тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

3. Злочином середньої тяжкості є 
злочин, за який передбачене основне 
покарання у виді штрафу в розмірі не 
більше десяти тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або 
позбавлення волі на строк не більше 
п’яти років.

4. Тяжким злочином є злочин, за 
який передбачене основне покарання у 
виді штрафу в розмірі не більше двадця-
ти п’яти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або позбавлен-
ня волі на строк не більше десяти років. 

5. Особливо тяжким злочином є 
злочин, за який передбачене основне 
покарання у виді штрафу в розмірі по-
над двадцять п’ять тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян, 
позбавлення волі на строк понад десять 
років або довічного позбавлення волі.

6. Ступінь тяжкості злочину, за вчи-
нення якого передбачене основне по-
карання у виді штрафу та позбавлення 
волі одночасно, визначається виходячи 
зі строку покарання у виді позбавлен-
ня волі, передбаченого за відповідний 
злочин»;

«Стаття 53. Штраф 

1. Штраф — це грошове стягнення, 
що накладається судом у випадках і роз-
мірі, встановлених в Особливій частині 
цього Кодексу, з урахуванням положень 
частини другої цієї статті. 

2. Розмір штрафу визначається су-
дом залежно від тяжкості вчиненого 
злочину та з урахуванням майнового 
стану винного в межах від тридцяти до 
п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, якщо стат-
тями Особливої частини цього Кодексу 
не передбачено вищого розміру штрафу. 
За вчинення злочину, за який передба-
чене основне покарання у виді штрафу 
понад три тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, розмір 
штрафу, що призначається судом, не 
може бути меншим за розмір майнової 
шкоди, завданої злочином, або отрима-
ного внаслідок вчинення злочину дохо-
ду, незалежно від граничного розміру 
штрафу, передбаченого санкцією статті 
(санкцією частини статті) Особливої 
частини цього Кодексу.

3. Штраф як додаткове покарання 
може бути призначений лише 

тоді, коли його спеціально перед-
бачено в санкції статті (санкції части-
ни статті) Особливої частини цього 
Кодексу. 

4. З урахуванням майнового стану 
особи суд може призначити штраф із 
розстрочкою виплати певними части-
нами строком до шести місяців.

5. У разі несплати штрафу в розмірі 
не більше трьох тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян та від-
сутності підстав для розстрочки його 
виплати суд замінює несплачену суму 
штрафу покаранням у виді громадських 
робіт із розрахунку: одна година гро-
мадських робіт за один установлений 
законодавством неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян, або виправ-
ними роботами із розрахунку один 
місяць виправних робіт за двадцять 
установлених законодавством неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян, 
але на строк не більше двох років.

У разі несплати штрафу в розмірі по-
над три тисячі неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, призначеного 
як основне покарання, та відсутності 
підстав для розстрочки його виплати 
суд замінює несплачену суму штрафу 
покаранням у виді позбавлення волі із 
розрахунку один день позбавлення волі 
за вісім неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян у таких межах:

1) від одного до п’яти років позбав-
лення волі — у випадку призначення 
штрафу за вчинення злочину середньої 
тяжкості;

2) від п’яти до десяти років позбав-
лення волі — у випадку призначення 
штрафу за вчинення тяжкого злочину;

3) від десяти до дванадцяти років 
позбавлення волі — у випадку призна-
чення штрафу за вчинення особливо 
тяжкого злочину.

Якщо під час розрахунку строку 
позбавлення волі цей строк становить 
більше встановлених цією частиною 
статті меж, суд замінює покарання у виді 
штрафу покаранням у виді позбавлення 
волі на максимальний строк, передбаче-
ний для злочину відповідної тяжкості 
цією частиною статті»;

«Стаття 201. Контрабанда 

1. Контрабанда, тобто переміщен-
ня через митний кордон України поза 
митним контролем або з приховуван-
ням від митного контролю культурних 
цінностей, отруйних, сильнодіючих, 
вибухових речовин, радіоактивних 
матеріалів, зброї та боєприпасів (крім 
гладкоствольної мисливської зброї та 
бойових припасів до неї), а також спе-

«Розмір штрафу, що призначається судом, не може бути 
меншим за розмір майнової шкоди, завданої злочином, 
або отриманого внаслідок скоєння злочину доходу, 
незалежно від граничного розміру штрафу».
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ціальних технічних засобів негласного 
отримання інформації, — карається 
позбавленням волі на строк від трьох 
до семи років з конфіскацією предметів 
контрабанди. 

2. Ті самі дії, вчинені за попередньою 
змовою групою осіб або особою, раніше 
судимою за злочин, передбачений цією 
статтею, або службовою особою з ви-
користанням службового становища, —

караються позбавленням волі на 
строк від п’яти до дванадцяти років з 
конфіскацією предметів контрабанди 
та з конфіскацією майна»;

пункт 1 частини першої статті 65 
доповнити словами «за винятком ви-
падків, передбачених частиною другою 
статті 53 цього Кодексу»;

у статті 69:
частину першу доповнити реченням 

такого змісту: «За вчинення злочину, за 
який передбачене основне покарання у 
виді штрафу в розмірі понад три тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, суд з підстав, передбачених 
цією частиною, може призначити осно-
вне покарання у виді штрафу, розмір 
якого не більше ніж на чверть нижчий 
від найнижчої межі, встановленої в 
санкції статті (санкції частини статті) 
Особливої частини цього Кодексу»;

частину другу викласти в такій ре-
дакції:

«2. На підставах, передбачених у 
частині першій цієї статті, суд може не 
призначати додаткового покарання, що 
передбачене в санкції статті (санкції час-
тини статті) Особливої частини цього 
Кодексу як обов’язкове, за винятком 
випадків призначення покарання за 
вчинення злочину, за який передбаче-
не основне покарання у виді штрафу в 
розмірі понад три тисячі неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян»; 

у частині третій статті 88 слово 
«звільнені» замінити словами «зі звіль-
ненням»;

у статті 89:
у пункті 5 слова «до штрафу» заміни-

ти словами «до основного покарання у 
виді штрафу в розмірі не більше трьох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян»;

пункти 7, 8 та 9 після слів «позбав-
лення волі» доповнити словами «або 
основного покарання у виді штрафу»; 

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац третій 
частини третьої статті 199 викласти від-
повідно в такій редакції:

«караються штрафом від десяти до 
п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян»;

«караються штрафом від п’ятнад-
ця ти до двадцяти п’яти тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів гро-
мадян»;

«караються штрафом від двадцяти 
п’яти до тридцяти п’яти тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів гро-
мадян»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 200 виклас-
ти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян»; 

«караються штрафом від п’яти до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 2031 ви-
класти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян із конфіскацією та 
знищенням дисків для лазерних систем 
зчитування, матриць, обладнання чи 
сировини для їх виробництва»; 

«караються штрафом від п’яти до де-
сяти тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з конфіскацією та 
знищенням дисків для лазерних систем 
зчитування, матриць, обладнання чи 
сировини для їх виробництва»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 2032 ви-
класти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від десяти до 
сорока тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з конфіскацією 
грального обладнання»; 

«караються штрафом від сорока до 
п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіс-
кацією грального обладнання»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 204 виклас-
ти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з конфіскацією 
незаконно виготовленої продукції та 
обладнання для її виготовлення»; 

«карається штрафом від трьох до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з конфіскацією 
незаконно виготовленої продукції та об-
ладнання для її виготовлення»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 205 виклас-
ти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян до двох тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян»;

«караються штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої статті 206 викласти від-
повідно в такій редакції:

«караються штрафом від однієї до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян»;

«караються штрафом від трьох до де-
сяти тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян або позбавленням 
волі на строк від трьох до п’яти років»;

«караються штрафом від десяти до 
двадцяти п’яти тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або 

позбавленням волі на строк від п’яти до 
десяти років»;

у пункті 1 примітки до статті 209:
слова «покарання у виді позбавлення 

волі» замінити словами «основне пока-
рання у виді позбавлення волі або штра-
фу понад три тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян»;

цифри «207» виключити;
абзац другий частини першої, абзац 

другий частини другої статті 2091 ви-
класти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з позбавленням 
права обіймати певні посади або за-
йматися певною діяльністю на строк до 
трьох років»; 

«карається штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої статті 212 викласти від-
повідно в такій редакції:

«карається штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян або позбавленням 
права обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю на строк до 
трьох років»; 

«караються штрафом від двох до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«караються штрафом від п’ятнадцяти 
до двадцяти п’яти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років з конфіскацією 
майна»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої статті 2121 викласти 
відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від п’ятисот 
до тисячі п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або позбав-
ленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«караються штрафом від тисячі 
п’ятисот до трьох тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян 
з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років»; 

«караються штрафом від десяти 
до двадцяти п’яти тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян 
з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років з конфіскацією 
майна»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 213 виклас-
ти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від п’ятисот 
до тисячі п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або гро-
мадськими роботами від ста до двохсот 
годин»; 

«караються штрафом від тисячі 
п’ятисот до двох тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 216 виклас-
ти відповідно в такій редакції:

«караються штрафом від п’ятисот до 
тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян»; 

«караються штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з конфіскацією 
товарів, промаркованих підробленими 
марками чи голографічними захисними 
елементами»;

у статті 219:
абзац другий частини першої ви-

класти в такій редакції:
«карається штрафом від двох до 

трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»;

доповнити статтю приміткою такого 
змісту: 

«Примітка. У статтях 219, 222 цього 
Кодексу матеріальна шкода вважається 
великою, якщо вона у п’ятсот і більше 
разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 222 виклас-
ти відповідно в такій редакції:

«карається штрафом від однієї до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«караються штрафом від трьох до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 2221 ви-
класти відповідно в такій редакції:

«караються штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з позбавленням 
права обіймати певні посади чи за-
йматися певною діяльністю на строк до 
трьох років»; 

«караються штрафом від трьох до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

абзац другий частини першої стат-
ті 2231 викласти в такій редакції:

«карається штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-

мів доходів громадян або позбавленням 
права обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю на строк до 
трьох років»;

абзац другий частини першої стат-
ті 2232 викласти в такій редакції:

«караються штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої статті 224 викласти від-
повідно в такій редакції:

«караються штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з позбавленням 
права обіймати певні посади чи за-
йматися певною діяльністю на строк до 
трьох років»; 

«караються штрафом від трьох до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«караються штрафом від десяти до 
п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

абзац другий частини першої стат-
ті 227 викласти в такій редакції:

«караються штрафом від п’ятисот до 
тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років»; 

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої статті 229 викласти від-
повідно в такій редакції:

«караються штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з конфіскацією 
і знищенням відповідної продукції та 
знарядь і матеріалів, які спеціально ви-
користовувались для її виготовлення»; 

«караються штрафом від трьох до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з конфіскацією 
і знищенням відповідної продукції та 
знарядь і матеріалів, які спеціально ви-
користовувались для її виготовлення»; 

«караються штрафом від десяти до 
п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років або без такого та з 
конфіскацією і знищенням відповідної 
продукції та знарядь і матеріалів, які 
спеціально використовувалися для її 
виготовлення»; 

абзац другий частини першої стат-
ті 231 викласти в такій редакції:

«караються штрафом від трьох до 
восьми тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян»;

абзац другий частини першої стат-
ті 232 викласти в такій редакції:

«карається штрафом від однієї до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»;

у статті 2321:
в абзаці другому частини першої 

слова «або обмеженням волі на строк до 
трьох років» виключити; 

абзац другий частини другої, абзац 
другий частини третьої, абзац другий 
частини четвертої викласти відповідно 
в такій редакції:

«карається штрафом від двох до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років або без такого»; 

«карається штрафом від трьох до 
восьми тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавленням 
права обіймати певні посади або за-
йматися певною діяльністю на строк до 
трьох років або без такого»; 

«караються штрафом від п’яти до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років та з конфіскацією майна 
або без такої»; 

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 2322 ви-
класти відповідно в такій редакції:

«караються штрафом від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з позбавленням 
права обіймати певні посади або за-
йматися певною діяльністю на строк до 
трьох років або без такого»; 

«караються штрафом від двох до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 233 виклас-
ти відповідно в такій редакції: 

«караються штрафом від п’яти до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян»;

«карається штрафом від двадцяти 
п’яти до тридцяти п’яти тисяч неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією майна або без такої»; 

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 3641 ви-
класти відповідно в такій редакції: 

«карається штрафом від п’ятисот до 
двох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з позбавленням 
права обіймати певні посади чи за-
йматися певною діяльністю на строк до 
двох років»; 

«карається штрафом від десяти до 
двадцяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої статті 3651 ви-
класти в такій редакції: 

«карається штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«карається штрафом від десяти до 
двадцяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої статті 3652 викласти 
відповідно в такій редакції: 

«карається штрафом від однієї до 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«карається штрафом від трьох до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«караються штрафом від десяти до 
двадцяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років та з конфіскацією майна 
або без такої»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої, абзац другий частини 
четвертої статті 3683 викласти відповід-
но в такій редакції: 

«карається штрафом від п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян до тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян»; 

«караються штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян»; 

«карається штрафом від п’яти до 
восьми тисяч неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до двох років»; 

«карається штрафом від десяти до 
п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років та з конфіскацією майна»;

абзац другий частини першої, абзац 
другий частини другої, абзац другий 
частини третьої, абзац другий частини 
четвертої статті 3684 викласти відповід-
но в такій редакції:

«караються штрафом від п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян до тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян»; 

«караються штрафом від трьох до 
п’яти тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян»; 

«карається штрафом від п’яти до 
десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

«карається штрафом від дванадцяти 
до вісімнадцяти тисяч мінімумів до-
ходів громадян з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох 
років та з конфіскацією майна».

4. У Митному кодексі України:
1) статті 351 і 352 викласти в такій 

редакції:

«Стаття 351. Переміщення 
або дії, спрямовані на переміщення 
товарів, транспортних засобів 
через митний кордон України 
поза митним контролем 

Переміщення або дії, спрямовані на 
переміщення товарів, транспортних за-
собів через митний кордон України поза 
митним контролем, тобто поза місцем 
розташування митного органу або поза 
часом здійснення митного оформлення, 
або з використанням незаконного звіль-
нення від митного контролю внаслідок 
зловживання службовим становищем 
посадовими особами митного органу, — 

тягнуть за собою накладення штра-
фу в розмірі 100 відсотків вартості цих 
товарів або транспортних засобів та їх 
конфіскацію, а також конфіскацію тран-
спортних засобів, що використовували-
ся для переміщення товарів — безпо-
середніх предметів порушення митних 
правил через митний кордон України.

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яка протягом 
року притягалася до відповідальності за 
вчинення правопорушення, передбаче-
ного цією статтею або статтею 352 цього 
Кодексу, — тягнуть за собою накладення 
штрафу в розмірі 200 відсотків вартості 
цих товарів або транспортних засобів 
та їх конфіскацію, а також конфіскацію 

транспортних засобів, що використо-
вувалися для переміщення товарів — 
безпосередніх предметів порушення 
митних правил переміщення товарів 
через митний кордон України.

Стаття 352. Переміщення 
або дії, спрямовані на переміщення 
товарів через митний кордон 
України з приховуванням 
від митного контролю 

Переміщення або дії, спрямовані 
на переміщення товарів через митний 
кордон України з приховуванням від 
митного контролю, тобто з використан-
ням спеціально виготовлених сховищ 
(тайників) та інших засобів або способів, 
що утруднюють виявлення таких това-
рів, або шляхом надання одним товарам 
вигляду інших, або з поданням митному 
органу як підстави для переміщення 
товарів підроблених документів чи до-
кументів, одержаних незаконним шля-
хом, або таких, що містять неправдиві 
дані, — тягнуть за собою накладення 
штрафу в розмірі 100 відсотків вартості 
цих товарів та їх конфіскацію, а також 
конфіскацію товарів зі спеціально ви-
готовленими сховищами (тайниками) 
та транспортних засобів, що використо-
вувалися для переміщення товарів через 
митний кордон України.

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яка протягом 
року притягалася до відповідальності за 
вчинення правопорушення, передбаче-
ного цією статтею або статтею 351 цього 
Кодексу, — тягнуть за собою накладення 
штрафу в розмірі 200 відсотків вартості 
цих товарів та їх конфіскацію, а також 
конфіскацію товарів зі спеціально ви-
готовленими сховищами (тайниками) 
та транспортних засобів, що використо-
вувалися для переміщення товарів через 
митний кордон України»;

2) абзац другий частини першої стат-
ті 353 викласти в такій редакції:

«тягнуть за собою накладення штра-
фу в розмірі 100 відсотків вартості цих 
товарів, транспортних засобів або їх 
конфіскацію».

5. У Кримінально-виконавчому 
кодексі України:

1) у статті 26: 
у частині третій слова «громадських 

або виправних робіт» замінити словами 
«громадських, виправних робіт або по-
збавлення волі»;

у частині четвертій слова «громад-
ських або виправних робіт» замінити 
словами «громадських, виправних робіт 
або позбавлення волі»;

2) статтю 28 виключити.
6. У пункті 7 частини першої стат-

ті 11 Закону України «Про міліцію» слово 
«складати» замінити словами «у випадках, 
передбачених законом, складати».

ІІ. Прикінцеві та перехідні 
положення

1. Цей Закон набирає чинності через 
один місяць з дня його опублікування.

2. Особам, що відбувають покарання 
у виді громадських чи виправних ро-
біт, обмеження чи позбавлення волі за 
вчинення злочинів, за які цим Законом 
передбачається встановлення основного 
покарання лише у виді штрафу, невідбута 
частина покарання знижується до відпо-
відного розміру штрафу. Розмір штрафу 
особам, що відбувають покарання у виді 
позбавлення волі, визначається, вихо-
дячи зі строку невідбутого покарання, 
шляхом його перерахунку за правилами, 
встановленими частиною п’ятою статті 53 
Кримінального кодексу України. Розмір 
штрафу особам, що відбувають покаран-
ня у виді громадських чи виправних ро-
біт або обмеження волі, визначається, ви-
ходячи зі строку невідбутого покарання, 
шляхом його перерахунку на покарання 
у виді позбавлення волі за правилами, 
встановленими частиною першою стат-
ті 72 Кримінального кодексу України, та 
наступного перерахунку за правилами, 
встановленими частиною п’ятою стат-
ті 53 Кримінального кодексу України.

3. Запобіжні заходи у вигляді три-
мання під вартою, обрані стосовно осіб, 
що підозрюються чи обвинувачуються у 
вчиненні злочинів, за які цим Законом 
передбачається встановлення основного 
покарання лише у виді штрафу, підля-
гають перегляду відповідними судами 
за клопотаннями підозрюваного, обви-
нуваченого, підсудного або прокурора 
з урахуванням положень Криміналь-
но-процесуального кодексу України. У 
випадку зміни судом запобіжного за-
ходу стосовно таких осіб з тримання під 
вартою на заставу, вони звільняються 
з-під варти після фактичного внесення 
коштів як застави в порядку, визна-
ченому Кримінально-процесуальним 
кодексом України.

4. Кабінету Міністрів України про-
тягом місяця з дня опублікування цього 
Закону:

1) розробити та затвердити порядок 
внесення коштів як застави на спеціаль-
ний рахунок;

2) затвердити за погодженням з Дер-
жавною судовою адміністрацією Укра-
їни порядок зберігання вилучених при 
здійсненні провадження у справах про 
адміністративні правопорушення речей 
і документів;

3) привести свої нормативно-право-
ві акти у відповідність із цим Законом;

4) забезпечити приведення норматив-
но-правових актів міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади 
України у відповідність із цим Законом. �

У разі несплати штрафу в розмірі понад 3000 неоподатковуваних 
мінімумів суд замінює його з розрахунку 1 день 
позбавлення волі за 8 неоподатковуваних мінімумів.

14 проект
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КРЕДИТИ

Довіряй, та перевіряй.
Перед виділенням чергових траншів 
банк може зажадати від позичальника 
надання документів, що підтверджують 
його платоспроможність

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Публіч-
ного акціонерного товариства «ОТП 
Банк» (далі — ПАТ «ОТП Банк») про 
захист прав споживачів, 

ВСТАНОВИЛА: 

У серпні 2009 року Особа 3 звернувся 
до суду із зазначеним позовом, мотиву-
ючи вимоги тим, що 6.06.2008 укладено 
з відповідачем договір про надання 
кредитної лінії №* на загальну суму 
$38900 на цільове використання креди-
ту — споживчі цілі. На порушення умов 
договору, положень ЦК, закону «Про 
захист прав споживачів» відповідач не 
виконує своїх зобов’язань. 8 і 14.07.2009 
він звертався з письмовою заявою про 
видачу траншу кредиту в сумі $7100, а 
21 і 22.07.2009 — із заявою про видачу 
чергового траншу кредиту в сумі $21 тис. 
Однак відповідач таких траншів йому 
не надав, мотивуючи тим, що він по-
винен надати до банку документи, що 
підтверджують наявність доходів у ва-
люті кредиту в сумі, не меншій за суму 
кредиту, посилаючись на п.1.3 договору.

Вважаючи дії відповідача неза-
конними, Особа 3 просив ухвалити 
рішення, яким визнати дії відпові-
дача щодо невидачі йому чергових 
траншів кредиту протиправними; 
зобов’язати виконати умови за до-
говором про надання цих траншів 
і видати залишок кредиту; стягну-
ти з відповідача на його користь 
38745 грн. на відшкодування збитків, 

пеню в розмірі 88082 грн. 88 коп. і 
5 тис. грн. моральної шкоди. Під час 
розгляду справи позивач збільшив 
розмір вимог у частині стягнення 
пені й просив стягнути з відповіда-
ча на його користь пеню в розмірі 
337811 грн. 53 коп. 

Рішенням Нікопольського міськ-
районного суду Дніпропетровської 
області від 26.10.2009 позов задоволено 
частково. Визнані дії відповідача щодо 
невидачі Особі 3 траншу кредиту за до-
говором про надання кредитної лінії 
№* від 6.06.2008 за його заявами від 
8, 14, 21 і 22.07.2009 протиправними. 
Зобов’язано відповідача виконати свої 
зобов’язання за договором про надан-
ня кредитної лінії №* від 6.06.2008 
шляхом видачі Особі 3 залишку кре-
дитних коштів. Стягнуто з відповіда-
ча на користь позивача пеню в сумі 
337811 грн. 53 коп. та вирішено питан-
ня про судові витрати. 

Рішенням Апеляційного суду Дні-
пропетровської області від 1.03.2010 
рішення суду першої інстанції в 
частині стягнення з ПАТ «ОТП 
Банк» на користь Особи 3 пені в сумі 
337811 грн. 53 коп. скасовано й ухвале-
но нове рішення, яким у позові в цій 
частині відмовлено; у решті рішення 
залишено без змін. 

У касаційній скарзі ПАТ «ОТП 
Банк» порушується питання про 
скасування рішення Нікопольського 
міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області від 26.10.2009 і рішення 
Апеляційного суду Дніпропетровської 

області від 1.03.2010 в частині задо-
волення позову Особи 3 й ухвалення 
нового рішення про відмову в позові. 

У касаційній скарзі Особа 3 пору-
шує питання про скасування рішення 
Апеляційного суду Дніпропетровської 
області від 1.03.2010 в частині відмови 
йому в позові про стягнення пені й за-
лишення в силі рішення суду першої 
інстанції. 

Касаційна скарга ПАТ «ОТП Банк» 
підлягає задоволенню, а касаційна 
скарга Особи 3 задоволенню не підля-
гає з таких підстав. 

Установлено, що 6.06.2008 між 
Особою 3 і ПАТ «ОТП Банк» укла-
дено договір про надання кредитної 
лінії. Ліміт кредитної лінії становить 
$38900, цільове використання кредиту — 
споживчі цілі. З метою забезпечення 
виконання зобов’язань за вказаним 
кредитним договором 6.06.2008 між 
сторонами укладено договір іпотеки 
про передання в іпотеку банку об’єкт 
нерухомого майна за Адресою 1. 

Пунктом 1.7.3 договору перед-
бачено, що ПАТ «ОТП Банк» надає 
позивачу кредит однією сумою чи 
траншами згідно з кредитними за-
явками позичальника, які надаються 
позичальником до банку не пізніше 3 
(трьох) банківських днів до дня перед-
бачуваної дати надання траншу. 

8 і 14.07.2009 позивач звертався 
до відповідача із заявами про надан-
ня чергового траншу кредиту в сумі 
$7100, однак відповідач своїм листом 
від 20.07.2009 відмовив йому в наданні 
наступного траншу, зазначивши, що 
обов’язковою умовою для одержання 
траншу є надання до банку докумен-
тів, що підтверджують наявність у 
Особи 3 як позичальника доходів у 
валюті кредиту в сумі не меншій за 
суму кредиту (згідно з п.1.3 кредитного 
договору). 

21.07.2009 року позивач знову звер-
нувся до банку із заявою про видачу 
йому чергового траншу кредиту в роз-
мірі $21 тис., однак банк своїм листом 
від 23.07.2009 відмовив йому в наданні 
наступного траншу, зазначивши, що 
обов’язковою умовою для одержання 
траншу є надання до банку докумен-
тів, що підтверджують наявність у 
Особи 3 як позичальника доходів у 
валюті кредиту в сумі, не меншій за 
суму кредиту (згідно з п.1.3 кредитного 
договору). 

Задовольняючи позовні вимоги, 
суди виходили з того, що під час укла-

дання договору банк перевірив креди-
тоспроможність позивача. На забезпе-
чення договору про надання кредитної 
лінії укладено договір іпотеки, згідно з 
яким позивач передав в іпотеку банку 
об’єкт нерухомого майна за Адресою 1. 
Особа 3 своєчасно сплачував належні 
платежі, тому в банку не було підстав 
для призупинення видачі кредитних 
коштів. Про зміну умов договору за 
зазначених обставин відповідач не 
повідомляв позивача письмово, і таке 
рішення не приймалося. 

Проте погодитися з такими висно-
вками судів не можна. 

Пунктом 2.2.7 кредитного договору 
сторонами визначено, що в разі погір-
шення фінансового стану позичальника 
банк має право зменшити розмір ліміту 
кредитної лінії чи призупинити або й 
скасувати видачу кредитних коштів. 
Посилаючись на цей пункт договору і 
відмовляючи позивачу в наданні чер-
гових траншів кредиту, відповідач на-
водив підстави відмови, зокрема що 
курс долара США відносно гривні зріс 
майже вдвічі з моменту укладення кре-
дитного договору, а також той факт, що 
нерухоме майно, яке передане в іпотеку 
банку з метою забезпечення виконан-
ня зобов’язань Особи 3 за кредитним 
договором, значно здешевіло. За цих 
обставин перед наданням чергових 
траншів кредиту банк обгрунтовано за-
жадав від Особи 3 надання документів, 
що підтверджують дохід останнього, 
рівень якого дозволить зробити висно-
вок про достатню платоспроможність 
позичальника. Особа 3 не повідомив 
відповідача про наявність у нього таких 
чи інших доходів, які б підтверджували 
його кредитоспроможність і наявність 
забезпечення кредитів. 

Згідно з ч.5 ст.49 закону «Про 
банки і банківську діяльність» банк 
зобов’язаний при наданні кредитів 
додержуватись основних принципів 
кредитування, у тому числі перевіряти 
кредитоспроможність позичальників і 
наявність забезпечення кредитів. 

Відповідно до ч.1 ст.1056 Цивіль-
ного кодексу кредитодавець має 
право відмовитись від надання по-
зичальникові передбаченого догово-
ром кредиту частково чи в повному 
обсязі в разі порушення процедури 
визнання позичальника банкрутом 
чи за наявності інших обставин, які 
явно свідчать про те, що наданий 
позичальникові кредит своєчасно не 
буде повернений. 

У п.1.3.10 кредитного договору сто-
рони крім зазначеного передбачили, 
що право позичальника на отримання 
кредиту, серед іншого, виникає піс-
ля надання в банк належним чином 
оформлених і у формі, що задовольняє 
банк, кредитних заявок. 

Заявок, як установлено судами, по-
зивачем надано не було. 

Не можна погодитися з виснов-
ками судів про те, що позивач не міг 
виконати п.1.3.10 кредитного догово-
ру, оскільки саме відповідач не надав 
позивачу бланки заявок, а вони на 
отримання траншу мають певну, вста-
новлену форму. 

Проте позивач, отримавши перший 
транш кредиту, знав порядок надання 
кредиту і за якою формою подається 
заява на одержання чергових траншів, 
однак цього порядку не дотримався.

Зважаючи на те, що у справі не вима-
гається збирання чи додаткова перевірка 
чи оцінка доказів, обставини справи 
встановлені судом повно, але допущено 
помилку в застосуванні норм матеріаль-
ного права, оскаржувані судові рішення 
в частині задоволення позову Особи 3 
підлягають скасуванню з ухваленням 
нового рішення про відмову в позові. 

Разом з тим відмова Особі 3 у позо-
ві про стягнення пені в сумі 337811 грн. 
53 коп. в рішенні апеляційного суду 
відповідає обставинам справи, вимо-
гам чинного законодавства, а наведені 
позивачем доводи касаційної скарги 
висновків апеляційного суду не спрос-
товують, тому відсутні й підстави для 
задоволення його касаційної скарги. 

Керуючись стст.335, 336, 341 ЦПК, 
колегія суддів 

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу Публічного ак-
ціонерного товариства «ОТП Банк» 
задовольнити. 

Рішення Нікопольського міськ-
районного суду Дніпропетровської 
області від 26.10.2009 і рішення Апе-
ляційного суду Дніпропетровської об-
ласті від 1.03.2010 скасувати в частині 
задоволення позову Особи 3 і стягнен-
ня з Публічного акціонерного това-
риства «ОТП Банк» судових витрат і 
ухвалити нове рішення про відмову в 
задоволенні позовних вимог Особи 3.

У решті рішення апеляційного суду 
залишити без змін, а касаційну скаргу 
Особи 3 — без задоволення. 

Рішення оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Рішення
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ПРАВОЧИН

Угода — папірець.
До державної реєстрації договір 
купівлі-продажу квартири юридично 
вважається неукладеним

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7, 
третя особа — Особа 8, про визнання 
договору купівлі-продажу квартири 
дійсним і визнання права власності 
на квартиру, а також за позовом Осо-
би 8 до Особи 6 і Особи 7, третя особа — 
комунальне підприємство «Одеське 
міське бюро технічної інвентаризації 
та реєстрації об’єктів нерухомості», 
про визнання договору купівлі-прода-
жу квартири недійсним, за касаційною 
скаргою Особи 8 на рішення Примор-
ського районного суду м.Одеси від 
19.02.2008 і ухвалу Апеляційного суду 
Одеської області від 22.05.2008, 

ВСТАНОВИЛА: 

У серпні 2005 року Особа 6 звер-
нувся до суду з позовом до Особи 7 
про визнання договору купівлі-про-
дажу квартири дійсним і визнання 
права власності на квартиру. Пози-
вач зазначав, що 25.01.2005 уклав з 
Особою 7 договір купівлі-продажу, за 
яким за 12 тис. грн. купив квартиру 
за Адресою 1. Однак зазначений до-
говір не було посвідчено нотаріально, 

оскільки відповідачка ухилилась від 
такого посвідчення, зіславшись на 
свою зайнятість на роботі, хворобу 
і сімейні обставини. Посилаючись 
на те, що він повністю виконав свої 
зобов’язання за договором і сплатив 
відповідачці обумовлену договором 
покупну суму, що стверджується від-
повідною розпискою Особи 7, позивач 
із підстав, передбачених ст.220 ЦК, 
просив визнати укладений ним з від-
повідачкою договір купівлі-продажу 
квартири дійсним та визнати за ним 
право власності на зазначену квартиру. 

У вересні 2007 року Особа 8 звер-
нулась до суду з позовом до Особи 6 
і Особи 7 про визнання зазначеного 
вище договору купівлі-продажу квар-
тири недійсним з підстав його неза-
конності, адже шляхом арешту цієї 
квартири забезпечено її позов до Осо-
би 7, який розглядається іншим судом, 
а тому оформлення Особою 6 і Осо-
бою 7 договору купівлі-продажу квар-
тири фактично ставить собі за мету 
звільнити квартиру з-під арешту. 

Ухвалою Приморського районного 
суду м.Одеси від 18.10.2007 обидва по-
зови об’єднано в одне провадження. 

Справа розглядалась судами не-
одноразово. 

Останнім рішенням Приморського 
районного суду м.Одеси від 19.02.2008, 
залишеним без змін ухвалою Апе-
ляційного суду Одеської області від 
22.05.2008, позов Особи 6 до Особи 7 
про визнання договору купівлі-прода-
жу квартири дійсним і визнання права 
власності на квартиру задоволено. Ви-
знано дійсним договір купівлі-прода-
жу квартири за Адресою 1, укладений 
25.01.2005 між Особою 7 і Особою 6, та 
визнано за Особою 6 право власності 
на зазначену квартиру. У задоволенні 
позову Особі 8 відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 8 про-
сить скасувати рішення суду першої 
інстанції та ухвалу апеляційного суду і 
ухвалити нове рішення, яким відмови-
ти в задоволенні позовних вимог Осо-
би 6 і задовольнити її позов. 

Заслухавши доповідь судді Верхо-
вного Суду, дослідивши матеріали спра-
ви і перевіривши наведені в скарзі дово-
ди, колегія суддів дійшла виснов ку, що 
касаційна скарга підлягає задоволенню. 

Ухвалюючи рішення про визнання 
договору купівлі-продажу квартири 
дійсним, суд першої інстанції, з ви-
сновками якого погодився апеляцій-
ний суд, виходив з того, що сторони 
домовились щодо всіх істотних умов 
цього договору, що підтверджується 
письмовою розпискою Особи 7, відбу-
лося його виконання, але Особа 7 ухи-
лилась від нотаріального посвідчення 
зазначеного договору. При цьому суд 
керувався ч.2 ст.220 ЦК. 

Однак з таким висновком суду по-
годитись не можна. 

Відповідно до ч.2 ст.215 ЦК у разі, 
якщо недійсність правочину вста-
новлена законом, такий правочин є 
нікчемним. У випадках, установлених 
цим кодексом, нікчемний правочин 
може бути визнаний судом дійсним. 

Згідно з ст.220 ЦК у разі недодер-
жання сторонами вимог закону про 

нотаріальне посвідчення договору 
такий договір є нікчемним. Якщо сто-
рони домовилися щодо всіх істотних 
умов договору, що підтверджується 
письмовими доказами, і відбулося 
повне чи часткове виконання дого-
вору, але одна зі сторін ухилилася від 
його нотаріального посвідчення, суд 
може визнати такий договір дійсним. 
У цьому разі наступне нотаріальне 
посвідчення договору не вимагається. 

Отже, закон надає суду право ви-
знавати дійсним договір, який через 
недодержання сторонами вимог зако-
ну про його нотаріальне посвідчення 
є нікчемним. 

Судом установлено, що 25.01.2005 
Особа 7 і Особа 6 оформили шляхом 
складання Особою 7 письмової роз-
писки про одержання нею від Осо-
би 6 суми за продану квартиру за Адре-
сою 1 договір купівлі-продажу зазна-
ченої квартири. 

На підставі ст.657 ЦК договір ку-
півлі-продажу квартири підлягає но-
таріальному посвідченню і державній 
реєстрації. Відповідно до ч.1 ст.210 і ч.3 
ст.640 ЦК такий договір є укладеним 
з моменту його державної реєстрації. 
Отже, до моменту його державної 
реєстрації договір купівлі-продажу 
квартири юридично не є укладеним. 

Разом з тим, як зазначалося вище, 
ч.2 ст.220 ЦК надає суду право визна-
вати дійсним нікчемний договір, а не 
договір, який не є укладеним. Саме на 
це звернув увагу Пленум Верховного 
Суду в п.13 постанови «Про судову 
практику розгляду цивільних справ 
про визнання правочинів недійсни-
ми» від 6.11.2009 №9. 

У зв’язку із цим, не будучи укла-
деним, договір не міг бути визнаний 
судом дійсним на підставі ст.220 ЦК. 

Відмовляючи в позові Особи 8 про 
визнання договору купівлі-продажу 
квартири недійсним суд першої інстанції, 
з висновками якого в цій частині також 
погодився апеляційний суд, виходив з 

того, що спірний договір є дійсним, а пра-
во Особи 8 його укладенням не порушено. 

Однак з таким висновком також 
погодитися не можна. 

Відповідно до змісту ч.1 ст.215 ЦК 
недійсним може бути визнано лише 
укладений договір. 

Як зазначено вище, оформлений 
Особою 6 і Особою 7 договір купівлі-
продажу квартири не є укладеним, 
відтак не може бути визнаний судом 
недійсним. 

Помилковим є і висновок суду про те, 
що спірний договір не стосується інтер-
есів Особи 8, оскільки згідно з ухвалою 
судді Київського районного суду м.Одеси 
від 25.06.2005 на спірну квартиру накла-
дено арешт з метою забезпечення позову 
Особи 8 до Особи 6 і Особи 7. 

Таким чином, судом ухвалено по-
милкове рішення через неправильне 
застосування норм матеріального права, 
що відповідно до ст.341 ЦПК є підставою 
для його скасування та ухвалення ново-
го рішення про відмову в позовах. 

Керуючись п.5 ч.1 ст.336, ст.341, ч.2 
ст.344 ЦПК, стст.210, 215, 220, 640, 657 
ЦК, колегія суддів Верховного Суду

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 8 задо-
вольнити. 

Рішення Приморського районного 
суду м.Одеси від 19.02.2008 і ухвалу 
Апеляційного суду Одеської області 
від 22.05.2008 скасувати. 

У позовах Особи 6 до Особи 7, тре-
тя особа — Особа 8, про визнання 
договору купівлі-продажу квартири 
дійсним і визнання права власності 
на квартиру, а також Особи 8 до Осо-
би 6 і Особи 7, третя особа — комуналь-
не підприємство «Одеське міське бюро 
технічної інвентаризації та реєстрації 
об’єктів нерухомості», про визнання 
договору купівлі-продажу квартири 
недійсним відмовити. 

Рішення оскарженню не підлягає. �
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ПОСМІХНИСЬ!

Автовідповідач

«Здрастуйте, ви подзвонили 
в міськвійськкомат! Якщо хочете 
служити в армії — наберіть зірочку; 
якщо не хочете служити в армії — 
наберіть грати».

Розговорилися на 10 років

Директор нафтової компанії 
по селектору викликає головного 
бухгалтера:

— Іване Кузьмичу, зайдіть, коли 
звільнитеся.

— Не раніше, ніж років через 
десять, Петре Петровичу.

— Це як так?!
— Та в мене тут податкова си-

дить, ми тут розговорилися.

Винуватці наїзду

Автомобіль бентлі, за кермом 
якого сидів п’яний нардеп Петров, 
неякісна дорога і поганий астроло-
гічний прогноз визнані винними в 
наїзді на пішохода зі смертельним 
наслідком. Усім трьом — автомобі-
лю, дорозі та прогнозу — загрожує 
до 8 років позбавлення волі...

Винахід

У Росії винайшли якісно нову 
форму влади — циклічну.

Найдорожчі місця

Тільки магнітик на холодиль-
нику допоможе пригадати, де ви 
відпочивали.

АФОРИЗМ

Деякі неписані 
закони твердіші 
від усіх писаних.
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Суд проклять не боїться
Верховний суд Індії постановив, 
що останнє нерозкрите сховище 
в індуїстському храмі 
Шрі-Падманамбхасвамі на 
південному заході країни буде 
закрито доти, доки не проведуть 
інвентаризацію вже знайдених 
скарбів. Але потім, незважаючи 
на старовинне прокляття, 
що нібито охороняє їх, 
тайник все ж таки розкриють. 

За інформацією телеканалу NDTV, 
скарбниці були виявлені в храмі Шрі-
Падманамбхасвамі XVI ст. в південно-
західному індійському штаті Керала 
на початку липня. Тут знайшли міш-
ки із золотом, коштовним камінням, 
ювелірними виробами на суму, що, 
за попередніми оцінками, перевищує 
$20 млрд. 

Головною проблемою стало остан-
нє, шосте, сховище, котре, як уважа-
ється, може виявитися й найбагатшим. 
Місцеві священнослужителі навідріз 
відмовилися його розкривати, мотиву-
ючи це тим, що при вході в скарбницю 
зображений «знак змії», який, якщо 
комору відкриють, обіцяє незліченні 
біди. Місцеві жителі навіть провели 
кілька акцій протесту, вимагаючи не 
чіпати «священне золото». 

«Верховний суд поважає традиції 
та почуття віруючих, проте рішення 
про розкриття сховища буде ухвалено 
на розсуд суду, а не відповідно до порад 
священнослужителів», — цитують ЗМІ 
заяву представника суду. 

Раніше Верховний суд уже поста-
новляв, що останнє, запечатане, схо-
вище не буде відкрито, поки місцеві 
власті не гарантують храму недотор-
канність і безпеку, а скарбам — належ-
ну оцінку й охорону, документування, 
знімання і професійну атрибуцію. 
Проте, як наголошувалося, цього 
не було виконано. Проте Верховний 
суд має намір добитися повного об-

ліку вже знайдених скарбів і лише 
потім дозволити відкрити й останнє 
сховище. 

Гостроту дискусії про шосту скарб-
ницю додає той факт, що колишній 
офіцер поліції — ініціатор розкриття 
скарбів, котрий написав петицію до 
Верховного суду з вимогою відкрити 
й описати багатство, яке зберігалося 
в храмі близько 150 років, — раптово 
помер у середині липня. Багато хто 
розцінив його смерть як «прокляття 
бога Вішну». 

Як уважають індійські історики, 
вражаючі багатства, знайдені в храмі, 
мають «пряне» походження: у храмі, 
покровителями якого були раджі — 
правителі князівства Траванкор, скла-
дувалося, зокрема, золото, отримане 
від європейських купців у оплату за 

спеції. Територія сучасного штату 
Керала за старих часів була центром 
торгівлі прянощами. «Паломництво» 
європейських торговців на південний 
захід Індії за перцем почалося після 
того, як у 1498 році сюди припливли 
каравели Васко да Гами. Храм, де зна-
йшли скарби, був побудований у XVI ст. 
Тому тут і були знайдені старовинні 
європейські золоті монети, ювелірні 
вироби і навіть є, як вважається, пере-
плавлене золото ацтеків та інків. 

Прихильники того, що сховище 
повинне бути розкрите, скарби пора-
ховані й узяті державою під охорону, 
впевнені, що інакше все розікрадуть, 
дорогоцінні вироби переплавлять чи 
вони осядуть у зарубіжних приватних 
колекціях. І розкрадачам ніякі старо-
винні прокляття не завадять. �

БАТЬКИ І ДІТИ

Зручно жити не заборониш? 
Немолода італійська пара 
звернулася по юридичну 
допомогу у вирішенні питання 
про виселення свого дорослого 
сина з будинку. Батьки 
стверджують, що втомилися 
від 41-річного нащадка, і хочуть, 
аби він швидше знайшов собі 
квартиру й нарешті переселився 
з рідної домівки. 

За повідомленнями місцевої пре-
си, італійська сім’я (імена учасників 
конфлікту не називаються) вирішила 
попросити фахівців допомогти їм ви-
гнати дорослого сина після того, як 
дізналася з газет про те, що Асоціація 
захисту прав споживачів Венеції вже 
займалася подібними справами. 

У скарзі на 41-річного сина голова 
сім’ї вказав, що його дорослий наща-
док має хорошу роботу і стабільний 
заробіток, проте не бажає залишати 
рідну домівку, оскільки вважає зруч-
ним жити разом з матір’ю і батьком. 
«Він любить, щоб його речі були ви-
прані й попрасовані, а на столі стояла 
приготована їжа», — нарікає немоло-
дий італієць. 

Батько 41-річного чоловіка підкрес-
лив, що присутність сина в будинку 

не дозволяє батькам розслабитись, і 
психологічна втома навіть стала при-

чиною недавньої госпіталізації матері 
дорослої «дитини». 

Асоціація захисту прав спожива-
чів дала скарзі хід і вже попередила 
чоловіка про необхідність пересе-
литися від батьків. На те, щоб під-
шукати житло, йому виділено десять 
днів. Якщо він не виконає розпоря-
дження, асоціація передасть скаргу 
його батька до суду. Як чоловік від-
реагував на такий перебіг подій, не 
повідомляється. 

Для Італії ситуація, коли діти довго 
залишаються поряд з батьками, є вель-
ми поширеною. Згідно зі статистикою 
за 2010 рік, 48% італійських чоловіків 
у віці від 18 до 39 років уважають за 
краще жити зі своїми батьками. �

АНЕКДОТ ДО ТЕМИ:

— Алло, мамо, 
я вже їду додому. 
Що-небудь купити?
— Купи собі квартиру 
й живи окремо!

ПРАВО ВИБОРУ

Монарх 
дав жінкам 
голос
Революційне рішення для 
мільйонів жінок Саудівської 
Аравії прийняв король Абдалла 
ібн Абдель Азіз аль Сауд: монарх 
найконсервативнішої ісламської 
держави оголосив про те, що 
жінки отримають право брати 
участь у Консультативній 
раді (Маджліс аш-Шура) й 
балотуватися на наступних 
муніципальних виборах. 

«Виступаючи проти ізоляції жінки 
та її виключення зі сфер життєдіяль-
ності, підпорядкованих законам ша-
ріату, ми, обговоривши це питання з 
релігійними авторитетами, ухвалили 
рішення включити жінок до Консуль-
тативної ради як повноправних членів 
починаючи з наступного його стро-
ку, — заявив король у своєму звер-
ненні до членів КС. — Жінки зможуть 
також висувати свої кандидатури на 
муніципальних виборах і отримають 
право голосу». 

Цих слів короля активістки числен-
них жіночих рухів Саудівської Аравії 
чекали багато років. На відміну від 
своїх сусідок в інших арабських та іс-
ламських державах, саудівські жінки 
позбавлені дуже багатьох прав. 

Незважаючи на спроби жінок до-
могтися для себе виборчих прав і сво-
бод, навесні цього року виборчком ко-
ролівства знову виключив можливість 
їх участі у виборах. На перших за 40 
років в країні муніципальних виборах, 
які відбулись у 2005 році, саудівські 
жінки не мали права ні висувати своїх 
кандидатур, ні голосувати. Наступні 
вибори були намічені на 2009 рік, але 
були відкладені на 2 роки. 

Останнім часом власті королівства 
стурбовані зростанням протестних 
настроїв у середовищі шиїтської мен-
шини в східних провінціях країни. 
Прагнучи заспокоїти своїх підданих, 
король Абдалла оголосив про поча-
ток реалізації грандіозної соціальної 
програми, що передбачає підвищення 
зарплат і пенсій, будівництво житла, 
розвиток систем охорони здоров’я та 
освіти. �

ПРАВО НА ПРАЦЮ

Дискримінація 
за святами
Верховный суд РФ визнав 
незаконними вихідні дні в 
Башкортостані під час свят 
Курбан-Байрам і Ураза-Байрам. 
Тим самим був задоволений 
позов жителя Уфи, котрий вважає, 
що відпочинок у ці дні суперечить 
конституції та трудовому 
кодексу РФ.

На думку позивача, вихідні дні че-
рез свята Курбан-Байрам і Ураза-Бай-
рам «порушують право на працю з дис-
кримінаційних релігійних підстав». 
Крім того, заявник уважає, що такий 
відпочинок не передбачений конститу-
цією та трудовим кодексом РФ.

Верховний суд Башкортостану лі-
том 2011 року не задовольнив заяви 
позивача. Тоді житель Уфи відправив 
позов до вищої інстанції та виграв.

Проте башкирське духівництво 
вкрай невдоволене цим рішенням 
ВС РФ. «Одна людина не має ніякого 
морального права ухвалювати до-
леносні рішення для всього суспіль-
ства Башкортостану. Його аргументи 
необ грунтовані, він зазіхнув на со-
кровенне», — заявив заступник голо-
ви духовного управління мусульман 
республіки Аюп-Хазрат Бібарсов.

У свою чергу представник парла-
менту республіки повідомив, що депу-
тати готові подати касаційну скаргу на 
рішення суду, але це відбудеться після 
ознайомлення з офіційними судовими 
документами.

Закон, який визнає вихідним Кур-
бан-Байрам й Ураза-Байрам, діє в Баш-
кортостані з 1992 року. Наступне свято 
жертвопринесення Курбан-Байрам 
призначено на 6 листопада. �

СВОБОДА СЛОВА

Дозволено 
читати все!
У США пройшов тиждень 
заборонених книг, який проводить 
Американська бібліотечна 
асоціація на захист вільного 
читання найрізноманітнішої 
літератури. 

Шкільні ради американських окру-
гів періодично забороняють твори, 
які, на їхню думку, містять елементи 
насильства й опис відвертих сексуаль-
них сцен. Книжки можуть виключити 
зі списку шкільної літератури, списку 
позакласного читання або вилучити з 
бібліотек. Ініціаторами заборони іноді 
виступають батьки учнів. 

Часто під заборону підпадають 
твори відомих авторів: літом 2011 року, 
наприклад, в окрузі Міссурі в школах 
заборонили читати роман Курта Вонне-
гута «Бійня номер п’ять, або Хрестовий 
похід дітей» — практично автобіогра-
фічний роман, написаний у так званому 
телеграфічно-шизофренічному стилі, за 
визнанням багатьох, він є однією з дуже 
сильних антивійськових книг. 

А «Норвезький ліс» Харукі Мура-
камі зник зі списку рекомендованих до 
прочитання книг у штаті Нью-Джерсі. 
Американське видавництво, яке ви-
пустило книгу, з жалем констатувало, 

що було явною помилкою позбавити 
підлітків можливості ознайомитися з 
таким художнім твором.

Як відзначає видання, останніми 
роками перелік літератури, неугод-
ної шкільним бібліотекам, очолювала 
дитяча книжка «З Танго їх троє», яка 
розповідає про гомосексуальну пару 
пінгвінів, котрі взяли на виховання 
пташенят. 

Перед початком тижня забороне-
них книг державна бібліотека «Чарл-
тон» у штаті Массачусетс зняла забо-
рону на твір Марка Твена «Щоденник 
Єви». Видання вилучили з бібліотеки 
в 1906 році через ілюстрації, що зо-
бражають голу Єву. 

Тиждень заборонених книг про-
водять щорічно з 1982 року в остан-
ній тиждень вересня. Активісти AБA 
борються із цензурою та заборонами, 
підкреслюючи важливість того, щоб 
кожен читач мав свій погляд на літе-
ратурний твір. 

В американських школах АБА та-
кож проводить заходи під назвою «За-
боронена книга» про допустимі межі 
свободи слова. Учні вивчають твори, 
які коли-небудь забороняли або нама-
галися заборонити, і пишуть твори про 
те, чи варто було це робити. �

ВИТРАТИ

Гарантові 
зарплати 
вистачає
Президент Естонії Тоомас Ільвес 
виступив проти підвищення своєї 
зарплати. Позицію глави 
республіки озвучив його 
прес-секретар Тоомас Сильдам. 

Закон, що передбачає підвищення 
зарплат високопоставлених чинов-
ників, був прийнятий ще 2009 року. 
Проте депутати вирішили, що на-
брання ним чинності слід відкласти 
до 2012 року. 

Під час обговорення бюджету на 
2012 рік міністр фінансів Естонії Юр-
ген Лігі запропонував ще раз відкласти 
вступ закону в силу. «З боку уряду було 
б безвідповідально збільшувати ви-
трати на персонал, тоді як держбюджет 
складений з дефіцитом», — відзначили 
в прес-службі Кабінету міністрів. 

Проте депутати, як наголошу-
ється, відвернути підвищення своїх 
зарплат не можуть (відповідно до ес-
тонського законодавства вони мають 
право приймати рішення щодо зміни 
зарплат — збільшення або зменшен-
ня — лише стосовно парламенту на-
ступного скликання). 

В уряді вирішили, що президент-
ська зарплата також повинна бути 
підвищена. Як висловився прем’єр-
міністр Андрус Ансип, «не може ж 
бути так, щоб перша особа держави 
отримувала менше, ніж друга особа в 
ієрархії — спікер». Президент Естонії 
нині одержує €5050 у місяць (без ком-
пенсацій), а голова парламенту — €4701 
(а з 2012 року отримуватиме €5200). 

«Президент не згоден з підви-
щенням зарплати глави держави, не 
вважає за правильне робити стосов-
но себе виняток і рекомендує пар-
ламенту в ході обговорення внести 
відповідні поправки», — відзначив 
Т.Сильдам. �

Дорослі діти-утриманці — тягар для пенсіонерів.

Індійську Феміду, як і туристів, можливі біди не відвертають 

від намірів побачити «священне золото».
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