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АНОНС

ЗА МАНДАТОМ

Добре забуте старе…
Ухвалючи новий закон про власні 
вибори, парламентарі не уникнули 
конституційних помилок. � СТОР. 2 

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

В.о. Голови Верховного 
Суду України 
Анатолій ЯРЕМА:
«Верховний Суд не сидить склавши 
руки». � СТОР. 5

ПІДБІР КАДРІВ

Першопрохідці 
оновленої Феміди
ВККС рекомендувала призначити 
суддями вперше 112 кандидатів. 
� СТОР. 6

КОНТРОЛЬ

 Якість має свою ціну
У ВР пропонують накладати міль-
йонні штрафи за продаж небезпеч-
ної продукції. � СТОР. 10

ОБРАННЯ 
Високе 
призначення 
Новим президентом Спілки адвока-
тів України було обрано заступника 
голови Вищої ради юстиції Лідію 
Ізовітову. На цій посаді вона змінила 
Тетяну Варфоломеєву, яка очолюва-
ла організацію з 2006 року. � СТОР. 12

ОБЛІК

Змагальність доказів
Наявність або відсутність окремих 
документів, а так само помилки в їх 
оформленні не є підставою для ви-
сновків про відсутність господарської 
операції. � СТОР. 13

КОРУПЦІЯ

Ціновий вирок
Екс-голова Держінспекції з контро-
лю за цінами Мінекономіки Те-
тяна Рудь пробула на цій поса-
ді трохи менше 2 років. Проте 
за цей час вона встигла «заробити» 
5 років позбавлення волі. � СТОР. 14

ПОСЛУГИ 
Не потрібно вводити 
позичальника в оману
Гарантії захисту прав споживачів 
поширюються на правовідносини, 
що виникають як під час укладення, 
так і під час виконання договору 
про надання споживчого кредиту.
� СТОР. 17 
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Оболонського районного суду 
м.Києва Ірина МАМОНТОВА: 
«Новий Кримінальний 
процесуальний кодекс 
здійснить революцію 
в правовій системі» � СТОР.4

У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ 

Чи збільшило нове 
законодавство рівень 
незалежності суддів? 
Чого вони очікують від 
проекту нового КПК? 
Чи не створює нова 
процедура підбору кадрів 
складнощів із зайняттям 
вакансій? Про це наш 
кореспондент запитав 
у голови Апеляційного 
суду Сумської області 
Миколи ЛУГОВОГО.

АДМІНПОСАДА

Темкіжев 
очолить ВАС
МАРИНА БОЙКО

Рада суддів адміністративних 
судів вирішила внести подання 
до Вищої ради юстиції щодо 
призначення судді Ігоря 
Темкіжева головою Вищого 
адмінсуду.

Вакантною посада керівника ВАС 
стала 3 тижні тому. 3 листопада крісло 
звільнив Олександр Пасенюк. До речі, 
він очолював ВАС із 2005 року. Саме 
тоді вищий спеціалізований суд розпо-
чав розгляд перших адмінсправ. Слід 
зазначити: ВАС був створений указом 
Президента від 1.10.2002.

Як повідомив голова РСАС Микола 
Кобилянський, до органу суддівсько-
го самоврядування надійшла заява 
І.Темкіжева щодо призначення його 
головою ВАС. Після короткого ознайом-
лення присутніх з біографією претен-
дента на адмінпосаду М.Кобилянський 
надав можливість поставити запитання 
кандидату. Охочих не виявилося, тож 
слово надали І.Темкіжеву.

«Я розумію, що, мабуть, запитання 
є. Думаю, є і занепокоєння, що свою 
кандидатуру на посаду голови суду ад-
міністративної юрисдикції пропонує 
особа, яка працювала тривалий час у 
господарській юрисдикції. Проте хочу 
звернути увагу на специфіку становлен-
ня адмінсудів: фактично всі прийшли 
до них з інших юрисдикцій», — так 
кандидат аргументував своє рішення 
очолити ВАС.

І.Темкіжев народився 21.06.1958 у 
Донецьку. Закінчив Київський дер-
жавний університет ім. Т.Г.Шевченка 
за спеціальністю «Правознавство», 
отримав кваліфікацію юриста. З 1992 
року Ігор Хажмуридович працював у 
Арбітражному суді Донецької області. 
У 2002 році був призначений заступ-
ником голови Господарського суду 
Донецької області, а згодом його очо-
лив. У грудні 2010 року став головою 
Дніпропетровського апеляційного 
господарського суду. �

ПРОЦЕДУРА

Пленум тримає паузу.
Як довго Верховний Суд буде змушений 
не виконувати вимог законів?
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

Невдовзі мине місяць відтоді, 
як найвищий судовий орган 
порушує вимогу закону щодо 
обрання нового Голови ВС. 
Відповідно, не можуть бути 
виконані норми щодо формування 
судових палат та обрання їх 
керівництва. Адже Пленум ВС 
не збирається через наявність 
судової заборони…

Спір про участь 

Нагадаємо, що незадовго до визна-
ченої дати обрання нового керманича 
ВС Окружний адміністративний суд 
м.Києва прийняв ухвалу, якою забо-
ронив скликати Пленум ВС до вирі-
шення по суті справи за скаргою судді 
ВС Миколи Пінчука. Адже служителів 
Феміди, відряджених до Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів, на засідання 
колегіального органу, яке було запла-
новане на 30 вересня, не покликали. 
Ще раніше ВККС попросила Консти-
туційний Суд розв’язати аналогічний 
спір щодо тлумачення положень п.2 
ч.1 ст.40, ч.1 ст.45 та ч.4 ст.53 закону 
«Про судоустрій і статус суддів» (у 
цій справі відкрито провадження і на 
початку вересня проведені слухання, 
після чого КС перейшов до стадії під-
готовки рішення). 

Попри те що на зборах суддів ВС 
ті згодом погодилися допустити ко-
лег до роботи Пленуму, заборона на 
його скликання залишилася в силі. 
Не змінило ситуації й унесення змін 
до закону «Про судоустрій і статус 
суддів», які дали однозначну відповідь 
щодо можливості участі відряджених 
«верховників» у роботі колегіального 
органу.

Ця обставина дивує і європейських 
правників. Так, комісар Ради Європи 

з прав людини Томас Гаммарберг під 
час зустрічі із суддями ВС назвав си-
туацію, в яку поставлено Верховний 
Суд, патовою. 

Чого ж чекають судді ВС? За зако-
ном, обрання Голови ВС мало відбути-
ся впродовж 30 днів після закінчення 
повноважень Василя Онопенка, тобто 
до 30 жовтня. Більше того, нововве-
дення (закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо розгляду справ Верховним Су-
дом України» від 20.10.2011 №3932-IV), 
які набрали чинності 13 листопада, 
повертають життя палатам Верхов-
ного Суду (тепер їх очолюватимуть 
секретарі), а також запроваджують 
посаду Першого заступника Голови 
ВС. Однак заповнення вакансій керів-
ників та формування персонального 
складу палат — це також прерогатива 
Пленуму.

За інформацією «ЗіБ», Верхов-
ний Суд наразі намагається якось 
розв’язати цей гордіїв вузол. На 
вул. Жилянську скероване клопотан-
ня стосовно доцільності подальшого 
провадження за зверненням ВККС, 
оскільки спір урегульовано на законо-
давчому рівні (акт №3932-IV чітко ви-
значив, що члени Верховного та вищих 
спеціалізованих судів, відряджені на 
роботу до ВККС, не здійснюють право-
суддя, але інших прав не втрачають). 
Якщо КС припинить розгляд справи, 
то в ОАСК не буде підстав залишати в 
силі ухвалу про забезпечення позову 
М.Пінчука. Міг би допомогти колегам 
і сам скаржник, відкликавши свою за-
яву. Проте дізнатися про його позицію 
нам не вдалось, оскільки Микола Гри-
горович наразі хворіє.

 � Закінчення на стор.5

САМОВРЯДУВАННЯ 

Подвоєна 
винагорода
АНІ ГАЛУК

Про те, яких фінансових 
перспектив чекати представникам 
третьої гілки влади в наступному 
році, під час чергового засідання 
Ради суддів України розповів 
очільник Державної судової 
адміністрації Руслан Кирилюк. 
Зокрема, він порадував суддів 
гарною звісткою: у 2012 році 
відбудеться довгоочікуване 
підвищення заробітної плати. 

Формула відпочинку 

Під час чергового засідання РСУ, 
яке відбулося 18 листопада, орган суд-
дівського самоврядування розглянув 
низку питань. Зокрема, детально зупи-
нився на проблемі захисту соціальних 
прав суддів у частині розрахунку три-
валості відпустки.

Як нагадала секретар РСУ Тетяна 
Козир, згідно із законом «Про судо-
устрій і статус суддів» представникам 
третьої гілки влади надається щорічна 
відпустка тривалістю 30 робочих днів. 
Відповідно до Кодексу законів про пра-
цю в державі встановлюється 5-денний 
робочий тиждень. Наразі, як зазначила 
Т.Козир, відпустки розраховуються на 
основі роз’яснення Міністерства праці 
і соцполітики від 2006 року за кален-
дарною формулою, де передбачено 
6 робочих днів на тиждень. 

 � Закінчення на стор.7

Хоча після березневого Пленуму ВС Василь Онопенко (ліворуч) залишився при посаді, 

тепер його обов’язки виконує Анатолій Ярема (в центрі).



ВІТАЄМО!

ОЛЕКСАНДР РЯБЕКА
26 листопада, 52 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
боротьби з організованою злочинністю 
і корупцією, представник фракції БЮТ — 
«Батьківщина», народний депутат V та VI 
скликань.

АНДРІЙ ШКІЛЬ
26 листопада, 48 років

Голова підкомітету Комітету ВР у закор-
донних справах, представник фракції 
БЮТ — «Батьківщина», народний депутат 
IV—VI скликань.

ТЕТЯНА БАХТЕЄВА
27 листопада

Голова Комітету ВР з питань охорони 
здоров’я, представниця фракції Партії ре-
гіонів, народний депутат IV—VI скликань.

МИХАЙЛО СОКОЛОВ
27 листопада, 44 роки

Член Комітету ВР з питань правосуддя, 
представник фракції БЮТ — 
«Батьківщина», народний депутат VI 
скликання.

МИХАЙЛО КОСІВ 
28 листопада, 77 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
культури і духовності, представник 
фракції БЮТ — «Батьківщина», народний 
депутат I—IV та VI скликань.

ДМИТРО ШЕНЦЕВ
28 листопада, 47 років

Заступник голови Комітету ВР з питань 
законодавчого забезпечення правоохо-
ронної діяльності, представник фракції 
Партії регіонів, народний депутат V та VI 
скликань.

ОЛЕКСІЙ ЛЕЛЮК
30 листопада, 42 роки

Член Комітету ВР з питань фінансів, бан-
ківської діяльності, податкової та митної 
політики, представник фракції Партії регі-
онів, народний депутат IV—VI скликань.

АРНОЛЬД РАДОВЕЦЬ
30 листопада, 74 роки

Член Комітету ВР з питань будівництва, 
містобудування і житлово-комунального 
господарства та регіональної політики, 
представник групи «Реформи заради 
майбутнього», народний депутат V та VI 
скликань.

ВЛАДИСЛАВ КАСЬКІВ
1 грудня, 38 років

Голова підкомітету з питань інвестицій та 
розвитку Комітету ВР з питань промис-
лової і регуляторної політики та підпри-
ємництва, представник блоку «НУНС», 
народний депутат VI скликання.

РЕФОРМА

Баланс 
у процесі
Плани реформування 
кримінального законодавства в 
Україні виглядають амбіційно. 
Таке враження склалося в комісара 
Ради Європи з прав людини 
Томаса Гаммамберга під час 
зустрічі з нашим міністром юстиції 
Олександром Лавриновичем.

Водночас гість зазначив, що в 
країнах колишнього СРСР відсутній 
баланс участі в судових процесах за-
хисту й обвинувачення. «Найбільше 
вражає те, як багато часу потрібно, 
щоб змінити глибоко вкорінену роль 
прокурорів, котрі дуже домінують», — 
зауважив Т.Гаммамберг.

Комісар висловив думку, що вели-
ку кількість ув’язнених, у тому числі 
людей, що перебувають під вартою до 
суду, люди в мантіях позбавляють волі 
саме через роль прокурора в судовому 
процесі.

Натомість, за його словами, якщо 
плани української влади щодо ухва-
лення нового Кримінального процесу-
ального кодексу, законів про прокура-
туру та адвокатуру будуть реалізовані, 
це може привести до значних позитив-
них змін у галузі, зокрема ролі органів 
прокуратури.

П р и  ц ь о м у,  я к  н а г о л о с и в 
О.Ла вринович, у результаті ре-
форм, ініційованих Президентом, 
не лише відбудеться трансформація 
кримінального законодавства, яке 
на сьогодні не відповідає європей-
ським стандартам, а й будуть точно 
визначені функції української про-
куратури та адвокатури відповідно 
до Конституції.

Міністр нагадав, що відповідні за-
конопроекти заплановано передати 
до Верховної Ради відразу по тому, як 
надійдуть експертні висновки Ради 
Європи.

ЗА МАНДАТОМ

Добре забуте старе…
Ухвалючи новий закон про власні вибори, парламентарі не уникнули 
конституційних помилок 
РОМАН ЧИМНИЙ

За 20 років незалежності 
кожні вибори в Україні — 
чи то парламентські, чи то 
президентські — відбуваються 
за новими правилами. 
Законодавці, очевидно, 
послуговуються правилом, 
що немає меж удосконаленню. 
Проте, приймаючи новий закон 
з певною частиною старих норм, 
нардепи забули, що деякі з них 
уже були предметом невдоволення 
Конституційного Суду.

Тимчасовий компроміс

Поверненню до виборчої про-
цедури зразка 1998 року передувало 
стільки критики з боку опозиції, що в 
день голосування за проект №9265-д 
можна було очікувати серйозних, і не 
лише словесних, баталій. Принаймні з 
лав БЮТ лунали попередження «лягти 
кістками», але не дозволити прийняти 
закон зі змішаною системою.

Однак вечір 17 листопада пройшов 
напрочуд спокійно. Тимчасова спе-
ціальна парламентська комісія, якій 
було доручено здійснити підготовку 
проекту закону про вибори народних 
депутатів, попрацювала настільки до-
бре, що на всю процедуру ухвалення 
нових правил обрання ВР парламент 
витратив трохи більше години. При-
чому значна частина часу пішла на до-
повідь голови ТСК Руслана Князевича, 
який і значився як автор компромісно-
го документа.

За словами доповідача, який рані-
ше працював у Центральній виборчій 
комісії, представники опозиції в складі 
ТСК насамперед акцентували увагу 
на вимогах стосовно організаційного 
боку виборчого процесу, аби унемож-
ливити фальсифікації волевиявлення 
громадян або зняття з виборчої гонки 
невгодних кандидатів. Також, за сло-
вами Р.Князевича, категорично ви-
магалося на рівних умовах надавати 
ефірний час та площі друкованих ЗМІ 
за державний кошт, зберігати бюлетені 
впродовж усього строку повноважень 
Верховної Ради, видавати протоколи 
щодо підбиття результатів виборів 
усім членам комісій тощо. Схоже, для 
нинішньої парламентської більшості 
це були не принципові питання, тому 
вони не заперечували проти вклю-
чення відповідних норм до проекту 
закону.

Щоправда, було й бажання «змі-
шати» вибори на користь партійних 
списків — 300 на 150, але з такою не-
пропорційністю представники біль-
шості не погодилися. Як не погодилися 
ні зі зниженням прохідного бар’єра, ні 
з допуском до виборів партійних бло-
ків. Натомість у питанні «закритості» 
партійних списків винних не знайдеш: 

і лідер «регіоналів» Олександр Єфре-
мов, і «нунсівець» Микола Мартинен-
ко стверджують, що виступали за те, 
аби виборець не голосував за «котів у 
грошових мішках». 

Утім, уже після ухвалення закону 
опозиційні нардепи записали його 
собі в актив. Зокрема, бютівець Сер-
гій Подгорний заявив журналістам, 
що вдалося домогтися «важливих» 
поступок, як-от: обов’язкова нумера-
ція бюлетенів зі вказівкою номера ви-
борчого органу, способів формування 
окружкомів тощо. 

Прикметно, що під час обговорен-
ня майже всі промовці нахвалювали 
цей «прояв демократичної злагодженої 
роботи», а опозиція ще й прогнозувала 
власну перемогу за новими правила-
ми. Невдоволеними залишилися хіба 
що ті політики, які перебувають поза 
межами сесійної зали: не зумівши по-
долати 3%-у «планку», їм тепер пропо-
нують узяти з першої ж спроби майже 
вдвічі вищу висоту. Або шукати щастя 
в конкуренції з тими грошовими міш-
ками, які захочуть залишатися поза-
партійними, в мажоритарних округах.

12 років — 12 відмінностей

Серед нововведень, які суттєво від-
різняють новий закон від попередника 
12-річної давнини, можна виокремити 
необхідність унесення всіма претен-
дентами застави (замість збирання 
підписів). Щоправда, законодавці 
якось дивно вирахували її розмір: 
партії вноситимуть за списки з 225 
претендентів лише 2000 мінімальних 
зарплат, а за кожного «мажоритарни-
ка» — 12. Якщо бути точним, то списки 
мали б коштувати партіям 2700 «мі-
німалок» або принаймні залежати від 
кількості осіб, які до них потраплять.

Крім того, поспіх з ухваленням за-

кону мав наслідком і деякі очевидні 
прогалини. Наприклад, не визначено 
дати, мінімальна зарплата станом на 
яку береться для обчислення розміру 
тієї ж застави: чи то на початок року, 
чи на момент перерахування. Або: для 
партій установлено, що вони можуть 
висувати своїх кандидатів з 90-го дня 
до дати виборів, а для самовисуванців 
лише вказано, що подати документи 
вони можуть не пізніше ніж за 75 днів 
до дня виборів. Зрозуміло, що рані-
ше ніж за 90 днів документи в них і 
не приймуть, але закон цей момент 
умовчує.

А от у судовій процедурі розгляду 
виборчих спорів вирішили нічого не 
змінювати. Єдине нововведення — 
обов’язок суду для уточнення відомос-
тей при розгляді позову щодо вклю-
чення до списків виборців звертатись 
із запитом до відповідного органу 
ведення Державного реєстру виборців. 
Така процедура, очевидно, займатиме 
значно більше часу, а отже, не варто 
відкладати на останній день перевірку 
наявності свого прізвища в списках.

До речі, парламентарі врахували і 
всі претензії, які свого часу до закону 
про вибори нардепів 1998 року мав 
Конституційний Суд. Наприклад, 
кандидатам залишили право брати 
відпустку на час виборчої кампанії, а 
не зобов’язали, як раніше. Їхні довірені 
особи також можуть увільнятися від 
виконання службових обов’язків, але 
й таке задоволення — за свій рахунок, 
а не за гроші роботодавця. Терміни ви-
сування кандидатів по мажоритарних 
і багатомандатному округах вирівня-
ли, а партіям, які не захочуть спереча-
тися з більш могутніми конкурентами, 
дозволили висувати своїх представни-
ків тільки в мажоритарних округах.

Не було й намагання поширити 
на кандидатів депутатську недотор-

канність, як у 1998 році. Хоча в такий 
спосіб опозиція могла б убезпечити 
своїх лідерів від кримінальних справ 
і навіть витягти зі слідчих ізоляторів. 
Але принципова норма, яка вже ви-
знавалася неконституційною 12 років 
тому, все ж залишилася…

За двома округами поженешся…

У своєму рішенні від 26.02.98 №1-98/рп 
КС наголосив, що парламент порушив 
конституційний принцип рівного ви-
борчого права, надавши право «пар-
тійним» кандидатам одночасно бало-
туватись і в мажоритарних округах. 
«Тобто одній і тій же особі закон надає 
право одночасно виборювати мандат 
народного депутата у двох виборчих 
округах», — констатував Суд. Отже, 
і ефірного часу, і виборчої агітації за 
державний кошт для нього — вдвічі 
більше. Та й виборці змушені два рази 
голосувати за одну й ту саму особу. 

Оскільки на той час Р.Князевич 
уже працював помічником голови 
ЦВК, не знати про це рішення КС він 
не міг. Проте і члени комісії, і нардепи 
в сесійній залі вирішили за краще про-
мовчати про те, що свідомо йдуть на 
порушення Основного Закону. 

Так, у 1998 році це рішення КС 
практично не мало значення, оскільки 
воно приймалося за 4 тижні до дня ви-
борів, і перелицьовувати всі списки та 
округи не було часу. Тому судді обумо-
вили, що «це рішення не поширюється 
на правовідносини, що виникли на 
підставі положень закону «Про вибори 
народних депутатів України», визна-
них неконституційними, відповідно 
до яких були врегульовані порядок 
висування і реєстрації кандидатів у 
народні депутати та проведення пе-
редвиборної агітації». Але сьогодні 
ще достатньо часу, аби й оскаржити 
відповідні норми в КС, й отримати 
рішення. 

З політичної точки зору, Президен-
тові як гаранту додержання Консти-
туції немає сенсу повертати нардепам 
цей закон. Якщо прибрати вказану 
норму, вдруге єдності під час голо-
сування не буде. Адже така страховка 
вигідна, зокрема, лідерам партій, які 
ледь потрапили до парламенту цьо-
го скликання, а на подолання 5%-го 
бар’єра сил точно не вистачить. Одно-
мандатний округ для них — єдиний 
шанс переступити поріг Верховної 
Ради наприкінці 2012 року.

Натомість глава держави може, 
підписавши закон, одночасно на-
правити подання до КС, визначивши 
його невідкладним. У такому разі й 
нова-стара модель залишиться в силі, 
і політики, які дуже прагнуть подо-
вжити своє парламентське життя, але 
страшенно не хочуть ризикувати, бу-
дуть змушені здобувати прихильність 
виборців у рівній боротьбі з іншими. 
Без страховки. �

ІНІЦІАТИВА

Прокурорів зроблять адвокатами?
Депутати хочуть зобов’язати наглядовий орган захищати 
соціальні права громадян у суді
ЮЛІЯ КІМ

На останньому засіданні 
парламентський Комітет з питань 
законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності 
рекомендував Верховній 
Раді прийняти законопроект, 
який зобов’язує прокуратуру 
представляти інтереси 
громадянина в суді з метою 
захисту його соціальних прав. 

Розгляд більшості запланова-
них у порядку денному комітету 
законопроектів довелося відкласти 
у зв’язку з відсутністю авторів. Не 
виявилося ні Віктора Шемчука, ні 
Юрія Кармазіна, ні Геннадія Моска-
ля, ні Миколи Катеринчука, які були 
заявлені як доповідачі. Володимир 
Стретович навіть прокоментував 
нез’явлення нардепів і за жа дав, 
щоб за відсутності авторів законо-
проекти взагалі не розглядалися. 
«Це робота депутата, він повинен 
відстоювати свою законодавчу по-
зицію, і його обов’язок відповісти 
на всі запитання колег», — заявив 
Володимир Миколайович. Вадим 
Колесніченко, чий законопроект 
про посилення заходів протидії екс-
тремістській діяльності теж стояв 
у порядку денному, з’явився тільки 
наприкінці засідання — для того, 
аби дізнатися, що його дітище на-
правили на доопрацювання (до речі, 
комітету не вдавалося розглянути 
цей документ починаючи з кінця 
минулої сесії).

Законопроект «Про внесення 
змін до статті 361 Закону України 
«Про прокуратуру» щодо розши-
рення підстав для права представ-
ництва прок у рат у рою інтересів 
громадянина в суді» був зареєстро-
ваний ще у 2009 році, але тільки те-
пер йому дали хід. За словами автора 
документа Святослава Піскуна, мета 
законопроекту — захист соціальних 
прав громадян, які не в змозі захис-
тити себе самі. 

Прокуратура повинна буде пред-
ставляти їхні інтереси в суді — по 
суті, виконувати функцію держав-
ного захисника. «Сьогодні замість 
функції загального нагляду, які в 
прокуратури в принципі не повинно 
бути в колишньому обсязі, треба на-
дати їй право захищати і бути пред-
ставником потерпілих від держави, 
від громадських організацій, — пояс-
нив С.Піскун. — Скажімо, з кварти-
ри виселяють людину, яка за станом 
здоров’я не в змозі себе захистити. 
До кого їй звернутися? Прокуратура 
скаже, що це приватна справа, і по-
радить найняти адвоката. А грошей 
на це в людини немає. Хоча яка ж це 
приватна справа, якщо порушуються 
права громадянина? Тому я пропо-
ную розширити повноваження про-
курора, щоб він міг більшою мірою 
захищати права громадян». 

Законопроект пропонує доповни-
ти ст.361 закону «Про прокуратуру» 
новою ч.3, в якій описується, що, 
крім указаних у ч.2 випадків, про-
куратура може представляти в суді 
інтереси будь-якого громадянина з 
метою захисту його соціальних прав: 

на працю, пенсійне забезпечення, 
охорону здоров’я, материнства та 
дитинства, медичну допомогу, освіту, 
безпечне навколишнє середовище, 
а також на одержання житла з дер-
жавного чи муніципального фонду. 
Нині чинна редакція ч.2 цієї статті 
підставою представництва в суді ін-
тересів громадянина визначає його 
нездатність через фізичний або мате-
ріальний стан, похилий вік чи через 
інші поважні причини самостійно 
захистити порушені або оспорювані 
права чи реалізувати процесуальні 
повноваження.

Щоправда, деякі члени комітету 
засумнівалися в реалістичності та-
кої ініціативи. «А чи не захлинеться 
прокуратура в цьому потоці? На-
родний депутат просить доповнити 
ст.361 і розширити право прокурора 
на захист прав громадян — на пра-
цю, пенсійне забезпечення, охорону 
здоров’я, материнство і дитинство, 
меддопомогу, освіту, безпечне на-
вколишнє середовище, ж итло.. . 
Таким чином ми 2/3 громадян від-
правляємо в прокуратуру, щоб вона 
захищала їх у суді», — висловився 
В.Стретович. 

Проте нардепи проголосували за 
те, щоб рекомендувати ВР прийняти 
проект у першому читанні, а до дру-
гого — внести поправки й обмеж-
ити представництво прокуратурою 
інтересів громадянина трьома кате-
горіями: правом на працю, пенсійне 
забезпечення і охорону здоров’я. 

Крім того, комітет розгляну в 
12 проектів, що стосуються підви-
щення безпеки дорожнього руху. 

Було ухвалено рішення підготувати 
єдиний проект, в якому врахувати 
положення всіх законодавчих ініці-
атив. При цьому комітет планує об-
межити використання спецсигналів. 
З такою пропозицією виступив голо-
ва комітету Віктор Швець. За його 
словами, попри вичерпний перелік 
посадових осіб, окремі чиновники 
незаконно використовують спеці-
альні сигнали, а також супровід ДАІ. 

Питання збираються врегулю-
вати не тільки шляхом підвищення 
розміру адміністративного штра-
фу за незаконне обладнання ними 
транспортного засобу (нині штраф 
за це правопорушення становить 
850—1020 грн.), а й жорстким обме-
женням використання спецсигналів 
і супроводу Державтоінспекції. 

Поки що порядок установлення 
і використання спецсигналів ви-
значається інструкцією «Про по-
рядок видачі та обліку дозволів на 
встановлення та використання спе-
ціальних світлових і звукових сиг-
нальних пристроїв», затвердженою 
наказом МВС від 22.08.2005 №364. 
Зокрема, дозвіл на використання 
спецсигналів дається для службових 
транспортних засобів, використову-
ваних для пересування осіб, яким 
надається державна охорона. А їх 
згідно із законом зовсім небагато, 
це спікер і його перший заступник, 
Прем’єр і Перший віце-прем’єр; го-
лови Конституційного і Верховного 
судів, міністр закордонних справ і 
Генпрокурор. Машин же зі спецсиг-
налами на дорогах «розплодилася» 
неймовірна кількість. �

До жорсткої боротьби за мандати нинішнім нардепам не звикати.

2 новини і коментарі



ГРОМАДСЬКА ДУМКА

Хабарники згуртувались.
Експерти вважають корупцію головною загрозою 
національній безпеці України
АНТОН ПРЯНИКОВ

На круглому столі 
«Боротьба з корупцією 
в Україні: ефективність, 
результати, здобутки», який 
відбувся за ініціативи Інституту 
української політики, вчергове 
обговорювали проблему корупції 
та шляхи її подолання. Тільки з 
початку цього року за матеріалами 
СБУ порушено 1179 кримінальних 
справ стосовно чиновників 
і 30 — проти представників 
суддівського корпусу. 

Представник головного управління 
СБУ по боротьбі з корупцією та органі-
зованою злочинністю Павло Кузьменко 
навів факти, що свідчать про реальну 
боротьбу з корупцією в країні. За його 
словами, протягом січня — жовтня 
2011 року СБУ та іншими правоохорон-
ними органами за матеріалами Служби 
безпеки порушено 1179 кримінальних 
справ за ознаками злочинів у сфері 
службової діяльності. Зокрема, викри-
то 342 випадки зловживання владою 
або службовим становищем, порушено 
288 кримінальних справ за ознаками 
службового підроблення. У ході вико-
нання заходів з викриття фактів хабар-
ництва за вказаний період порушено 
377 кримінальних справ за ознака-
ми злочину, передбаченого ст.368 КК 
(«Одержання хабара»). 

Після набуття чинності з 1.07.2011 
законами «Про засади запобігання 
і протидії корупції» та «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо відповідальнос-
ті за корупційні правопорушення» 
спецпідрозділами СБУ складено 
216 протоколів про адміністратив-
ні корупційні правопорушення. На 
сьогодні 92 протоколи вже розгля-
нуто судами, до адміністративної 
відповідальності у вигляді штрафів 
притягнуто 89 осіб. 

За результатами реалізації комп-
лексу заходів із протидії корупційним 
проявам в органах правосуддя за вка-
заний період стосовно представників 
суддівського корпусу було порушено 
30 кримінальних справ (з них 9 — за 
ст.368 КК). 

462 кримінальні справи поруше-
но за фактами та ознаками злочинів, 
скоєних співробітниками право-
охоронних, пенітенціарних, кон -
трольних органів та митниками, з них 
238 — стосовно працівників міліції, 
18 — прокуратури, 71 — податківців, 
44 — представників пенітенціарної 
системи, 43 — митників. За ознаками 
хабарництва у вказаному середовищі 
викрито та припинено 204 злочини, з 
них 125 — стосовно працівників мілі-
ції, 16 — прокуратури, 28 — податків-
ців, 19 — представників пенітенціарної 
системи, 16 — митників. 

«Якщо раніше корупціонери діяли 
поодинці, то зараз вони працюють як 

добре згуртована організація», — наго-
лосив П.Кузьменко. «Останнім часом 
видано два укази Президента щодо 
національної антикорупційної стра-
тегії та боротьби з організованою зло-
чинністю. Вони між собою пов’язані. 
Корупція стала організованою, і бо-
ротися з нею тепер потрібно новими 
методами», — підкреслив представник 
СБУ. За його словами, всі зусилля пра-
воохоронців наразі спрямовані на те, 
щоб ліквідувати ланки корупційних 
ланцюгів, які сформувалися й існують 
через недосконалість законодавства та 
розбалансованість правоохоронних 
органів.

Директор Інституту глобальної 
економічної та енергетичної страте-
гії України Юрій Нерубай зазначив 
системність підходів СБУ до питання 
боротьби з корупцією. «Корупціо-
нери намагаються дискредитувати 
саму ідею боротьби з корупцією та 
перевести всі процеси в площину між-
персональних конфліктів тощо. Проте 
цифри свідчать самі за себе і дають 
привід говорити про серйозні підходи 
до боротьби з корупцією та органі-
зованою злочинністю в Україні», — 
наголосив він.

Як повідомив голова правління 
Інституту української політики Кость 
Бондаренко, на початку листопада фа-
хівцями інституту було проведено екс-
пертне опитування на тему «Боротьба 
з корупцією в Україні: ефективність, 
результати, здобутки». 

Більшість із 70 експертів — по-
літологів, журналістів, громадських 
діячів — уважають, що корупція є 
головною загрозою національній 
безпеці України, водночас 42,6% 
опитаних відзначають, що є й поміт-
ні здобутки у боротьбі з корупцією 
протягом останнього року. 44% опи-
таних відмітили, що найвагомішою 
в боротьбі з корупцією є роль СБУ, 
31,8% назвали головним органом у 
боротьбі з корупцією Генеральну 
прокуратуру, 10,2% — міліцію. 

Водночас 62% експертів уважають, 
що засоби масової інформації недо-
статньо висвітлюють тему боротьби 
з корупцією. Фахівці пропонують не 
обмежуватися голими фактами ареш-
тів посадовців, а друкувати матеріали 
журналістських розслідувань.

38% експертів підтримують запро-
вадження суворіших заходів боротьби 
з корупцією.

Решта опитаних уважає, що для 
боротьби з корупцією не вистачає 
тільки каральних заходів, і боро-
тися тут потрібно не з проявами, а 
з причинами. Серед рекомендацій 
експертів — скорочення чисель-
ності чиновницького апарату на 
користь якості роботи; скорочен-
ня перевіряльників, контрольних 
структур та структур у системі ре-
гуляторної політики; підвищення 
державним службовцям заробітної 
плати; запровадження іноземного 
досвіду боротьби з корупцією. �

НОВОВВЕДЕННЯ 

Поштовх 
для реформ
Президент своїм розпорядженням 
№362/2011-рп cтворив робочу 
групу з питань реформування 
прокуратури та адвокатури й 
затвердив її персональний склад.

Своє рішення глава держави пояс-
нив необхідністю підготовки узгодже-
них пропозицій щодо реформування 
цих інституцій з урахуванням загаль-
новизнаних міжнародних стандартів.

Головою робочої групи гарант при-
значив Андрія Портнова — радника 
Президента, керівника головного 
управління з питань судоустрою Ад-
міністрації Президента. Також керма-
нич держави затвердив склад групи. 
При цьому її керівник отримав право 
вносити зміни до персонального скла-
ду, залучати до роботи працівників 
центральних та місцевих органів ви-
конавчої влади, підприємств, установ 
і організацій. 

Відповідно до розпорядження ро-
боча група впродовж 2 місяців має 
підготувати та подати пропозиції 
щодо реформування прокуратури та 
адвокатури. �

Повний текст розпорядження на-
водиться на стор.18.

НЕСТАЧА

Недорахувався 
спецодягу
Військовою прокуратурою 
Південного регіону до суду 
з обвинувальним висновком 
направлено справу за 
обвинуваченням начальника 
речової служби однієї 
з військових частин 
Одеської області. Його 
обвинувачують у скоєнні 
злочинів, передбачених чч.1, 2 
ст.366, ч.2 ст.410, ч.2 ст.423, ч.2 
ст.425 КК.

Як з’ясувалося в ході слідства, по-
садовець протягом трьох років не 
фіксував нестачі військового обмун-
дирування вартістю 674 тис. грн. А в 
травні 2011 року зі складу речового 
майна довготривалого зберігання 
начальник украв спецодягу на суму 
167,5 тис. грн. Куди обвинувачуваний 
збував речі, призначені для військо-
вих, невідомо. �

НА ГАРЯЧОМУ

Жертви 
фальшивого 
тероризму 
Цього тижня в Києві шукали 
злочинців, які замінували 
центральні залізничний 
та автомобільний вокзали, 
але терористи виявилися 
фальшивими. Правоохоронними 
органи Києва порушили 
кримінальну справу за фактом 
завідомо неправдивого 
повідомлення про замінування 
(ч.1 ст.259 КК).

23 листопада приблизно о 22.00 до 
чергової частини ГУ МВС в м.Києві з 
телефона-автомата надійшло повідо-
млення про замінування вокзалів. 
Першочергово було евакуйовано лю-
дей та викликано підрозділ саперів, 
карети швидкої допомоги та відповід-

ні служби МНС. Також на місце події 
виїхав прокурор м.Києва Анатолій 
Мельник. Після ретельних пошуків 
вибухових пристроїв не виявили. 

По гарячих слідах правоохоронці 
викрили та затримали двох громадян, 
мешканців Києва та Чернігівської облас-
ті, котрі з хуліганських мотивів, будучи 
в нетверезому стані, зателефонували до 
органів внутрішніх справ, повідомивши 
про замінування вокзалів.

Наразі встановлюються збитки, за-
вдані внаслідок неправдивого повідо-
млення, та вирішується питання щодо 
обрання міри запобіжного заходу за-
значеним громадянам у вигляді взяття 
під варту. Розслідування проводить  
слідчий відділом Дніпровського РУ ГУ 
МВС в м.Києві. �

СВЯТА

Свобода на день
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

Було б дивним, якби День 
свободи, який 7 років тому 
запровадив Віктор Ющенко, 
сьогодні відзначався як державне 
свято. Проте і скасовувати 
указ про відзначення початку 
«помаранчевої революції» 
нинішня влада не стала. 
Напевне, правильно: цей день 
є доброю нагодою для кожного 
замислитися, що для нього означає 
це слово — «свобода». 

В один з буремних днів грудня 
2004 року тодішній Президент Леонід 
Кучма нагадав слова Наполеона про те, 
що революцію задумують романтики, 
здійснюють фанатики, а її плодами 
користуються негідники. На жаль, 
імператор Франції, який також обі-
цяв своїм підлеглим свободу, рівність і 
братерство, виявився пророком і щодо 
України. Перший же День свободи, у 
2005 році, залишив по собі сумбурні 
відчуття. Він став свого роду днем сво-
боди від зобов’язань, які давали один 
одному ті, хто ще недавно пліч-о-пліч 
стояв на сцені майдану. 

З кожним наступним роком за-
пал і бажання політиків зібратися 
разом згасали пропорційно кіль-
кості взаємних звинувачень, якими 
обмінювалися колишні товариші по 
революції. Так само і в українців не 
виникало бажання відзначати цей 
день як день своєї перемоги над вла-
дою. Адже нова влада виявилася ні-

чим не кращою за ту, проти якої вони 
виходили на майдан. Тож і свобода 
(в її історичному розумінні), пере-
творилася на ілюзію.

Якби не підприємці, які рік тому 
саме 22 листопада зібрали свій «по-
датковий» майдан, про це свято за-
були б навіть журналісти. Того дня на 

головну площу країни вперше суто з 
економічними вимогами вийшли ти-
сячі українців. Це був день свободи 
від політики і політиків. 

Днем якої ж свободи стало 22 лис-
топада 2011 року? Президент Віктор 
Янукович привітав співвітчизників: 
«Свобода, Незалежність, Соборність — 

це ті неперехідні цінності, які завжди 
були, є і будуть шановані в Україні. 
Ми маємо робити все належне для 
їх зміцнення, адже на них збудовано 
фундамент нашої держави». 

Опозиція також збиралася відзна-
чити цю дату масовим мітингом, аби 
продемонструвати владі, що не розтра-
тила ще народної підтримки. Водно-
час, як відзначають політологи, якби не 
судова заборона на проведення будь-
яких масових зібрань на майдані Неза-
лежності, охочих згадати минуле було 
б значно менше 2 тисяч, причому — 
з обох боків. Адже поруч з тими, хто 
згадував «помаранчеву революцію», 
зібралися представники «Загально-
військового союзу України» на чолі з 
«регіоналом» Олегом Калашниковим. 
Не набагато менше було й правоохо-
ронців, які завбачливо оточили учас-
ників обидвох мітингів.

Так, роз’єднані вартовими поряд-
ку на одному майдані, святкували 
представники політичних сил, які у 
2004 році були по різні боки барикад. 
Об’єднав їх потяг до свободи чи якісь 
інші чинники — не так уже й важливо. 
Головне, що, на відміну від, скажімо, 
громадян сусідніх Білорусі чи Росії, 
вони мали можливість зібратися на 
головній площі країни попри судову 
заборону. Щоправда, правоохоронці 
пообіцяли без адмінпротоколів цей 
факт не залишити. 

Цього дня на майдані були пере-
важно нові обличчя. Отже, є надія, 
що свобода не відійде в минуле разом 
з політиками, які закликали до неї 
7 років тому. �

ГУЧНА СПРАВА

«Елітного» 
афериста можуть 
відпустити?
Олександра Волконського 
(Шахова), головного 
обвинуваченого в гучній «справі 
«Еліта-центру», скоро можуть 
випустити. Про це клопочуть його 
адвокати, адже справу за статтею, 
за якою його екстрадували зі 
Швейцарії, закрито. 

Печерський райсуд м.Києва про-
довжив розгляд кримінальної справи 
за обвинуваченням О.Волконського. 
Адвокат Анна Мулюн, що представляє 
його інтереси, клопотала про закриття 
справи, оскільки стосовно її підза-
хисного було порушено норми між-
народного права. Як заявила А.Мулюн, 
швейцарська сторона видала О.Шахова 
як обвинуваченого за ст.191 («Привлас-

нення, розтрата майна або заволодіння 
ним шляхом зловживання службовим 
становищем»), справу за якою закрито, 
а тепер його обвинувачують за ст.190 
КК («Шахрайство»). Оскільки наші 
правоохоронці не отримали від своїх 
зарубіжних колег згоди на інкримі-
нування йому нових статей, ту спра-
ву потрібно закрити. Ця юридична 
«зачіпка» дає можливість випустити 
О.Волконського на волю. Це означає, 
що обдурені вкладники можуть не 
отримати компенсації збитків (це при 
тому, що активи О.Волконського — зе-
мельні ділянки, квартири, машини — 
були попередньо оцінені в $135 млн). 
Адвокат потерпілих Василь Жовнов-
ський припускає, що О.Волконського 
можуть випустити. �

АПЕЛЯЦІЯ

Силовика 
залишили 
в клітці 
Апеляційний суд м.Києва залишив 
без розгляду скаргу колишнього 
тимчасово виконуючого обов’язки 
міністра оборони України Валерія 
Іващенка на ухвалу Печерського 
районного суду столиці, 
якою йому було відмовлено у 
задоволенні клопотання про 
перебування в залі судових 
засідань поза межами клітки для 
заарештованих. 

Наприкінці серпня В.Іващенко на-
правив до Апеляційного суду м.Києва 
відповідну скаргу, зазначивши, що 
особисто бажає взяти участь у розгляді 
своєї апеляції разом з захисниками. 
Незважаючи на погіршення стану 
здоров’я ув’язненого, апеляційний суд 
не дозволив колишньому посадовцю 
виходити за межі спеціально відве-
деного місця для арештованих на час 
слухання його справи. 

Нагадаємо, що кримінальну спра-
ву за обвинуваченням у зловживанні 
службовим становищем при підписанні 
плану санації ДП МОУ «Феодосійський 
судномеханічний завод» було порушено 
головним управлінням військових проку-
ратур ГПУ 20.09.2010. З того часу колишній 
замміністра перебуває під вартою. 

Сторона захисту запевняє, що буде 
шукати юридичні можливості змінити 
рішення апеляційного суду, хоча ця 
постанова остаточна і оскарженню не 
підлягає. �

Лише присутність правоохоронців завадила мітингувальникам дати свободу рукам.

Суд уважає, що перебувати поза межами 

клітки під час судових засідань 

Валерію ІВАЩЕНКУ не варто.
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Оболонського районного суду м.Києва 
Ірина МАМОНТОВА: 

«Новий Кримінальний процесуальний кодекс 
здійснить революцію в правовій системі»

ЮЛІЯ КІМ

Біографію голови Оболонського 
районного суду м.Києва Ірини 
МАМОНТОВОЇ можна назвати 
унікальною, адже все своє життя 
жінка пропрацювала в одному 
храмі Феміди. 26 років тому 
прийшла сюди відразу після 
шкільної лави, і від діловода 
поступово «доросла» спочатку 
до судді, а потім і до голови 
установи. Так що повсякденні 
проблеми суду Ірина Юріївна 
знає не з чуток. В інтерв’ю «ЗіБ» 
вона розповіла про те, як зміни 
в законодавстві позначилися 
на житті районного суду, в 
чому переваги автоматизованої 
системи розподілу справ і з якими 
проблемами довелося зіткнутися 
при розгляді гучної справи щодо 
колишнього судді Ігоря Зварича.

«Поява в новому КПК інституту 
слідчого судді автоматично 
унеможливить катування в 
правоохоронних органах»

— Ірино Юріївно, в Україні завершив-
ся перший етап судової реформи. Які 
позитиви ви б відзначили в новому за-
коні «Про судоустрій і статус суддів»? 
Яким чином він покращив життя вашим 
співробітникам? Чого, на вашу думку, не 
взяли до уваги законодавці?

— На мою думку, закон «Про су-
доустрій і статус суддів», який на-
брав чинності 30 липня 2010 року, 

покращив життя не тільки суддям. 
Основ на мета, якої намагалися до-
сягти ініціатори закону, — зробити 
судове провадження максимально 
зручнішим і доступнішим для пере-
січних громадян. Законодавці якомога 
скоротили час, відведений на судовий 
розгляд справ, і зробили все можливе, 
щоб не допустити тяганини. Що ж до 
позитивів указаного закону, то насам-
перед я хочу відмітити зміни в проце-
суальних кодексах. Відбулось істотне 
скорочення строків розгляду справ у 
порядку цивільного та адміністратив-
ного процесів. Скорочено строки на 
оскарження судових рішень. В адмі-
ністративному процесі запроваджено 
скорочене провадження, яке є позити-
вом та дає суду можливість розглядати 
певні категорії справ за спрощеною 
процедурою, посилити контроль за ви-
конанням рішень. Ви, напевно, знаєте 
ситуацію з так званими соціальними 

справами. Скажу відверто: скорочене 
провадження нас просто виручило. У 
звичайному порядку ці справи в нас 
розглядались би роками. 

У судах усіх юрисдикцій запро-
ваджено антикорупційний механізм 
автоматичного розподілу справ. Крім 
того, у кримінальному процесі голови 
судів позбавлені повноважень щодо 
розгляду питання про відвід судді. 
Це привело до спрощення процедури 
та зменшення часу розгляду вказаних 
питань. Найбільш істотна зміна в апеля-
ційному та касаційному провадженні —
це поява Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ. Він розглядає цивільні 
та кримінальні справи в касаційному 
порядку, аналізує судову статистику 
та узагальнює практику.

Також серед плюсів хочу відзна-
чити те, що закон спрямований на 
реалізацію антикорупційної політики 
держави. Пропонується підвищення 
суддям заробітної плати з одночас-
ним зобов’язанням декларувати свої 
доходи і видатки, але, на превеликий 
жаль, на даний час дія цієї норми за-
кону зупинена. 

На мою думку, внесення змін до за-
конодавчих актів, а також прийняття 
нових не повинні сприйматись як не-
гатив. Є закон, і ми зобов’язані його 
виконувати. Вважаю, що проведена 
судова реформа має багато позитив-
них моментів, оскільки базується на 
нормах Конституції, враховує поба-
жання суддівського корпусу, гарантує 
та реалізує принцип доступності суду 
для людини, забезпечує реальне, а не 

декларативне право на судовий захист. 
— Ви згадали автоматизовану сис-

тему розподілу справ. Деякі ваші колеги 
на неї скаржаться: мовляв, багато не-
доробок, система при розподілі справ 
не враховує деяких нюансів. Ви з ними 
згодні?

— Ні, зовсім не згодна. Не знаю, як 
іншим головам судів, але мені система 
дуже подобається. Для мене як для 
адміністратора вона дуже зручна. На-
приклад, тиждень тому ми отримали 
запит. Раніше, щоб з’ясувати деталі, я 
викликала керівника апарату, тепер 
мені досить завантажити систему.

— Проте, кажуть, вона не бере до 
уваги багатьох факторів: досвідчений 
суддя чи ні, в якій галузі він спеціалізу-
вався і т.д…

— Насправді там є така опція. Ми 
можемо встановлювати коефіцієнти — 
залежно від складності справи, спеці-
алізації судді тощо. Є звичайно, якісь 

дрібні проблеми, але взагалі програма 
дуже зручна.

— Новий КПК, який має бути при-
йнятий до нового року, обіцяє револю-
цію в правовій системі й, безумовно, 
відіб’ється насамперед на роботі судів 
першої інстанції. Як ви оцінюєте май-
бутні нововведення, зокрема скасування 
стадії порушення кримінальної справи, 
появу інституту слідчого судді тощо?

— Я з вами повністю погоджуюсь 
із приводу того, що запропонований 
новий КПК здійснить революцію в 
правовій системі та передусім відоб-
разиться на роботі судів першої ін-
станції. Дійсно, відповідно до проекту 
нового КПК скасовується така стадія 
процесу, як порушення кримінальної 
справи, але вводиться норма, за якою 
особа, яка прийняла заяву чи повідо-
млення про скоєння злочину, повинна 
невідкладно, не пізніше одного дня 
після надходження такої заяви, внести 
відповідні відомості до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань та роз-
почати розслідування. Вказані зміни 
унеможливлять зловживання службо-
вих осіб органів досудового розсліду-
вання, насамперед пов’язаних із при-
ховуванням так званих нерозкритих 
злочинів чи навпаки — з порушенням 
замовних кримінальних справ, з наду-
маних приводів та підстав. Крім того, 
на мою думку, поява в новому КПК 
інституту слідчого судді автоматично 
унеможливить катування в правоохо-
ронних органах. Відповідно до нової 
кримінально-процесуальної ідеології 
пояснення особи можуть бути дані 
тільки в суді. Все, що отримано поза 

судовим засіданням, узагалі не має 
прийматися як доказ.

Тобто затримали, припустимо, 
підозрюваного в злочині, до того ж 
є свідок. Ні першого, ні другого сам 
слідчий не зможе допитати. Він буде 
зобов’язаний привести підозрюваного 
в суд, суддя-слідчий його допитає, і 
тільки після цього слідчий-міліціонер 
зможе проводити слідчі дії. Тому сенсу 
в катуваннях, вибиванні показань не 
буде. Але тут виникає питання щодо 
кількості суддів. При введенні цього 
інституту, очевидно, потрібно збіль-
шувати штат і суддів, і апарату суду. 
Тому що, наприклад, на наш Оболон-
ський район один слідчий суддя — це 
дуже мало. Повинно бути як мінімум 
3 слідчих судді. 

Взагалі щодо закону «Про судоу-
стрій і статус суддів» та нового КПК 
можу сказати: коли я вивчала їх, то 
зрозуміла, що їх готувала одна коман-

да. Написано професіонально і в той 
же час так, що навіть необізнана лю-
дина прочитає — і все зрозуміє. Мені 
дуже сподобалось. 

«Скасування інституту 
направлення кримінальних справ 
на додаткове розслідування є 
найбільш важливим надбанням 
проекту нового КПК»

— Новий КПК наділяє суд набагато 
більшими повноваженнями, ніж раніше, 
але водночас Феміда отримує і більш 
серйозне навантаження. З якими про-
блемами, на вашу думку, доведеться зі-
ткнутися, коли цей закон почне діяти? 
Які новели ви б виділили?

— Дійсно, з уведенням нового КПК 
в дію суди наділяються значно біль-
шими повноваженнями та отримують 
більше навантаження, у зв’язку з чим 
їм доведеться зіткнутися з певними 
проблемами. Це насамперед недо-
статня кількість суддів та працівників 
апарату суду, на збільшення штату 
знадобляться значні кошти й час. Крім 
того, новим КПК передбачено суд при-
сяжних. Запровадження інституту 
присяжних без установлення реально-
го механізму залучення їх до розгляду 
справ також буде певною проблемою 
судів першої інстанції, які за чинним 
законодавством розглядають кримі-
нальні справи всіх категорій. 

— А сьогодні які проблеми є найбільш 
типовими для судів першої інстанції?

— Думаю, це не секрет. Найбільш 
типовими проблемами для всіх судів є 
недостатнє фінансування і відсутність 
реальних гарантій незалежності суд-
дів. Відповідно до ст.142 закону «Про 
судоустрій і статус суддів» фінансу-
вання всіх судів в Україні здійсню-
ється за рахунок коштів державного 
бюджету. Функції головного розпо-
рядника коштів державного бюджету 
щодо фінансового забезпечення діяль-

ності судів загальної юрисдикції здій-
снює Державна судова адміністрація. 
Також згідно із законодавством голови 
судів позбавлені можливості в будь-
який спосіб впливати на матеріально-
технічне забезпечення суддів, у зв’язку 
з чим у разі нестачі в суді паперу чи 
марок для відправлення кореспон-
денції голова повинен через керівника 
апарату звертатися до територіального 
управління ДСАУ та пропонувати за-
безпечити суд необхідними матеріаль-
но-технічними ресурсами. 

Наведу такий приклад. У прова-
дженні Оболонського районного суду 
м.Києва перебуває кримінальна спра-
ва, за якою 6 обвинувачених тримають 
під вартою, захисників у справі 15, а 
потерпілих — 25. Врахуємо ще участь у 
справі прокурора та представника по-
терпілих, і виявиться, що при розгляді 
справи в залі судових засідань необхід-
но розмістити 48 осіб. Це є практично 
неможливим. У приміщенні суду є зал 
судових засідань, в якому — клітка на 
7 осіб, але цей зал досить малий і не 
вмістить 42 особи — інших учасників 
процесу. І навпаки, у суді є великий 
зал, який може вмістити більш ніж 
48 осіб, але там клітка вміщує тільки 
4 особи. Тобто в роботі доводиться що-
денно стикатися з багатьма проблема-
ми. Однак разом з колективом суддів, 
працівників апарату суду намагаємось 
їх вирішувати.

— Згідно з проектом нового КПК судді 
більше не зможуть повертати справи 
на додаткове розслідування. Суддя по-
винен буде або виправдати людину, або 
винести їй обвинувальний вирок. Як ви 
думаєте, з огляду на наші реалії буде 
виноситися більше виправдувальних 
вироків чи навпаки — частіше засуджу-
ватимуть невинних?

— Скасування інституту направ-
лення кримінальних справ на додат-
кове розслідування, на мою думку, 
є найбільш важливим надбанням 
проекту нового КПК. Якщо суддів 
позбавити можливості повертати 
кримінальні справи на додаткове 
розслідування, то у зв’язку з недоведе-
ністю вини обвинувачених слід буде 
виносити виправдувальні вироки. 
Це призведе до покращення якості 
досудового слідства, і до суду з часом 
направлятимуться тільки справи, в 
яких є достатньо доказів вини, здобу-
тих законним шляхом. На мою думку, 
повернення кримінальних справ на 
додаткове розслідування, це взагалі 

якийсь нонсенс. Суд каже про те, що 
досудове слідство не зібрало доказів 
вини певної особи, але при цьому дає 
змогу усунути неповноту та однобіч-
ність досудового слідства. І за це ніхто 
не несе ніякої відповідальності! 

— Ніна Карпачова свого часу вислов-
лювала невдоволення Раді суддів загаль-
них судів з приводу затягування розгляду 
справ та порушення строків тримання 
під вартою підслідних. Як справи із цим в 
Оболонському райсуді? Що, на вашу дум-
ку, могло б вирішити проблему?

— Насамперед хочу звернути увагу 
на те, що чинний Кримінально-проце-
суальний кодекс не передбачає строків 
тримання під вартою осіб, справи 
відносно яких перебувають у прова-
дженні суду, а також строків розгляду 
кримінальних справ. З огляду на вимо-
ги ст.7 закону «Про судоустрій і статус 
суддів», Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод та на 
практику Європейського суду з прав 
людини при розгляді судами України 
кримінальних справ установлені ро-
зумні строки. 

Відповідно до рішення спільного 
засідання Ради суддів України та Ради 
суддів загальних судів було проведено 
узагальнення розгляду кримінальних 
справ, де обвинувачених тримали під 
вартою понад розумні строки. За ре-
зультатами вказаного узагальнення 
виявилося, що Оболонський районний 
суд м.Києва — на 6-му місці серед 10 
районних судів столиці, 13 осіб три-
мають під вартою більш ніж 9 міся-
ців. Недодержання розумних строків 
під час розгляду кримінальних справ 
зумовлюється низкою об’єктивних 
причин. Однією з них є недостатня 
кількість залів судових засідань, адже 
суди не забезпечені належними при-
міщеннями. 

Ще одна причина — велике наван-
таження на одного суддю. Так, від-
повідно до кількісного складу в Обо-

лонському райсуді мало би працювати 
28 суддів, але нині працює тільки 18, 
це 60% від загальної чисельності. Крім 
того, відкладення розгляду справ від-
бувається у зв’язку з недоставкою під-
судних, яких тримають під вартою, не-
явкою учасників процесу, явка яких є 
обов’язковою. Механізмами усунення 
причин, які зумовлюють недодержан-
ня розумних строків під час розгляду 
справ, на мою думку, є збільшення 
кількісного складу суддів, надання 
судам приміщень, які відповідають 
сучасним вимогам, а також належне 
фінансове та матеріально-технічне 
забезпечення.

«Чутки про вплив ВРЮ сильно 
перебільшені»

— Як ви оцінюєте збільшення повно-
важень Вищої ради юстиції? Скажімо, те-
пер цей орган може ініціювати питання 
про звільнення судді за порушення стро-
ків розгляду справи. Чи не стане це чер-
говим інструментом впливу на суддю?

— Відповідно до ст.85 закону «Про 
судоустрій і статус суддів» дисциплі-
нарне провадження щодо суддів міс-
цевих та апеляційних судів здійснює 
Вища кваліфікаційна комісія суддів, 
а Вища рада юстиції — щодо суддів 
вищих спеціалізованих та Верховного 
судів. Дійсно, згідно з ч.3 ст.105 указа-
ного закону звільнення судді з посади 
на підставі порушення ним присяги 
відбувається за поданням ВРЮ після 
розгляду цього питання на її засіданні. 

Конституційний Суд постановив, 
що ці повноваження ВРЮ, встановлені 
законом, відповідають акту найвищої 
юридичної сили. Водночас звертаю 
увагу на те, що порушення суддею без 
об’єктивних причин розумних стро-
ків розгляду кримінальних справ, за 
якими підсудних тримають під вар-
тою, і повинне бути підставою саме 
для звільнення з посади за порушення 
присяги. Неприпустимо, щоб людей 
тривалий час тримали під вартою без 
вироку суду. На мою думку, чутки про 
вплив ВРЮ сильно перебільшені.

— За реформеним законом, з 2012 
року підвищується зарплата суддів. Але 
при цьому голова суду отримуватиме 
лише на 10% більше, ніж пересічний суддя. 
Чи відповідає це різниці в навантаженні, 
якого зазнає голова суду і звичайний слу-
житель Феміди?

— Ви собі навіть не можете уявити, 
як усі судді України чекають моменту, 

Ірина МАМОНТОВА 
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Трудову діяльність розпочала 

відразу після закінчення школи. 

У 1985 р. прийшла працювати 

діловодом у Мінський районний 
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став називатися Оболонським 
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«Проведена судова реформа 
враховує побажання суддівського 
корпусу, забезпечує реальне, 
а не декларативне право 
на судовий захист».

«Єдиний реєстр досудових розслідувань 
унеможливить приховування так званих 
нерозкритих злочинів та порушення замовних справ».
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Про переведення суддів

Відповідно до статті 73 та частини 
першої статті 80 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» 
Постановляю:
1. Перевести суддів у межах 
п’ятирічного строку: 
 • Турійського районного суду 

Волинської області ШМІДТА 
Сергія Анатолійовича на роботу 
на посаді судді Горохівського 
районного суду Волинської 
області; 

 • Старовижівського районного суду 
Волинської області ПРИСЯЖНЮК 
Людмилу Миколаївну на роботу 
на посаді судді Луцького 
міськрайонного суду Волинської 
області; 

 • Приазовського районного суду 
Запорізької області КОВАЛЬОВУ 
Юлію Валеріївну на роботу на 
посаді судді Мелітопольського 
міськрайонного суду Запорізької 
області; 

 • Михайлівського районного суду 
Запорізької області ГЛАДКІНУ 
Ганну Анатоліївну на роботу 
на посаді судді Приазовського 
районного суду Запорізької 
області; 

 • Чернігівського районного суду 
Запорізької області СІНЄЛЬНІКА 
Руслана Васильовича на роботу 
на посаді судді Заводського 
районного суду міста Запоріжжя; 

 • Решетилівського районного суду 
Полтавської області МИКИТЕНКА 
Віталія Михайловича на роботу 
на посаді судді Октябрського 
районного суду міста Полтави; 

 • Шишацького районного суду 
Полтавської області САВЧЕНКО 
Людмилу Іванівну на роботу 
на посаді судді Октябрського 
районного суду міста Полтави; 

 • Березнівського районного суду 
Рівненської області ЄМЕЛЬЯНОВУ 
Лілію Валеріївну на роботу на 
посаді судді Здолбунівського 
районного суду Рівненської 
області; 

 • Дубровицького районного суду 
Рівненської області ГОРДІЙЧУК 
Ірину Олександрівну на роботу 
на посаді судді Рівненського 
міського суду Рівненської області; 

 • Летичівського районного суду 
Хмельницької області КОЗАК 
Оксану Володимирівну на роботу 
на посаді судді Хмельницького 
міськрайонного суду 
Хмельницької області; 

 • Смілянського міськрайонного 
суду Черкаської області 
СОКОЛИШИНУ Лесю Богданівну 
на роботу на посаді судді 
Черкаського районного суду 
Черкаської області; 

 • Кіровського районного суду міста 
Кіровограда БУРЛАКУ Олександра 
Васильовича на роботу на посаді 
судді Солом’янського районного 
суду міста Києва; 

 • Тернопільського окружного 
адміністративного суду 
СААДУЛАЄВА Анзора 
Ібрагімовича на роботу на посаді 
судді Шевченківського районного 
суду міста Києва; 

 • Сумського окружного 
адміністративного суду 
БАДЮКОВА Юрія Вячеславовича 
на роботу на посаді судді 
Харківського окружного 
адміністративного суду; 

 • Вінницького окружного 
адміністративного суду ЧУДАК 
Олесю Миколаївну на роботу 
на посаді судді окружного 
адміністративного суду міста 
Києва; 

 • Донецького окружного 
адміністративного суду 
МАНДИЧЕВА Дениса Вадимовича 
на роботу на посаді судді 
господарського суду міста Києва. 

2. Перевести суддів, обраних 
безстроково: 
 • Ровеньківського міського суду 

Луганської області ЛАДИЧЕНКА 
Сергія Володимировича 
на роботу на посаді судді 
Антрацитівського міськрайонного 
суду Луганської області; 

 • Зачепилівського районного суду 
Харківської області ГРИШИНА 
Петра Володимировича на роботу 
на посаді судді Красноградського 
районного суду Харківської 
області; 

 • Теофіпольського районного 
суду Хмельницької області 
ДРУЧКОВУ Світлану Петрівну 
на роботу на посаді судді 
Хмельницького міськрайонного 
суду Хмельницької області; 

 • Ярмолинецького районного 
суду Хмельницької області 
МІСІНКЕВИЧА Андрія Леонідовича 
на роботу на посаді судді 
Хмельницького міськрайонного 
суду Хмельницької області; 

 • Бориспільського міськрайонного 
суду Київської області 
МАРТИНОВА Євгена 
Олександровича на роботу на 
посаді судді Солом’янського 
районного суду міста Києва. 

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
27 жовтня 2011 року
№1007/2011

коли почне діяти норма закону про 
підвищення суддям заробітної плати. 
Дія цієї норми, на жаль, зупинена. Що 
ж до вашого питання, то я не вважаю 
різницю між заробітною платою судді 
та голови суду в 10% від посадового 
окладу несправедливою, оскільки, 
по-перше, відповідно до закону повно-
важення та роль голів судів значно 
зменшені, по-друге, на адміністратив-
ні посади призначають тих, хто має 
знач ний стаж роботи на посаді судді, 
у зв’язку з чим їм буде виплачуватися 
відсоток від посадового окладу судді, 
який також буде більшим, ніж у суд-
ді, призначеного на посаду в межах 
5-річного строку. Крім того, більшість 
суддів, які займають адміністративні 
посади, мають доступ до державної та-
ємниці, що також передбачає доплату 

до посадового окладу. Також відповід-
но до Положення про автоматизовану 
систему документообігу судів збори 
суддів кожного суду визначають 
той відсоток від загальної кількості 
справ, який буде розподілятися саме 
голові суду та його заступникам. Це 
також свідчить про те, що судді, які 
займають адміністративні посади, 
мають менше навантаження стосов-
но розгляду справ і більше часу для 
здійснення адміністративних повно-
важень.

— Вам, мабуть, доводилось розгля-
дати резонансні або спірні питання. Чи 
відчували Ви тиск при цьому в залі суду? 
Як виходили з цієї ситуації?

— Я працюю на посаді судді 15 років 
і дотепер ні як суддя, ні як голова суду 
тиску з приводу спірних чи резонанс-
них справ не відчувала, хоча слухати 
такі справи, звичайно ж, доводилося. 
Наприклад, у моєму провадженні 
була гучна справа щодо банку «Украї-
на», нині я розглядаю справу «чорних 
трансплантологів», але все це далеко від 
політики. Судді нашого суду з приводу 
тиску також до мене не звертались.

«ЗМІ взагалі забули, що на лаві 
підсудних перебуває ще й інший 
фігурант, який також був суддею»

— Новий закон посилив механізми 
боротьби з корупцією. Як уважаєте, чи 
будуть ці заходи ефективними? 

— Дійсно, закон посилив механізм 
боротьби з корупцією в судах. Так, в 
усіх судах кожної юрисдикції запро-
ваджений антикорупційний механізм 
автоматичного розподілу справ. Істот-
них змін зазнала й система судоустрою. 
Зменшена роль голів судів. Вони по-
збавлені можливості в будь-який спосіб 
впливати на матеріально-технічне забез-
печення суддів. Крім того, у господар-
ському і кримінальному процесах голо-
ви судів позбавлені повноважень щодо 
розгляду питання про відвід судді. При 
цьому кандидатури на адміністративні 
посади в судах пропонуються радами 
суддів і затверджуються Вищою радою 
юстиції. 

Я вважаю, що вказані міри є ефек-
тивними й такими, що призведуть 
до підвищення незалежності суддів. 

Професія судді не тільки цікава та ба-
гатогранна, а й відповідальна та досить 
складна, адже професіоналізм верши-
теля правосуддя, його добросовісність, 
порядність, чесність, об’єктивність, 
удумливий підхід до кожної деталі 
справи, постійне прагнення до само-
вдосконалення є найважливішими 
гарантіями надійного забезпечення 
прав і законних інтересів громадян. 
Тож тільки особисті якості кожного 
окремого судді можуть привести до 
підвищення авторитету судів, який 
нині, на жаль, є досить низьким.

— Чи траплялись останнім часом 
корупційні скандали у вашому суді, чи 
залишали ваші колеги свої посади через 
звинувачення в корупції?

— Протягом останнього року ні-
яких корупційних скандалів у Обо-
лонському районному суді м.Києва 
не було і судді із цього приводу не 
звільнялися з посад. Хоча в травні 2011 
року мав місце випадок порушення 
кримінальної справи стосовно певної 
особи, але вона на той момент уже була 
звільнена Верховною Радою з посади 
судді у зв’язку з поданням заяви про 
відставку. На даний час мені не відо-
мі результати розслідування вказаної 
кримінальної справи, знаю тільки, що 
цей екс-суддя не затриманий, він пере-
буває на волі. Оперативники вилучи-
ли цивільну справу, яка була в його 
провадженні, й у ній досі не винесено 
рішення. Я зверталася до слідчого з 

проханням повернути цю справу в 
суд, якщо вона не визнана речовим до-
казом, але питання досі не вирішено. 
Справа лежить у міліції з 25 травня. 

— Ваш суд розглядав справу щодо 
колишнього судді І.Зварича. У зв’язку з під-
вищеною увагою громадськості до неї не 
виникало якихось проблем з її розглядом?

— Так, у провадженні Оболонсько-
го районного суду м.Києва перебувала 
кримінальна справа за обвинувачен-
ням колишнього голови Львівського 
апеляційного адміністративного суду 
І.Зварича та судді В.Любашевського. 
Підсудність у вказаній справі була ви-
значена Головою ВС. 

Відповідно до норм чинного зако-
нодавства розгляд справи проводився 
у складі трьох суддів. 20 вересня 2011 
року був проголошений вирок. З пра-

вової точки зору, це була звичайна 
кримінальна справа, й у мене від са-
мого початку викликало здивування, 
що всі ЗМІ чомусь писали тільки про 
І.Зварича та взагалі забули, що на 
лаві підсудних перебуває ще й інший 
фігурант — В.Любашевський, який 
також був суддею. Це говорить про 
те, що громадськість приділяла увагу 
не самому факту корупції в судах, а 
передусім особі судді І.Зварича, який 
займав адміністративну посаду. 

При розгляді цієї справи дійсно 
виникали проблеми, але це пов’язано 
тільки з організаційними та техніч-
ними моментами, а не з підвищеною 
увагою до справи. Проблема полягала 
в тому, що всі учасники процесу, в тому 
числі й дуже велика кількість свідків, 
не були жителями Києва, а приїжджа-
ли переважно зі Львова та Львівської 
області, у зв’язку з чим виникало пи-
тання про забезпечення їх участі в 
судовому засіданні. Іноді виникали 
проблеми з їх доставленням у Київ.

— Зазвичай у суддів існує певна кор-
поративна солідарність. Чи обговорю-
вали ви з колегами «справу Зварича», чи 
співчували йому? До речі, чому в Єдиному 
державному реєстрі судових рішень досі 
не з’явився вирок у «справі Зварича», хоча 
він був винесений ще у вересні?

— На вирок Оболонського район-
ного суду м.Києва відносно І.Зварича 
та В.Любашевського подані апеляції 
засуджених та захисників. Після ви-

конання всіх вимог Кримінально-
процесуального кодексу справа буде 
направлена до Апеляційного суду 
м.Києва, який у межах своїх повно-
важень і дасть оцінку законності та 
обгрунтованості вироку. 

На загальних нарадах суддів Обо-
лонського районного суду м.Києва, 
які проводяться щотижня, обговорю-
ються певні питання стосовно справ, 
але це спірні питання, які виникають у 
суддів при застосуванні тих чи інших 
правових норм. Щодо справедливості 
вироку суду відносно І.Зварича я можу 
лише сказати таке: якщо особа скої-
ла злочин та її винуватість повністю 
доведена, то їй має бути призначено 
покарання в межах, установлених у 
санкції інкримінованої статті, яке буде 
необхідне та достатнє для виправлен-
ня засудженого та для запобігання 
новим злочинам. 

Що стосується того, чому вирок 
Оболонського районного суду від-
носно І.Зварича відсутній у Єдино-
му державному реєстрі судових рі-
шень, то річ у тому, що починаючи з 
26 серпня 2011 року в більшості суддів 
нашої установи закінчилися стро-
ки дії електронних підписів. Тому з 
26 серпня наших рішень у реєстрі вза-
галі немає. І не тільки Оболонського 
райсуду, а, наскільки я розумію, всіх 
судів України.

— Але ж рішення у «справі Юлії Тим-
ошенко» чомусь уже давно з’явилося в 
реєстрі…

— Справа в тому, що діють тільки 
електронні підписи суддів, які призна-
чені на посади протягом останнього 
року (в Оболонському суді дійсні під-
писи тільки в 4 суддів). Суддя Родіон 
Кірєєв, мабуть, теж був призначений 
на посаду досить недавно. 

— Чи відомо вам, коли ця проблема 
буде вирішена?

— Я неодноразово письмово звер-
талася до ТУ ДСА в м.Києві з цього 
приводу, але отримала відповідь, що 
закупівля послуг ЕЦП для працівни-
ків судових установ на період 2011—
2012 років здійснюється ДСАУ, і після 
забезпечення відповідного фінансу-
вання з боку Державного казначейства 
Державна судова адміністрація вживе 
необхідних заходів щодо забезпечення 
працівників суду електрон ними під-
писами. Ми чекаємо на це. 

— І традиційне запитання: якими 
будуть ваші побажання читачам нашої 
газети?

— Читачам газети «Закон і Бізнес» 
я засвідчую свою повагу та підтримку. 
Бажаю здоров’я, натхнення, успіху, до-
бра, особистого щастя, невтомності та 
змін лише на краще. � 

ПРОЦЕДУРА

Пленум 
тримає 
паузу.

 � Закінчення, початок на стор.1

Одна вакансія 
і 9 портфелів

Як припускають експерти, ані 
представники влади, які лобіюють 
інтереси своїх претендентів на поса-
ду керманича ВС, ані самі судді ВС не 
зацікавлені у швидшому проведенні 
Пленуму. Перші продовжують збирати 
голоси за своїх висуванців, оскільки 
жоден ще не заручився підтримкою 
більшості колег. 

За неофіційними даними, на 
вул. Банковій також ще не визначи-
лися, кому довірити першу посаду в 
найвищій інстанції. Якщо, наприклад, 
припустити, що її віддадуть комусь 
сторонньому, то такого кандидата 
попередньо слід перевести до складу 
ВС. Роль ухідних дверей відіграє на-
явна вакансія в Суді (його кількісний 
склад збільшено до 48 суддів при 
47 наявних). Але на проходження всієї 
процедури потрібен певний час: має 
бути подання заяви, отримання ре-
комендації (довідки) ВККС, видання 
відповідного акта. 

Поки що підтвердження про під-
готовку таких документів не було. 
За словами голови ВККС Ігора Сам-
сіна, офіційного повідомлення про 
наявність вакансії в складі ВС до 
комісії не надходило, відповідно не 
було оголошення про проведення 
конкурсу на її заміщення, а отже, і 
документів від претендентів до ВККС 
не надходило. 

У той же час збільшення посад 
керівників посилило конкуренцію 
серед самих суддів ВС. Адже Пле-
нум має поділити між 45 суддями 
(не враховуємо двох відряджених) 
9 додаткових портфелів. І не факт, що 
їх повернуть у ті самі руки, які їх три-
мали рік тому, хоча з 8 колишніх го-
лів палат та їхніх заступників, котрі 
обіймали ці посади до проведення 
реформи, у ВС наразі залишаються 
працювати 6 суддів. На думку екс-
пертів, вакансії стануть свого роду 
розмінною монетою, якою можуть 
розрахуватися за підтримку нового 
очільника ВС. 

У коридорах найвищого органу 
третьої гілки влади припускають, 
що обрання нового очільника за-
тягнеться до середини грудня. І 
можливо, саме він привітає колег із 
професійним святом — Днем праців-
ників суду. �

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

Виконувач обов’язків Голови Верховного Суду 
України Анатолій ЯРЕМА:

«Верховний Суд 
не сидить склавши руки»

РОМАН ЧИМНИЙ

Коли нарешті можна 
очікувати проведення 
Пленуму Верховного Суду, 
в ексклюзивному інтерв’ю 
кореспондентові «ЗіБ» розповів 
в.о. Голови ВС Анатолій ЯРЕМА.

— Анатолію Григоровичу, яких захо-
дів уживає Верховний Суд для того, аби 
виконати вимоги нового закону щодо 
розширення процесуальних повнова-
жень ВС?

— Скажу відразу: Верховний Суд 
не сидить склавши руки. Розроблено 
план організаційних заходів стосов-
но виконання відповідних положень 
розд.6 закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо розгляду справ Верховним Су-
дом України» від 20.10.2011 №3932-VI. 
Відповідно до цього плану готуються 
до передання й поступово передають-
ся Вищому спеціалізованому суду з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ:

• касаційні скарги (подання) на 
рішення загальних судів у криміналь-
них і цивільних справах, подані до 
ВС до 15.10.2010 включно і призначені 
(прийняті) ним до касаційного розгля-
ду, але не розглянуті до 1.11.11 включ-
но, про що постановляються ухвали; 

• касаційні скарги (подання) на 
рішення загальних судів у криміналь-
них і цивільних справах, подані до 
ВС після 15.10.2010, касаційні скарги 
(подання) на рішення загальних судів 
у кримінальних і цивільних справах, 
не призначені (не прийняті) Верхо-
вним Судом до касаційного розгляду 
до 15.10.2010 включно;

• скарги на судові рішення в 
цивільних справах у зв’язку з винят-
ковими обставинами, подані після 
15.10.2010 (для розгляду питання про 
допуск справи до провадження в по-
рядку, передбаченому Цивільним про-
цесуальним кодексом). 

Безумовно, гостро стоїть питання 
формування судових палат ВС, і на-
разі на розгляд Пленуму готуються 
матеріали щодо чисельності та персо-
нального складу палат. 

— Чи робилися спроби оскаржити 
ухвалу Окружного адміністративного 
суду м.Києва щодо заборони проведення 
Пленуму ВС?

— На це рішення я як третя особа 
у справі подав апеляційну скаргу, роз-
гляду якої так і не відбулося. 

Ще до прийняття закону №3932-VI 
Верховний Суд звертався до Конститу-
ційного Суду з проханням прискорити 
розгляд подання Вищої кваліфкомісії 
суддів, аби уможливити засідання 
Пленуму ВС. Ні прискорення, ні роз-
гляду не було.

16 листопада, вже після ухва-
лення цього закону, я, як виконувач 
обов’язків Голови ВС, звернувся до 
Конституційного Суду з проханням 
вирішити питання про закриття про-
вадження в цій справі, оскільки за-
коном урегульовано питання участі 
членів ВККС у роботі Верховного Суду 
і, зокрема, в роботі Пленуму ВС. 

22 листопа да Верховний Су д 
звернувся до Окружного адміні-
стративного суду м.Києва з кло-
потанням про відновлення прова-
дження у справі за позовом Миколи 
Пінчука й одночасно про закриття 
провадження у зв’язку з непідвідо-
мчістю позову суду і врегулюванням 
порушеного в позові питання на за-
конодавчому рівні. 

— Коли в такому разі можна очікува-
ти проведення Пленуму ВС?

— Усе залежить від того, як швидко 
відбудуться згадані вище процесуальні 
дії й, таким чином, розблокується ро-
бота Пленуму Верховного Суду. Споді-
ваюся, це буде вирішено найближчим 
часом, оскільки повноцінна діяльність 
найвищого судового органу держави 
потрібна найперше її громадянам. 
З утворенням судових палат Верхо-
вний Суд зможе нарешті переглянути 
у зв’язку з винятковими та виключни-
ми обставинами справи, які чекають 
свого розгляду більше року, оскільки 
ВС був позбавлений відповідних по-
вноважень. 

Якнайшвидше утворення судових 
палат потрібне і для того, щоб забез-
печити розгляд тих справ, які надхо-
дитимуть до Верховного Суду, вже за 
новим законом. �

«Тільки особисті якості кожного окремого судді 
можуть привести до підвищення авторитету 
судів, який нині, на жаль, є досить низьким».
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 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

16 листопада 2011 року 

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

 • П’янової Яни Валеріївни — на 
посаду судді Харківського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Головко Олени Володимирівни —
на посаду судді 
Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду;

 • Собини Ольги Іванівни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Сумської області;

 • Леонідової Олени Володимирів-
ни — на посаду судді 
Широківського районного суду 
Дніпропетровської області;

 • Мамаєвої Оксани Василівни — на 
посаду судді Красноперекопського 
міськрайонного суду Автономної 
Республіки Крим;

 • Свистунової Олени Вікторівни — 
на посаду судді Дзержинського 
районного суду м.Кривого Рогу 
Дніпропетровської області;

 • Шевцової Тамари 
Василівни — на посаду судді 
Бабушкінського районного суду 
м.Дніпропетровська;

 • Ул’яновської Оксани Василівни — 
на посаду судді Святошинського 
районного суду м.Києва 
безстроково;

 • Мартинової Оксани Михайлівни —
на посаду судді Фрунзенського 
районного суду м.Харкова;

 • Бондарєвої Олени Іванівни — на 
посаду судді Центрально-Міського 
районного суду м.Кривого Рогу 
Дніпропетровської області.

ВІТАЄМО! 

ОЛЕКСАНДР 
КУЛЕБ’ЯКІН 
26 листопада, 52 роки 

Голова Донецького апеляційного гос-
подарського суду, заслужений юрист 
України

ІГОР САМСІН 
30 листопада, 54 роки 

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів, суддя Верховного Суду, заслужений 
юрист України, кандидат юридичних наук. 

ГРИГОРІЙ 
МАЧУЛЬСЬКИЙ 
30 листопада, 45 років 

Суддя Вищого господарського суду. 

МИКОЛА 
ЧЕРКАЩЕНКО 
30 листопада, 52 роки 

Суддя Вищого господарського суду, за-
служений юрист України. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

15 листопада 2011 року 

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

 • Собківа Ярослава Мар’яновича —
на посаду судді Вищого 
адміністративного суду України;

 • Шинкар Тетяни Ігорівни — на 
посаду судді Львівського 
окружного адміністративного 
суду;

 • Щавінського Віталія Романовича —
на посаду судді Київського 
окружного адміністративного 
суду;

 • Дрішлюка Андрія Ігоровича — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Одеської області;

 • Серебрякової Тетяни Валеріївни — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Миколаївської області;

 • Василишина Валерія 
Олександровича — на 
посаду судді Броварського 
міськрайонного суду Київської 
області;

 • Марченко Наталії Вікторівни — 
на посаду судді Апостолівського 
районного суду Дніпропетровської 
області;

 • Шевченко Ірини Миколаївни —
на посаду судді Ленінського 
районного суду м.Кіровограда.

ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Дисциплінарна оперативність. 
Догани як зброя в боротьбі з тривалим розглядом справ 
ТЕТЯНА КУЛАГІНА 

Інколи щоб пришвидшити розгляд 
справи суддею і спонукати надалі 
працювати оперативніше, досить 
оголосити йому догану. Власне так 
і зробила Вища кваліфікаційна 
комісія суддів під час чергового 
засідання, «нагородивши» 
12 законників, на дії котрих 
надійшли скарги від невдоволених 
громадян, доганами. 

«Чеховські» вироки 

Як завжди, чи не найбільше скарж-
ники, в яких накопичилися претензії 
до суддів, нарікали на тяганину в роз-
гляді справ. Багатьох законників ко-
місія під час чергового засідання (17 
листопада) помилувала, побачивши, 
що вони вживали заходів, аби не до-
пустити затягування, і припинила дис-
циплінарну справу. Втім, 12 служите-
лів Феміди ВККС вирішила покарати, 
оскільки не повірила, що вони робили 
спроби вкластися у розумні строки. 

Одним із перших законників, з ко-
трого кваліфкомісія розпочала розда-
чу доган був представник Київського 
райсуду м.Одеси Степан Галій. Нага-
даємо: дисциплінарну справу проти 
останнього комісія порушила у верес-
ні. «Кваліфікаційники» розглянули дві 
заяви від осіб, незадоволених роботою 
служителя Феміди, і вирішили покара-
ти суддю доганою. Суть однієї зі скарг 

полягала у тривалому розгляді кримі-
нальної справи, яку С.Галій розпочав у 
2006 році, а завершив лише у 2011-му. 
Як пояснив суддя, низька оператив-
ність зумовлена тим, що тривалий час 
не з’являлися потерпілі і свідки, окрім 
того у 2008 році призначили експер-
тизу, котра значно затягнула процес. 
«Як можна робити експертизу понад 
три роки», — дивувалися члени комі-
сії. При цьому з’ясувалося, що вирок, 
який виніс суддя, взагалі не врахову-
вав висновків експертизи, хоча перед 
цим законник наголошував, що вона 
була вкрай потрібна. У свою чергу член 
ВККС Галина Колеснік звернула увагу 
на стиль суддівського вироку, який 
нагадує оповідання. Уривок тексту, 
який вона зачитала, розсмішив усіх 
присутніх. Але, як додав один із членів 
комісії, це був сміх крізь сльози. 

Крім того одеський суддя, якого 
«кваліфікаційники» прозвали Че-
ховим за його креативний підхід до 
написання вироків, намагався роз-
жалобити комісію своїм великим на-
вантаженням. «Я працюю з ранку до 
ночі, і фізично витримати таке наван-
таження дуже складно. Затягування 
справи — це не моя вина, я нічого не 
порушив», — переконував суддя. До 
речі, в лавах Феміди законник пра-
цює вже 19 років, але ні великий обсяг 
роботи, ні чималий досвід роботи не 
врятували його від догани. 

На непосильне навантаження на-
рікав і суддя Жовтневого райсуду 
м.Дніпропетровська Геннадій Чер-

новський, на дії якого також надійшла 
не одна скарга. Законника звинува-
чували в затягуванні справи, яку він 
розглядав протягом 3 років. «В мене 
немає чіткої аргументації, — зазначив 
Г.Черновський, — можу лише сказати, 
що в мене було багато справ». Щоправ-
да, назвати кількість справ, розгляну-
тих минулого року, він не зміг. У під-
сумку комісія оголосила йому догану 
за тяганину. 

Невдалі візити 

Не вдалося уникнути покарання й 
судді Ленінського райсуду м.Запоріжжя 
Наталії Нікітенко. До речі, це вже не 
перший невдалий візит законниці до 
ВККС. У березні цього року остання 
приїздила до столиці, аби отримати 
рекомендацію для переходу з Ленін-
ського райсуду м.Запоріжжя до апеля-
ційного суду області. Але ВККС вирі-
шила не поспішати з її переведенням. 
Коли вирішувалося це питання, член 
комісії Дмитро Сокуренко повідомив, 
що відносно якості роботи законниці 
вимальовується дуже сумна картина, 
мовляв, за адміністративними ма-
теріалами є дуже багато порушень, 
пов’язаних з тим, що громадян неза-
конно притягують до відповідаль-
ності. При цьому вища інстанція 
скасовувала її постанови і закривала 
провадження в цих справах. Водно-
час комісія проаналізувала розгляд 
кримінальних справ суддею і дійшла 
висновку, що Н.Нікітенко недостатньо 

ретельно досліджує матеріали справ. 
Крім того, що комісію збентежило таке 
ставлення до роботи, на дії законниці 
надійшло ще й чимало скарг. Долю 
однієї з таких скарг кваліфкомісія ви-
рішувала 17 листопада. Розглянувши 
претензії скаржника, комісія виявила 
в діях судді порушення норм мате-
ріально-процесуального права, за що 
вона отримала дисциплінарне стяг-
нення у вигляді догани. Очевидно, що 
догана аж ніяк не сприятиме її пере-
веденню до вищої інстанції. 

Також доганою «нагородили» 
представницю Алуштинського місь-
кого суду АРК Валентину Хотянову. 
До речі, член ВККС Ніна Фадєєва сво-
го часу розповідала, що коли працю-
вала разом з омбудсменом, вже мала 
справу з цією суддею, оскільки скарг 
на неї вистачало. Цього разу суддю 
звинувачували в тяганині у розгля-
ді справи, однак, як з’ясували члени 
ВККС, безпідставно. 

Вкотре не пощастило й судді Боро-
дянського райсуду Київської області 
Володимиру Додатку. 3 листопада 
ВККС розглядала питання щодо при-
тягнення судді до дисциплінарної 
відповідальності і знайшла підстави, 
щоб застосувати стосовно нього дис-
циплінарне стягнення у вигляді дога-
ни. Відтоді як судді оголосили догану 
минуло лише кілька тижнів, але вже 
17 листопада його професійна репу-
тація знову постраждала. Причиною 
чергової догани стала судова тяганина, 
допущена ним. �

ПІДБІР КАДРІВ

Першопрохідці оновленої Феміди.
ВККС рекомендувала призначити суддями вперше 112 кандидатів
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Підбір потенційних володарів 
мантій за новими правилами, 
передбаченими законом «Про 
судоустрій і статус суддів», 
вже на фінішній прямій. Вища 
кваліфікаційна комісія суддів 
«благословила» переможців 
конкурсу на зайняття вакантних 
посад. 112 претендентів отримали 
шанс уже найближчим часом 
присягнути на вірність Феміді та 
одягти мантії.

Рекомендації без участі

Понад рік тому закон «Про судоу-
стрій і статус суддів» змінив порядок 
призначення на посаду судді вперше. 
Понад 3 тис. кандидатів відчули дію 
нових правил на собі — в результаті 
лише 686 з них пощастило дійти до 
фінішу і потрапити до кадрового 
резерву. А нещодавно 112 кандидатів 
стали першими, хто після набрання 
чинності законом «Про судоустрій і 
статус суддів» отримав рекоменда-
цію ВККС на призначення суддями 
вперше.

Три дні поспі ль — 21, 22 та 
23 листопада — на порядку денному 
постійно діючого органу було одне й те 
ж: надання кандидатам рекомендацій 
на призначення на посади суддів міс-
цевих судів загальної юрисдикції. А за 
тиждень до цього «кваліфікаційники» 
вирішили, що для отримання рекомен-
даційної «перепустки» кандидат ви-

кликається на засідання лише в тому 
випадку, якщо до нього є питання.

«Таким чином, присутність кан-
дидата на посаду судді вперше на 
засіданні ВККС при вирішенні пи-
тання щодо надання рекомендацій 
на призначення на посади суддів міс-
цевих судів загальної юрисдикції є 
обов’язковою лише за умови визнан-
ня комісією обов’язковою у часті 
кожного окремого кандидата та ви-
клику його на засідання комісії», —
повідомлялося на сайті постійно ді-
ючого органу.

За три дні журналістам не пощас-
тило зустрітися з жодним майбутнім 
законником, адже до 112 кандидатів 
претензій у «кваліфікаційників» не 
знайшлося. Та й самі переможці кон-
курсу не виявили бажання приїхати до 
столиці для отримання рекомендацій. 
Тож єдиними спостерігачами процесу 
«благословення» претендентів були 
представники ЗМІ.

Представлення «першачків»

Як повідомив голова ВККС Ігор 
Самсін, комісія вирішила в першу 
чергу надавати рекомендації в ті оби-
телі Феміди, де є найбільше вакансій. 
«Необхідно також урахувати, що від-
повідно до п.5 Порядку формування 
та ведення резерву на заміщення 
вакантних посад комісія виключає 
кандидатів з резерву в разі одержання 
ними рекомендації про призначення 
суддею», — додав І.Самсін.

Доповідачі витрачали на знайом-
ство з кожним претендентом 3 хв. Спо-

чатку надавалась коротка інформація 
про потенційних володарів мантій, а 
потім «кваліфікаційники» мали змо-
гу поставити запитання кандидатам. 
Голосувала комісія відкрито, рішення 
приймала одноголосно.

Усіх переможців конкурсу перевіря-
ли на відповідність вимогам до кандида-
тів на посаду судді, передбачених ст.65 
закону «Про судоустрій і статус суддів» 
та ст.127 Конституції. Зокрема, комісія 
повідомляла біографічні дані претен-
дентів: дата народження (законником 
може бути особа не молодша 25 років), 
громадянство України, проживання на 
території України довше 10 років, воло-
діння державною мовою, наявність ви-
щої юридичної освіти та стаж роботи в 
галузі права (не менш як 3 роки).

Також «кваліфікаційники» повідо-
мляли, що кандидати не були визна-
ні судом обмежено дієздатними або 
недієздатними; не мають хронічних 
психічних чи інших захворювань, які 
можуть перешкоджати виконанню 
обов’язків служителя Феміди, а також 
незнятої чи непогашеної судимості. 
«Інформація щодо претендентів на 
посади суддів уперше від установ, під-
приємств, організацій та громадян не 
надходила», — закінчили свій виступ 
члени комісії.

«Господарники» — рекордсмени

Найбільше поповнення отримають 
«господарники»: до господарських 
судів Вінницької, Дніпропетровської, 
Луганської, Львівської, Рівненської, 
Харківської, Чернігівської, Донецької 

областей та м.Києва було рекомендо-
вано 55 кандидатів. Рекордсменом з 
кількості «новобранців-першачків» 
став Господарський суд Донецької об-
ласті (туди отримали «перепустки» 
15 претендентів).

На роботу до окружних адміні-
стративних судів прийде 13 новачків. 
Зокрема, у Вінницькому окружному 
адмінсуді закриють 9 вакансій, а в 
Окружному адмінсуді м.Києва — 2. 
Зникнуть вільні посади і в столичних 
обителях Феміди: Дарницькому, Дні-
провському, Деснянському, Оболон-
ському та Святошинському райсудах 
м.Києва.

Збі льшиться ка дровий ск ла д 
Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області (5 новачків), 
Уманського міськрайсуду Черкаської 
області (4 «новобранців») та Ірпін-
ського міськсуду Київської області 
(3 новачків).

Пройшовши «кваліфікаційне коло» 
призначення на посаду судді вперше, 
кандидати мають витримати випро-
бування ще двох «призначальних кіл»: 
Вищої ради юстиції та Президента. 
Коли конституційний орган ухвалить 
позитивне рішення щодо кандидатів 
і внесе подання главі держави, пре-
тенденти зможуть з полегшенням 
зітхнути і приміряти мантію, за яку 
вони боролися 8 місяців. Після цього 
Президент підпише указ про призна-
чення кандидатів на посади суддів. А 
далі — приємний і водночас відпові-
дальний момент: складання присяги 
під час урочистої церемонії у присут-
ності Президента. �

УМОВИ ПРАЦІ

Слідами білорусів.
На суддю наклали стягнення за противників Лукашенка
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів винесла догану законниці, 
яка кілька разів замінювала 
тримання під вартою на м’якші 
запобіжні заходи. Таким чином 
судді вкотре отримали сигнал 
про небезпеку, яку становлять 
для кар’єри спроби заперечити 
прокуратурі.

Часові рамки

Засідання ВККС почалось із на-
дання рекомендацій кандидатам на 
роботу в третій гілці влади. «Квалі-
фікаційники» підтвердили вибір 30 
охочих долучитися до суддівської про-
фесії, після чого почали розгляд скарг.

Як завжди, не обійшлося без скарг 
на надто тривалий розгляд справ. У 
таких випадках «кваліфікаційникам» 
доводилося розбиратись у причинах 
порушення строків, і, на щастя для 
суддів, не завжди члени ВККС уважали 
закиди обгрунтованими. Однак для 
декого візит до столиці все ж закін-
чився доганою.

Не пощастило, зокрема, Надії Ше-
реметі з Городоцького районного суду 
Львівської області, яка розглядає одну 
зі справ ще з листопада 2008 року. 
Законниця пояснила, що в неї дуже 
велике навантаження. Крім цього, 
причину тривалого розгляду жінка 
вбачає в тому, що позивач кілька ра-
зів змінював вимоги, а відповідач не 
з’являвся на засідання. Та, незважаючи 
на це, «кваліфікаційники» вирішили, 
що розгляд справи все одно надто три-
валий, і винесли Н.Шереметі догану.

Прокурорський нагляд

У більшості випадків скаржниками 
виступали громадяни, проте представ-
ницею Дарницького районного суду 
м.Києва Тамарою Трусовою невдово-
леною виявилася прокуратура. На за-
сідання комісії навіть прибула людина 
з органу державного обвинувачення.

Причиною звернення став той 
факт, що суддя змінила міру запо-
біжного заходу для кількох громадян 
Білорусі, яких затримали за зберігання 
наркотиків. Підозрювані перебували 
під вартою, але після клопотань за-
проторених за грати суддя погоди-

лася відпустити їх на поруки. Далі 
громадяни Білорусі на засідання суду 
не з’являлись, і їх оголосили в розшук.

Ускладнює справу той факт, що пі-
дозрювані, за словами судді, були проти-
вниками нинішньої білоруської влади. 
Саме через можливі переслідування на 
батьківщині вони перебували в Україні. 

Як розповіла Т.Трусова, в ході 
розгляду справи підозрювані деякий 
час з’являлися в суд. Це та деякі інші 
об’єктивні фактори і стали причиною 
того, що суддя погодилася випустити 
їх на поруки. Однак над громадянами 
Білорусі нависла нова небезпека — їх 
могли екстрадувати на батьківщину. А 
це, очевидно, для опозиціонерів несло 
більшу загрозу, ніж українське право-
суддя. Як наслідок, вони вирішили 
триматися від суду якнайдалі.

Невдоволення прокуратури ви-
кликало й кілька інших випадків, 
коли суддя змінювала запобіжний за-
хід. Щоправда, крім білорусів, ніхто 
від суду не тікав, а тому незрозуміло, 
яка користь обвинуваченню була б від 
того, що підозрювані підривали своє 
здоров’я в СІЗО.

Водночас очевидно, що прокурату-
рі незручно працювати із суддями, які 

не погоджуються відправляти людей 
за грати на першу вимогу. Чого добро-
го, через них і кількість виправдуваль-
них вироків зростатиме. Сьогодні їх 
тільки 0,2%, що демонструє практично 
ідеальну роботу обвинувачення. 

Нещодавно прокуратура вже про-
сила покарання для іншого судді – 
Сергія Аніпка (див. №31 «ЗіБ»), який 
відмовився відправити підозрюваного 
за грати, обмежившись підпискою про 
невиїзд. Тоді «кваліфікаційники» ви-
рішили, що догани буде замало і, по-
бачивши ознаки порушення присяги, 
відправили матеріали до Вищої ради 
юстиції. А ось члени ВРЮ поставилися 
до судді більш лояльно і відмовилися 
його звільняти. Правда, сам С.Аніпко 
на засіданні конституційного органу 
заявив, що вважає своє рішення не-
правильним: мовляв, якби мав мож-
ливість, то зробив би інакше. 

Очевидно, що й інші судді, зважаю-
чи на активність прокуратури і лояль-
ність до неї членів кваліфкомісії, теж 
не раз подумають, перш ніж відмовити 
представникам обвинувачення, нехай 
навіть клопотання буде необгрунтова-
ним. Зайвий раз поставати перед ВККС 
чи ВРЮ ніхто не хоче. �

6 судова влада



 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

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

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Обрати БОЧАРОВА Андрія 
Івановича на посаду судді 
Овідіопольського районного 
суду Одеської області 
безстроково. 

Голова Верховної 
Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
17 листопада 2011 року 
№4049-VI

КАДРИ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

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

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів: 

Вищого адміністративного 
суду України 
ТЕМКІЖЕВА Ігоря 
Хажмуридовича; 

апеляційного суду 
Дніпропетровської області 
МІХЕЄВУ Вікторію Юріївну; 

апеляційного суду 
Львівської області 
САВУЛЯКА Романа Васильовича; 

апеляційного суду 
Миколаївської області 
ЧЕБАНОВУ-ГУБАРЄВУ 
Наталю Валентинівну; 

апеляційного суду 
Херсонської області 
РАДЧЕНКА Сергія В’ячеславовича; 

апеляційного суду Чернігівської 
області 
ВИСОЦЬКУ Наталію В’ячеславівну, 
ШИТЧЕНКО Наталію Віталіївну; 

Донецького апеляційного 
адміністративного суду 
ШАЛЬЄВУ Вікторію Анатоліївну; 

Одеського апеляційного 
адміністративного суду 
ВЕРБИЦЬКУ Ніну Володимирівну, 
ГРАДОВСЬКОГО Юрія Михайловича; 

Севастопольського апеляційного 
адміністративного суду 
КУКТУ Максима Валерійовича; 

Львівського апеляційного 
господарського суду 
МАЛЕХ Ірину Богданівну; 

Одеського апеляційного 
господарського суду 
ГОЛОВЕЯ Віктора 
Миколайовича. 

Голова Верховної 
Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
17 листопада 2011 року 
№4048-VI

ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді 

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

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Звільнити Пасенюка 
Олександра Михайловича 
з посади судді Вищого 
адміністративного суду 
України у зв’язку з поданням 
заяви про звільнення з посади 
за власним бажанням. 

Голова Верховної 
Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
3 листопада 2011 року 
№3992-VI

САМОВРЯДУВАННЯ 

Подвоєна винагорода. 
Середня зарплата судді перевищить 13600 гривень 

 � Закінчення, початок на стор.1

Як пояснив голова РСУ Ярослав 
Романюк, суть проблеми полягає 
в тому, що відповідно до ч.5 ст.44 
закону «Про статус суддів», який 
втратив чинність, передбачалося, що 
відпустка обчислюється в робочих 
днях. Водночас у законі «Про від-
пустки» йшлося, що всі відпустки 
слід розраховувати в календарних 
днях. «Для цього Міністерство пра-
ці та соціальної політики розробило 
формулу, відповідно до якої кіль-
кість робочих днів переводилася в 
кількість календарних днів. І в цій 
формулі було закладено цифру 6 — 
тривалість тижня в робочих днях, 
за якою обчислювалася тривалість 
відпустки до прийняття закону «Про 
відпустки». Однак сьогодні вже є 
інший закон — «Про судоустрій і 
статус суддів», який передбачає об-
числення відпустки в робочих днях. 
Тобто роз’яснення міністерства вже 
не відповідає чинному законодав-
ству», — зазначив Я.Романюк. 

Аби вирі шити цю проблем у, 
Т.Козир запропонувала зобов’язати 
ДСАУ звернутися до Головного управ-
ління державної служби та Міністер-
ства соціальної політики з клопотан-
ням про приведення роз’яснення щодо 
тривалості відпустки суддів у відпо-
відність до закону «Про судоустрій і 
статус суддів». 

У свою чергу голова ДСАУ Р. Кири-
люк спочатку попросив дати йому час 
для ретельного ознайомлення із цим 
питанням. У підсумку РСУ доручила 
ДСАУ поглиблено вивчити питання 
тривалості відпусток суддів, уста-
новленої відповідно до закону «Про 
судоустрій і статус суддів». Поділи-
тися висновками після поглибленого 

вивчення питання Р.Кирилюк має на 
наступному засіданні РСУ. 

Бюджетна перспектива 

Натомість Р.Кирилюк порадував 
орган суддівського самоврядування  
доповіддю, присвяченого виплаті 
суддівської винагороди у 2011 році, та 
розповів про перспективи на наступ-
ний рік. Так, за його словами, у зв’язку 
з набранням чинності законом «Про 
судовий збір» ДСАУ підготувала про-
позиції щодо внесення змін до закону 
«Про Державний бюджет України на 
2011 рік», які парламент схвалив 4 
листопада цього року. Тепер судам 
загальної юрисдикції можна розра-
ховувати на збільшення видатків за 

спеціальним фондом держбюджету та 
погашення заборгованості з виплати 
вихідної допомоги та щомісячно-
го грошового утримання суддям за 
2010—2011 роки. Крім того, передба-
чається виділення додаткових коштів 
на заробітну плату.

Порадував очільник ДСАУ й пер-
спективами, наголосивши, що при 
формуванні проекту держбюджету 
на 2012 рік ДСАУ повністю врахувала 
вимоги стст.129, 130 та 136 закону «Про 
судоустрій і статус суддів» у частині 
суддівської винагороди та допомоги 
на оздоровлення. Отже, за словами 
Р.Кирилюка, в наступному році рівень 
оплати праці суддів зросте майже у 
2,4 раза, а середня заробітна плата — 
до 13,6 тис. грн. При цьому, як зазна-

чив Р.Кирилюк, розподіл видатків 
при формуванні бюджетного запиту 
на 2012 рік ДСАУ здійснювала з ура-
хуванням штатної чисельності суддів 
та працівників апарату й залежно від 
стажу. 

Водночас РСУ на своєму засіданні 
прийняла рішення щодо внесення до 
Єдиного державного реєстру судових 
рішень усіх вердиктів судів загальної 
юрисдикції до того часу, поки не буде 
прийнято відповідний перелік судо-
вих рішень. Останній РСУ збирається 
затвердити вже найближчим часом, 
але після того, як вивчить міжнарод-
ний досвід. 

Плани на майбутнє 

Наприкінці засідання РСУ запла-
нувала під час наступного зібрання, 
яке відбудеться 23 грудня, обгово-
рити ситуацію, що склалася довкола 
суддівської незалежності. Зокрема, 
члени ради збираються підбити під-
сумки і затвердити результати про-
веденого в цьому році моніторингу 
незалежності суддів. Крім цього, 
орган суддівського самоврядування 
розгляне звернення представників 
Верховного Суду. Нагадаємо, що 
судді ВС вимагали від Генпроку-
рора, Вищої ради юстиції та РСУ 
вжити заходів щодо забезпечення 
суддівської незалежності. Відразу 
3 звернення спровокувало вислов-
лювання заступника Генпрокурора 
Михайла Гаврилюка щодо незакон-
ності перегляду суддями ВС низки 
кримінальних справ та можливості 
їх звільнення за порушення присяги. 
Якою є позиція РСУ з цього приводу 
та які заходи вона запропонує для за-
безпечення суддівської незалежнос-
ті, стане відомо за місяць. �

ВАС

Мінус Пасенюк, плюс Темкіжев
МАРИНА БОЙКО

Рішенням зборів суддів 
Вищого адміністративного суду 
були внесені зміни до складу 
двох його палат: Олександра 
Пасенюка виключили зі складу 
третьої палати, а Ігоря Темкіжева 
«прописали» в четвертій.

Спочатк у «а д м і ніс т рат ивни-
ки» привітали свого нового колегу 

І.Темкіжева, обраного відповідно 
до постанови Верховної Ради від 
17.11.2011 суддею ВАС та зараховано-
го до штату суду згідно з наказом від 
22.11.2011. Раніше І.Темкіжев очолював 
Дніпропетровський апеляційний гос-
подарський суд.

Потім в.о. голови ВАС Михайло 
Цуркан повідомив, що виникла необ-
хідність «відкомандирувати» ново-
спеченого «адміністративника» до 
однієї з п’яти судових палат ВАС. До 
того було потрібно вивести зі складу 

третьої палати О.Пасенюка, звільне-
ного відповідно до постанови ВР від 
3.11.2011 з посади судді ВАС за власним 
бажанням та відрахованого зі штату 
суду згідно з наказом від 3.11.2011. 
Колишній керманич ВАС продовжує 
кар’єру в Конституційному Суді.

Колектив підтримав пропозицію 
М.Цуркана: І.Темкіжева направили до 
четвертої палати, О.Пасенюка виключи-
ли зі складу третьої. Також новому судді 
ВАС установили надбавку за виконання 
особливо важливої роботи в розмірі 50% 

посадового окладу з урахуванням над-
бавки за кваліфклас судді.

У  з в ’я з к у  з  в к л ю ч е н н я м 
І.Темкіжева до четвертої палати 
виникла необхідність увести його 
до складу однієї з постійно діючих 
колегій. За пропозицією секретаря 
четвертої палати Олександра Нечи-
тайла, І.Темкіжев вершитиме пра-
восуддя у складі колегії №9. Також 
збори внесли зміни до персонального 
складу колегії №5 третьої палати, ви-
ключивши з неї О.Пасенюка. �

ЗІБРАННЯ

Процес прискорення. 
Законників зобов’язали негайно розібратись із задавненими справами 
ТЕТЯНА КУЛАГІНА 

Рада суддів загальних судів 
на своєму черговому засіданні 
продовжила вивчення проблеми 
дотримання розумних строків 
розгляду справ у «проблемних» 
судах. Зокрема, цього разу в 
полі зору РСЗС опинилися 
суди Кіровоградської області, 
де законники хоч і затягнули 
слухання низки справ, та вже 
починають виправлятися. 

У черзі за посадою 

23 листопада біля зали, де зазвичай 
засідають члени РСЗС, вишикувалося 
чимало претендентів на адмінпосади. 
Чергове зібрання орган суддівського 
самоврядування розпочав із роздачі 
«перепусток» на посади керівників. 
Всі охочі зайняти такі місця в судах 
без проблем отримали рекомендації 
РСЗС. Зокрема, рада внесла подання 
до Вищої ради юстиції про призна-
чення на посаду заступника голови 
Апеляційного суду Волинської області 
Анатолія Хомицького. Оскільки орган 
суддівського самоврядування наразі 
вивчає ситуацію щодо порушення за-
конниками розумних строків розгляду 
справ, кандидата запитали, скільки 
осіб в області перебувають під вартою 
довше ніж півроку. Таких арештантів 
А.Хомицький нарахував не більше 
3—4. Як визнали члени РСЗС, Волин-
ська область досягла значних резуль-
татів у боротьбі з тяганиною, і поки що 
правосуддя там здійснюється найопе-
ративніше. Тому перед новим-старим 
заступником голови апеляційного 
суду стоїть важливе завдання: орга-
нізувати роботу так, щоб не втратити 
позитивної тенденції. 

До майбутнього володаря адмін-
портфеля приєдналося ще троє за-
конників, яких рада рекомендувала 
на посади заступників. «Перепустку» 

на керівне місце в Апеляційному суді 
Луганської області надали Олексан-
дрові Чобуру, а на посаду заступни-
ків у Апеляційному суді Чернігів-
ської області рекомендували відразу 
двох — Людмилу Навозенко і Миколу 
Квача. До речі, у грудні минулого року 
представники РСЗС підтримали кан-
дидатуру на посаду голови цього суду 
Садіга Тагієва. У кандидатів на місця 
заступників С.Тагієва поцікавились, 
як суддям працюється з новим голо-
вою. «Ми його дуже чекали. Працюємо 
дуже злагоджено», — лаконічно відпо-
віла Л.Навозенко. 

Крім того, рада рекомендувала 
трьох законників на посади голів. Так, 
очолити Городоцький райсуд Львів-
ської області отримав шанс Петро 
Українець, Новогродівський міський 
суд Донецької області — Олександр 
Пархоменко, а Воловецький райсуд 
Закарпатської області — Василій Воть-
канич.

Також найближчим часом, якщо 
ВРЮ погодиться з рекомендацією 

РСЗС, вакантне місце заступника 
голови Броварського міськрайсуду 
Київської області займе Валерій Ва-
силишин. 

Підсумки перевірки 

Аби не опинитись у чорному спис-
ку судів, де ігнорують розумні стро-
ки здійснення правосуддя, внаслідок 
чого обвинувачені роками чекають 
вердиктів за гратами, майбутнім во-
лодарям адмінпортфелів слід буде 
організувати роботу відповідних 
установ так, щоб РСЗС не викликала 
їх для пояснень і не навідувалася з 
перевіркою. У негативних наслідках 
низької суддівської оперативності та 
тривалому триманні підсудних уже 
переконалася низка керівників судів, 
де члени РСЗС здійснювали перевір-
ку. Так, під час чергового засідання 
рада суддів поінформувала про ре-
зультати вивчення ситуації в судах 
Кіровоградської області. До столиці 
запросили голову Апеляційного суду 

Кіровоградської області Юрія Мед-
веденка, керівників Кіровського та 
Ленінського райсудів м.Кіровограда, 
а також Олександрійського місь-
крайсуду Кіровоградської області. 
Загалом, як поінформував член РСЗС 
Олександр Пазюк, у жовтні в кірово-
градських судах 285 осіб тримали під 
вартою надто довго. Але на час пере-
вірки кількість арештантів зменши-
лася до 260, з них 20 осіб перебувають 
під вартою довше року, а 59 чекають 
рішення понад півроку. Як пояснили 
запрошені керівники «проблемних» 
судів, причини порушення розум-
них строків практично однакові: 
несвоєчасна доставка підсудних у 
судові засідання, неявка прокурора 
з об’єктивних і суб’єктивних причин, 
відсутність перекладача, неякісно 
проведене досудове слідство, не-
можливість приводу свідків, велике 
навантаження на суддів тощо. 

Одним із судів, де відповідно до 
висновків перевірки помітний пев-
ний прогрес, члени РСЗС назвали 
Кіровський райсуд м.Кіровограда. За 
словами О.Пазюка, в суді спостеріга-
ється стійка тенденція до зменшення 
кількості справ, розгляд яких відбувся  
з порушенням розумних строків. Хоча, 
як додав представник ради, перше, 
на що він звернув увагу, переступив-
ши поріг цього суду, — на неналежні 
умови для здійснення правосуддя: 
катастрофічно бракує простору, на 19 
суддів — лише 3 зали. Однак тіснота 
не заважає законникам вирішувати 
проблеми з несвоєчасним розглядом 
справ. 

Хоча в підсумку члени РСЗС ді-
йшли висновку, що порушень, які 
вимагають відкриття щодо суддів 
дисциплінарних проваджень, немає, 
всі керівники залишили столицю з 
чітким завданням — ужити невід-
кладних заходів для дотримання 
розумних строків і якнайшвидше до-
вести «затягнені» справи до кінця. А 
як це реалізувати — вирішувати їм. �

Р.Кирилюк (ліворуч) запевнив Я.Романюка, що наступного року судді отримуватимуть більше.

Голову Апеляційного суду Кіровоградської області Ю.Медведенка (перший зліва) разом з іншими 

керівниками закликали вжити заходів для оперативного розгляду задавнених справ.
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МОМЕНТ ІСТИНИ

Вибори зроблено!
Закон про свої вибори нардепи прийняли напрочуд швидко й 
злагоджено. Опозиціонери, за їхніми словами, пішли на певний 
компроміс, погодившись на змішану систему з дещо вищим, ніж у 
1998 році, прохідним бар’єром. Натомість влада заручилася вагомим 
аргументом для європейських скептиків: за нові правила проголосувала 
конституційна більшість, включно з тими, хто раніше виступав 
категорично проти повернення до змішаної системи.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО, 
                 ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

Усі ваші фото — 
на нашому сайті!

zib.com.ua 

Адам МАРТИНЮК: «Та не в довжину ж, Андрію!»

Андрій ПАРУБІЙ боровся з бар’єрами. 

Принагідно й нову «болгарку» випробував…

Аби пройти до ВР за партійними списками, доведеться перейматися хіба 

що інформаційним супроводом кампанії.

У «регіоналів» не було приводу сумувати щодо компромісів, на які 

довелося піти, аби представники опозиції приєдналася до голосування.

Тим, хто піде по «мажоритарці», слід бути обізнанішими 

в потребах виборців, а не партійних лідерів. Зробив діло — спи сміло.

Голова РСУ Ярослав РОМАНЮК роздумував, які ще питання потрібно 

встигнути розглянути на наступному й водночас останньому 

в цьому році засіданні ради. 

Голова ДСАУ Руслан КИРИЛЮК (ліворуч) запевнив очільника 

Ради суддів загальних судів Павла ГВОЗДИКА, що наступного року 

судді житимуть краще. 

САМОВРЯДУВАННЯ 

Фінансові 
очікування
Наступного року представників третьої гілки влади 
чекають приємні фінансові зміни, а саме: підвищення 
заробітної плати. Про такі перспективи поінформував 
очільник Державної судової адміністрації Руслан 
Кирилюк під час засідання Ради суддів. 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Заступник голови РСУ Раїса ХАНОВА була не проти дати час 

голові ДСАУ, щоб він ретельно зайнявся питанням тривалості 

суддівських відпусток. 

8 фотофакт



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

ЗАСІДАННЯ 

Відповідальність не для всіх. 
За тяганину при розгляді справ, для виникнення якої Вища 
кваліфікаційна комісія суддів не знайшла об’єктивних причин, 
представникам третьої гілки влади доводиться розплачуватися своєю 
репутацією. Під час чергового засідання 12 законників отримали догани. 
Проте більшості суддів усе ж удалося залишити ВККС без покарання. 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Суддя ВС Василь ГУМЕНЮК розповів про роль і місце практики Євросуду 

з прав людини при ухваленні рішень у цивільних справах.

 Голова Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Інна РАФАЛЬСЬКА дослухалася до думок учасників семінару.

Скаржниця Т.ДЖУФЕР згадала часи, коли доводилося захищати 

Батьківщину. Тепер вона готова захищати країну від судді 

Бородянського райсуду Київської області Володимира Додатка.

ВККС не знайшла порушень у діях судді 

Межівського райсуду Дніпропетровської області 

Лариси ЛІТВІНОВОЇ. Охочих підвищити кваліфікацію зібралося чимало.

КВАЛІФІКАЦІЯ

Семінар 
для адвокатів
Адвокати повинні розширювати й оновлювати 
професійні знання, постійно підвищувати свою 
кваліфікацію. Для цього їм потрібно, зокрема, 
публікувати наукові статті, виступати з доповідями, 
брати участь у семінарах. Так, 18 листопада для 
адвокатів провели майстер-клас судді Верховного 
Суду, фахівці в галузі права.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

Член ВККС Володимир ВІХРОВ неозброєним оком бачив, хто із законників заслуговував на догану.

Судді Алчевського міського суду Луганської області 

Олені ТКАЧ пощастило залишити столицю без 

покарання.

 Представникові Генпрокуратури, звідки надійшла 

скарга на суддю Октябрського райсуду м.Полтави 

Олександра Струкова, довелося піти ні з чим, оскільки 

суддя не з’явився.

У багатьох скаргах член ВККС Дмитро СОКУРЕНКО не знайшов підстав 

для дисциплінарної відповідальності.

 Судді Київського райсуду м.Харкова Ользі ДОНЕЦЬ удалося переконати 

ВККС, що виною тяганини є значне навантаження.
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СУСПІЛЬСТВО

Примусове навчання.
Нардепи пропонують дітям судитись з батьками за оплату вищої освіти
У парламенті пропонують 
зобов’язати батьків надавати 
додаткову матеріальну допомогу 
для отримання вищої освіти 
їхнім повнолітнім дітям, які 
продовжують навчання до 
досягнення ними 23 років. 

Народний депутат Юлія Кова-
левська звернула увагу на проблему 
отримання вищої освіти дітьми, до 
яких батькам немає діла. Допомогти 
оплатити навчання за контрактом у та-

кому випадку має законопроект «Про 
внесення змін до Сімейного кодексу 
України щодо участі батьків у додат-
кових витратах на повнолітніх дітей, 
які продовжують навчання» (№9480).

Як наголошує парламентар, часто 
трапляються випадки, коли за навчан-
ня повнолітніх дітей сплачує тільки 
той з батьків, з ким вони проживають. 

Батьки, які не проживають з пов-
нолітніми дітьми, розуміють, що 
на законодавчому рівні у них немає 
зобов’язань щодо надання матеріаль-

ної допомоги повнолітнім дітям на 
здобуття освіти, і добровільно відмов-
ляються брати за неї відповідальність.

Якщо скористатися сайтом «Єди-
ний реєстр судових рішень», то вже з 
2006 р. можна знайти близько 40 тис. 
рішень судів щодо стягнення аліментів 
на утримання повнолітніх дітей, які 
навчаються. Ці цифри підтверджують 
небажання батьків надавати матері-
альну допомогу. Слід зазначити: від-
повідно до чинного законодавства до 
суми, яку можна стягнути на утриман-

ня повнолітньої дитини, не входять 
витрати за навчання у вузі.

Ю.Ковалевська наголошує, що 
прийняття змін надасть можливість 
повнолітнім дітям, які не досягли 
23 років, самостійно звернутися до 
одного або обох батьків з позовами 
до суду щодо стягнення з них коштів 
за навчання у вузі. Згідно із запропо-
нованою нормою, батьки зобов’язані 
сплатити суму відповідно до контрак-
ту за навчання у тому разі, якщо вони 
є платоспроможними. �

НОВОВВЕДЕННЯ 

Право 
промовчати
Народні депутати встановили, в 
яких випадках суди мають право 
не відповідати на звернення особи, 
яка бере участь в адміністративній 
справі. Зокрема, для того, щоб 
отримати відповідь, громадянам 
краще не виявляти неповаги до суду.

Верховна Рада ухвалила закон «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо вдосконалення 
окремих положень адміністративного 
судочинства)». Новації доповнюють 
Кодекс адміністративного судочинства 
положенням, згідно з яким не підля-
гає розгляду та не потребує відповіді 
звернення особи, котра бере участь у 
справі, якщо в ньому не зазначено міс-
ця проживання чи місцезнаходження 
(для юридичних осіб), або звернення 
не підписано автором, або неможли-
во встановити авторство. Так само 
відповіді не потребує звернення, що 
свідчить про неповагу до суду.

Також закон установлює, що в 
окружному адміністративному або в 
місцевому загальному суді з ініціативи 
представника третьої гілки влади, в 
разі особливої складності адмінсправи, 
останню можна вирішувати колегією в 
складі трьох суддів.

Для звернення до адміністративно-
го суду суб’єкта владних повноважень 
установлюється 6-місячний строк, 
який, якщо не передбачено іншого, об-
числюється з дня виникнення підстав, 
що дають право на висунення вимог. 
При цьому КАС та іншими законами 
можуть установлюватися інші строки 
для звернення до адмінсуду суб’єкта 
владних повноважень.

Кодекс доповнено також ст.1451, в 
якій ідеться про зберігання речових 
доказів. Установлено, що вони до на-
брання судовим рішенням законної 
сили зберігаються разом зі справою 
або за окремим описом здаються до 
камери схову речдоків. Ті з них, які не 
можуть бути доставлені до суду, збе-
рігаються за їх місцезнаходженням 
за відповідною ухвалою. При цьому 
вони мають бути докладно описані та 
опечатані, а в разі необхідності сфо-
тографовані. Суд має вживати заходів 
для забезпечення зберігання речових 
доказів у незмінному стані. �

КОРЕГУВАННЯ

Вибачення 
прийняті
Президент підписав закон, яким 
народні депутати виправили 
власну помилку. Через друкарську 
помилку в тексті минулого закону 
громадяни могли провести у 
в’язниці зайві 8 років. 

Поправки містяться у законі «Про 
внесення змін до статті 306 Кримі-
нального кодексу України» (№4016-VI). 
Таким чином було виправлено спільну 
помилку працівників апарату Верхов-
ної Ради та народних депутатів. 

На початку жовтня парламент 
прийняв закон, яким підвищувалась 
відповідальність за використання ко-
штів, здобутих від незаконного обігу 
наркотичних засобів. Ініціатор змін 
Віктор Швець планував встановити, 
що такі дії будуть каратися позбав-
ленням волі на строк «від семи до 
дванадцяти» років. Однак через дру-
карську помилку в ході підготовки 
остаточної версії закону максимальне 
покарання було збільшено до 20-ти 
років. Спершу народні депутати по-
милки не помітили, а вже 25 жовтня 
проект підписав Президент.

Для того, щоб виправити помилку, 
ініціатор попередніх змін сам вніс но-
вий законопроект, який і встановлює 
санкції на тому рівні, на якому було 
заплановано. Отже, помилкові норми 
були чинні менше місяця. 

Навряд чи комусь не пощастило 
бути засудженим за помилковими 
правилами, адже покарання за зло-
чини визначалось згідно з моментом 
їх скоєння. Якщо ж хтось вчинив зло-
чин минулого місяця, то його все одно 
судитимуть за м’якшими нормами. �

БІЗНЕС

 «Спрощенцям» вказали місце
Президент підтримав нові правові 
засади функціонування спрощеної 
системи оподаткування, обліку 
та звітності суб’єктів малого 
підприємництва. 

Новації містяться в законі «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих 
актів України щодо спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності» 
(№4014-VІ). Відповідно до акта юри-
дична чи фізична особа — підпри-
ємець може самостійно обрати спро-
щену систему оподаткування, якщо та 
відповідає прописаним вимогам.

Передбачено, що суб’єкти господа-
рювання, які застосовують спрощену 
систему оподаткування, обліку та 
звітності, поділяються на такі групи:

• фізичні особи — підприємці, які 
не використовують праці найманих 
осіб, здійснюють виключно роздріб-
ний продаж товарів з торговельних 
місць на ринках або провадять госпо-
дарську діяльність з надання побуто-
вих послуг населенню, а обсяг їхнього 
доходу протягом календарного року не 
перевищує 150 тис. грн.;

• фізичні особи — підприємці, які 
здійснюють господарську діяльність 
із надання послуг, у тому числі по-

бутових, платникам єдиного податку 
або населенню, виробництво або про-
даж товарів, діяльність у сфері ресто-
ранного господарства за умови, що в 
них немає найманих осіб або таких не 
більш ніж 10. При цьому дохід не пови-
нен перевищувати 1 млн грн.;

• фізичні особи — підприємці, в 
яких кількість найманих працівників 
не сягає 11 осіб, а дохід не перевищує 
3 млн грн.;

• юридичні особи — суб’єкти господа-
рювання будь-якої організаційно-пра-
вової форми, в яких середньооблiкова 
кількість працівників не перевищує 
50 осіб, а дохід — 5 млн грн. �

РЕФОРМА

 Чиновницький стандарт.
Парламентарі пояснили держслужбовцям, як треба працювати 
Верховна Рада визначилася з 
тим, хто такі державні службовці, 
хто ними може стати та як вони 
повинні працювати. Заразом 
нардепи встановили «стелю» 
пенсії чиновника та зобов’язали 
його під час роботи ігнорувати 
партійну приналежність.

17 листопада парламент ухвалив 
закон «Про державну службу». Ново-
введення підтримали 247 народних 
обранців. 

Серед іншого новації встановлю-
ють право на держслужбу для гро-
мадян України, які досягли 18 років 
і володіють державною мовою. При 
цьому закон зобов’язує осіб, котрі 
вступають на держслужбу, вийти 

зі складу органу управління чи на-
глядової ради підприємства або ор-
ганізації, що має на меті одержання 
прибутку, а також припинити іншу 
оплачувану або підприємницьку ді-
яльність. 

Прописуються в новаціях і пра-
вила виплати держслужбовцям пен-
сій. Відповідно до закону регулярні 
грошові виплати таким особам ста-
новитимуть 80% від зарплати, до 
якої включені всі види оплати праці. 
Передбачено, що максимальна пенсія 
чиновників не зможе перевищувати 
10 прожиткових мінімумів для осіб, 
які втратили працездатність. Якщо ж 
для останніх пенсія зростатиме, збіль-
шиться вона і для держслужбовців. 
Щоправда, дія закону не поширювати-

меться на Президента, членів Кабміну, 
перших заступників та заступників 
міністрів і на народних депутатів. 

Творці документа вирішили роз-
бити посади держслужбовців на 5 груп 
залежно від характеру та обсягу поса-
дових обов’язків. Групи, у свою чергу, 
поділятимуться на підгрупи. 

Звернули увагу народні обранці 
й на політичні погляди чиновників. 
Так, останні повинні неупереджено 
виконувати свої службові обов’язки 
незалежно від партійної належності 
та особистих переконань. Крім цьо-
го, під час виконання службових 
обов’язків не дозволяється вчиня-
ти дії, що демонструють політичні 
погляди або свідчать про особливе 
ставлення до певних політичних 

об’єднань. Працюючи в робочій гру-
пі з підготовки змін, міністр юстиції 
Олександр Лавринович пропонував 
узагалі заборонити чиновникам бути 
членами політичних партій. Проте на 
такий рішучий крок парламентарі 
вирішили не йти. Разом з тим у за-
коні сказано, що держслужбовці не 
мають права організовувати страйки 
та брати в них участь.

Після прийняття закон було пере-
дано на затвердження Президентові, 
який, власне, і подавав проект. Тому, 
якщо погляди глави держави на рефор-
мування держслужби не розійшлись із 
позицією нардепів, можна очікувати, 
що закон буде підписано. Щоправда, 
чинності він набуде лише з 1 січня 
2013 року. �

KАДВОКАТУРА

КОНТРОЛЬ

 Якість має свою ціну
 У ВР пропонують накладати мільйонні штрафи 
за продаж небезпечної продукції
Народні депутати вважають за 
доцільне збільшити в 1000 разів 
штрафи для тих, хто виводить на 
ринок невідповідну законодавству 
і небезпечну продукцію. При 
цьому її загальна вартість не 
матиме жодного значення. 

Згідно з ст.42 Конституції держа-
ва забезпечує захист конкуренції в 
підприємницькій діяльності. Також 
держава захищає права споживачів, 
здійснює контроль за якістю і безпеч-
ністю продукції та всіх видів послуг і 
робіт. Водночас, за підрахунками екс-
пертів, в Україні через фальсифікацію, 
продаж небезпечної та невідповідної 
нормам продукції та через інші види 
недобросовісної конкуренції щорічні 
збитки лише виробників цементу ся-
гають 400 млн грн.

При цьому, на думку нардепів, 
особи, винні в розповсюдженні такої 
продукції, фактично не несуть відпо-
відальності та не мають відчутних пе-
решкод у своїй незаконній діяльності. 

Одна з причин такої ситуації, пе-
реконані в парламенті, полягає в тому, 
що згідно з чинним законодавством 
особи, винні у фальсифікації та іншо-
му незаконному обороті продукції, 
підлягають незначним адміністратив-
ним санкціям, найбільша з яких сягає 
85 тис. грн. Кримінальні покарання 
також є незначними, адже фальсифі-
катори продукції на ринках нехарчо-
вих товарів працюють у промислових 
масштабах. 

При цьому будівельні матеріали, ви-
готовлені без додержання стандартів, 
несуть високу загрозу життю та здоров’ю 
громадян і можуть спричинити тех-
ногенні катастрофи через руйнування 
об’єктів. Тому група народних депута-
тів подала проект «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
(щодо посилення відповідальності за 
незаконне використання знака для 
товарів і послуг, фірмового наймену-

вання, кваліфікованого зазначення по-
ходження товару та злочини, пов’язані 
з оборотом товарів, що не відповідають 
встановленим вимогам законодавства)» 
(№9477). Пропонується визначити понят-
тя «фальсифіковані будівельні матеріали» 
і ввести кримінальну відповідальність за 
виготовлення та розповсюдження фаль-
сифікованих будівельних матеріалів. 

Так документ, у разі його прийняття, 
внесе зміни до стст.227, 229 Криміналь-

ного кодексу. Поки що ж діє відпові-
дальність за формальні ознаки злочину 
незалежно від обсягів уведеної в оборот 
продукції. Покарання настає тільки тоді, 
якщо введення в оборот невідповідної 
вимогам закону продукції спричинило 
негативні наслідки або було скоєно в 
значних розмірах. 

Зрости мають і штрафи за такі дії. 
Так, випуск на ринок невідповідної 
продукції каратимуть штрафом від 
100 тис. до 200 тис. неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян (1,7—
3,4 млн), або 5-річними виправними 
роботами. На сьогодні такі дії чекає 
штраф від 100 до 200 неоподаткову-
ваних мінімумів (1,7—3,4 тис.) або ви-
правні роботи до 3 років. 

Також передбачається посилити 
відповідальність за незаконне вико-
ристання знака для товарів і послуг, 
фірмового найменування, неправди-
вого зазначення походження товару 
та за злочини, пов’язані з оборотом 
товарів, що не відповідають установ-
леним вимогам.

Окрім цього, пропонується внести 
до «Особливої частини» КК ст.2272 

«Виготовлення, придбання, переве-
зення чи зберігання з метою збуту, а 
також збут, маркування, ввезення в 
Україну та вивезення з України фаль-
сифікованих будівельних матеріалів». 
Нардепи вважають за потрібне допо-
внити й Кодекс про адміністративні 
правопорушення ст.962, якою за такі дії 
встановлюються штраф і конфіскація 
товару. �

Контроль за якістю будматеріалів має забезпечити зведення надійнішого житла.

10 законодавча влада



БАНКИ

Іпотека за 
старою ціною
Асоціація «Український 
Кредитно-Банківський Союз» 
не допустила суттєвого 
підвищення вартості 
нотаріального посвідчення 
договорів іпотеки.

Нещодавно на офіційному сайті 
Державної податкової служби було 
оприлюднене роз’яснення, згідно з 
яким указані договори прирівню-
валися до договорів про перехід 
права власності. Відповідно, нота-
ріус повинен застосовувати ставку 
в розмірі 1% вартості предмета іпо-
теки. Отже, якщо в заставу переда-
валося майно вартістю 1 млн грн., 
то позичальник мав би сплатити 
держмито в розмірі 10 тис. грн. До 
роз’яснення держмито справляли в 
розмірі 0,01%. 

Не погоджуючись із тлумачен-
ням податковою норм декрету «Про 
державне мито», УКБС звернувся 
до низки державних органів щодо 
ставки держмита за посвідчення за-
значених договорів.

У відповідь на звернення УКБС 
Мін’юст зазначив, що декрет не міс-
тить винятку щодо застосування 
ставки 0,01% вартості до вказаних 
іпотечних договорів. У зв’язку із 
цим податківці оприлюднили нове 
роз’яснення, в якому повідомили, що 
при посвідченні іпотечних договорів 
із застереженням застосовується 
ставка, зазначена Мін’юстом, а саме 
0,01%.

«Нашому об’єднанню вдалося 
не допустити 100-кратного збіль-
шення витрат позичальників на 
нотаріальне оформлення іпотечних 
договорів. Таким чином, іпотечні 
кредити стануть більш доступними 
для населення, що сприятиме за-
безпеченню стабільного попиту на 
ринку кредитування», — перекона-
на генеральний директор Асоціації 
Галина Оліфер. �

 ПОВНОВАЖЕННЯ

Головні з банкрутств
Мін’юст і його територіальні 
органи розпочали формування та 
забезпечення реалізації державної 
політики з питань банкрутства.

Мін’юст було визначено головним 
центральним органом виконавчої влади 
в цій сфері внаслідок оптимізації сис-
теми центральних органів виконавчої 
влади та ліквідації Державного департа-
менту з питань банкрутства. За словами 
міністра юстиції Олександра Лаврино-
вича, у зв’язку з новими повноваження-
ми відомство розпочало здійснювати 
більш ніж 10 нових функцій.

Так, Мін’юст вестиме єдину базу 
даних про підприємства, щодо яких 

порушено провадження у справах про 
банкрутство. Відповідно, міністер-
ство встановлюватиме та затверджу-
ватиме форму подання арбітражним 
керуючим інформації, необхідної для 
ведення бази.

Також видаватиме відомство лі-
цензії фізичним особам — підпри-
ємцям, які провадять діяльність як 
арбітражні керуючі (розпорядники 
майна, керуючі санацією, ліквідатори). 
На нього ж покладатиметься функ-
ція переоформлення та анулювання 
таких ліцензій, видавання дублікатів 
ліцензій на провадження діяльності, 
прийняття рішень про визнання та-
ких документів недійсними, а також 

контроль додержання арбітражними 
керуючими ліцензійних умов. Крім 
того, міністерство організовуватиме 
підготовку арбітражних керуючих. 

Ще один обов’язок — проведення 
експертиз фінансового стану дер-
жавних підприємств і підприємств, 
у статутному капіталі яких частка 
державної власності перевищує 25%, 
під час підготовки справи про бан-
крутство до розгляду або її розгляду 
господарським судом у разі призна-
чення останнім експертизи та надання 
відповідного доручення. 

Міністерство погоджуватиме пла-
ни санації та мирових угод у справах 
про банкрутство суб’єктів господарю-

вання, частка держави в статутному 
капіталі яких становить  понад 25%, а 
також сприятиме створенню органі-
заційних, економічних та інших умов, 
необхідних для здійснення процедур 
відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкру-
том. 

Ляже на плечі відомства й підго-
товка за запитами суду, прокуратури 
або іншого уповноваженого органу 
висновків про наявність ознак при-
ховуваного, фіктивного банкрутства 
або доведення до банкрутства казених 
підприємств чи підприємств, у статут-
ному капіталі яких частка державної 
власності перевищує 25%. �

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Витрати на користь платника.
Законодавець допоміг судам усунути розбіжності в розумінні норми ПК
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

Кожен новий закон по-різному 
розуміють ті, чиїх прав та 
обов’язків він стосується. 
Податковий кодекс — не виняток. 
Особливо одна з його норм щодо 
можливості перенесення збитків, 
які отримали підприємства у 
2010 році, до декларацій за ІІ і 
наступні квартали поточного 
року. Певну допомогу судам 
стосовно забезпечення єдності 
практики щодо цього питання 
надав профільний комітет, в якому 
опрацьовувався кодекс.

Можна зрозуміти бажання органів 
податкової служби витлумачити п.3 
підрозділу 4 розд.XX «Перехідні по-
ложення» ПК таким чином, щоб збіль-
шити надходження до бюджету. Однак 
таке правозастосування суперечить 
і логіці, і змісту господарської діяль-
ності. На жаль, окремі адміністратив-
ні суди місцевого рівня пристали на 
позицію саме фіскальних органів. Як 
наслідок, у спір втрутився і Комітет ВР 
з питань фінансів, банківської діяль-
ності, податкової та митної політики.

Свої м л ис том ві д  10 .11. 2011 
№04-39/10-1160 він пояснив, що плат-
ники податку на прибуток мають пра-
во на перенесення від’ємного значення 
об’єкта оподаткування, що утворилося 
за підсумками 2010 року, на наступні 
звітні періоди.

Зокрема, комітет констатував, 
що відповідно до пп.1 підрозділу 4 
розд.XX «Перехідні положення» ПК 
норми розд.III кодексу застосовують-
ся під час розрахунків з бюджетом. 
Розглядаються доходи і витрати, по-

чинаючи з 1 квітня 2011 року. До цієї 
дати податкові зобов’язання з податку 
на прибуток у разі, якщо об’єкт опо-
даткування має від’ємне значення, 
визначалися за правилами п.6.1 ст.6 
закону «Про оподаткування прибутку 
підприємств». Причому торік норми 
цього пункту діяли з урахуванням 
особливостей, установлених п.22.4 
цього закону. Зокрема, у складі вало-
вих витрат платника податку врахову-
валося 20% суми від’ємного значення 
об’єкта оподаткування з податку на 
прибуток, яке утворилося станом на 
1 січня 2010 року. 

У І кварталі цього року сума збит-
ків, які не були враховані у складі 
валових витрат за підсумками 2010 

року, та збитки, які утворились у 2011 
році, включаються до складу валових 
витрат I календарного кварталу 2011 
року та, відповідно, стають від’ємним 
значенням цього кварталу. Як зазна-
чається в листі, це відповідає положен-
ням ст.6.1 закону «Про оподаткування 
прибутку підприємств», відповідно до 
яких сума від’ємного значення об’єкта 
оподаткування попереднього подат-
кового року включається до складу 
валових витрат першого календарного 
кварталу наступного податкового року 
та, відповідно, стає витратами І кален-
дарного кварталу.

Починаючи з II кварталу 2011 року 
до доходів і витрат застосовуються 
норми Податкового кодексу. Згідно з 

п.3 підрозділу 4 розд.XX «Перехідні 
положення» ПК якщо результатом 
розрахунку об’єкта оподаткування 
за підсумками І кварталу 2011 року 
є від’ємне значення, то сума такого 
від’ємного значення підлягає включен-
ню до витрат календарного кварталу 
2011 року. Розрахунок об’єкта оподат-
кування за наслідками ІІ, ІІ і ІІІ, ІІ—IV 
кварталів цього року здійснюється 
з урахуванням від’ємного значення, 
отриманого платником податку за 
I квартал 2011 року, у складі витрат 
таких податкових періодів нарос-
таючим підсумком до його повного 
погашення.

Як пояснюють у профільному ко-
мітеті, це застереження базувалося 
на тому, що розрахунок І кварталу 
2011 року є кінцевим результатом 
розрахунку об’єкта оподаткування 
(здійснюється аналогічно до річ-
ного розрахунку) за законом, який 
втрачав чинність. Аналогічна норма 
міститься й у п.150.1 ПК.

Отже, як підсумовується в листі, 
«аналіз зазначених норм свідчить про 
те, що п.3 підрозділу 4 розд.XX «Пере-
хідні положення» кодексу не містить 
заборони на врахування у 2011 та 2012 
роках збитків, які виникли до 1.01.2011, 
а отже, такі збитки повинні враховува-
тись у складі витрат поточних подат-
кових періодів наростаючим підсум-
ком до повного погашення від’ємного 
значення».

Хоча таке роз’яснення законодав-
ця і не є офіційним тлумаченням, та, 
очевидно, суди мають ураховувати 
таку позицію при вирішенні спорів 
платників податків з органами контр-
олю. Адже основним принципом ПК 
є тлумачення його норм на користь 
платника податків. �

СВІТОВИЙ ДОСВІД

Мислити глобально.
Провідні експерти в галузі арбітражу провели в Києві конференцію 
17—18 листопада 2011 року 
Асоціація правників України 
організувала дводенну 
конференцію Kiev Arbitration 
Days 2011, де акули арбітражного 
судочинства обговорили проблеми 
та перспективи міжнародного 
комерційного арбітражу в Україні 
та країнах СНД.

Процес розвитку міжнародного 
арбітражу в Україні, який отримав 
новий поштовх після прийняття в 
1994 році закону «Про міжнародний 
комерційний арбітраж», піддавався 
трансформаціям протягом більш 
ніж 15 років становлення правової 
системи нашої держави. Національне 
законодавство зазнало значних змін, 
проте вирішення спорів за допо-
могою міжнародного комерційного 
арбітражу продовжує набувати все 
більшої актуальності та популяр-
ності, про що свідчить зростання 
кількості національних компаній, які 
вдаються до врегулювання конфлік-
тних ситуацій та вирішення спорів у 
міжнародному арбітражі. На цьому 
наголосив президент Асоціації прав-
ників України Валентин Загарія під 
час свого вступного слова до учасни-
ків міжнародної конференції. 

Географія учасників заходу досить 
широка: крім фахівців з України, у 
конференції взяли участь керівники 
арбітражних асоціацій та судів, арбі-
три, експерти й правники провідних 
юридичних компаній зі США, Великої 
Британії, Польщі, Австрії, Німеччини, 
Швеції, Франції, Фінляндії, Хорватії та 
Румунії. Варто відзначити, що цього 
року асоціація організувала і провела 
захід повністю своїми силами.

У різних країнах світу арбітраж є 
ефективним правовим засобом ви-
рішення спорів, процесом, в якому 

рішення приймається третьою сто-
роною та дозволяє гарантувати його 
неупередженість, об’єктивність і спра-
ведливість. «В Україні, яка перебуває 
на шляху формування правової дер-
жави та громадянського суспільства, 
вирішення спорів у міжнародному 
арбітражі може бути своєрідним спо-
собом боротьби з недоліками системи 
судочинства та недосконалістю роботи 
інститутів судової влади — наголо-
сив В.Загарія. — Саме тому досвід за-
кордонних колег, приклади успішної 
довготривалої роботи представників 
міжнародних юридичних фірм та ад-
вокатів у галузі міжнародного арбітра-
жу відіграють велику роль та є надзви-
чайно важливими для представників 
української правової спільноти».

Два дні конференції її учасники 
присвятили обговоренню проблем 
міжнародного комерційного арбі-
тражу. Зокрема, експерти приділили 
увагу еволюції ролі державних судів у 
арбітражному процесі, питанням ви-
конання арбітражного застереження, 
проблемі меж конфіденційності.

Також поважні гості проаналізу-
вали сучасні методи оцінки збитків у 
міжнародному арбітражі та поділили-
ся секретами щодо підходів до управ-
ління витратами. Не є таємницею, що 
переважну більшість витрат учасників 
спору (до 85%) становлять гонорари 
юристам, що супроводжують процес. 
Оскільки розміри позовних вимог 
часто-густо вимірюють мільйонами 
доларів, не дивно, що спеціалізація 

юриста на міжнародному арбітражі, 
як правило, свідчить про його високу 
репутацію і фаховість.

Окремо на конференції обгово-
рили проблеми доказування, наявні 
в практиці розгляду спорів, зокрема 
протилежні підходи до підготовки 
документів, особливості перехресного 
допиту свідків та конфронтацію між 
експертним свідком та експертом, при-
значеним трибуналом.

До речі, Ірина Назарова, яка є про-
відним фахівцем у питанні вирішення 
судових спорів та міжнародного арбі-
тражу в Україні, раніше, коментуючи 
ситуацію навколо газових угод між 
«Нафтогазом України» і російським 
«Газпромом», назвала залежний стан 
української сторони чи не єдиною 
підставою для їх розірвання в Сток-
гольмському арбітражі. При цьому 
кримінальну справу проти Юлії Ти-
мошенко експерт розглядала саме в 
контексті формування необхідної для 
суду доказової бази.

Також фахівці поділилися досві-
дом у розв’язанні проблем захисту 
інвестицій та управління ризиками, 
уникнення поширених пасток у роботі 
з державою, а також посвятили один 
одного в мистецтво ведення успішних 
переговорів, посередництва та прими-
рення сторін спору.

Відкриття України для світу між-
народного комерційного арбітра-
жу — таку мету конференції озвучила 
І.Назарова, яка була ще й програмним 
координатором заходу. «Довгий час 
Україна була аутсайдером світових 
процесів, — констатувала вона. — Од-
нак зараз ми маємо шанс зменшити 
розрив між Україною та світом і по-
казати, що наша держава може бути 
надійним партнером. У майбутньому 
вона відіграватиме свою роль у світі 
міжнародного арбітражу». �

БЕЗПЕКА

Класифікатор 
пірамід
У Верховній Раді пропонують 
розібратися з тим, що ж таке 
фінансова піраміда. Також 
нардепи мають намір заборонити 
їх створення та вважати 
таку діяльність фінансовим 
шахрайством.

Як зазначає народний депутат 
Сергій Терьохін, останнім часом по-
частішали випадки шахрайств за допо-
могою так званих фінансових пірамід. 
При цьому в українському праві від-
сутнє нормативне визначення цього 
поняття. Тому парламентар вирішив 
подати до ВР проект «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо впровадження електрон-
них грошей та запобігання створенню 
фінансових пірамід» (№9476), в якому 
дає визначення цьому терміну.

Відповідно до проекту «фінансова 
піраміда — метод залучення та вико-
ристання особою фінансового активу 
вкладника, за яким збереження його 
реальної вартості або виплата дохо-
ду за ним чи його повернення забез-
печуються повністю або частково за 
рахунок джерел, не пов’язаних з роз-
поділом чистих активів, страхових чи 
інших нерозкритих резервів, сформо-
ваних зазначеною особою відповідно 
до законодавства». Також народний 
посланець пропонує вказати, що ді-
яльність, спрямована на створення та 
ведення фінансових пірамід, у тому 
числі з використанням електронних 
грошей, заборонена в нашій державі 
та прирівнюється до шахрайства з фі-
нансовими ресурсами. 

Свідчити про створення або ді-
яльність фінансової піраміди мають: 

• висування вимоги до вклад-
ника забезпечити залучення фінан-
сових активів інших вкладників або 
додаткове вкладення коштів як пе-
редумову виплати доходу на раніше 
вкладені гроші або їх повернення;

• висування вимоги до вклад-
ника здійснити будь-який платіж як 
передумову залучення фінансового 
активу або для його повернення чи 
виплати доходу за ним;

• установлення правила, за 
яким право на отримання доходу або 
на повернення вкладеного активу на-
бувається залежно від розміру або 
часу внесення коштів чи внаслідок 
результатів жеребкування, розіграшу 
чи лотереї.

Як зазначає народний депутат, ле-
вова частина шахрайств перемістилася 
до віртуального простору. Використо-
вуються так звані електронні гроші як 
сурогат платіжних засобів. Оскільки 
в нашій державі немає визначення і 
цього терміна, С.Терьохін пропонує 
зробити це. Відповідно до проекту 
«електронні гроші (далі — е-гроші) — 
електронні безготівкові сурогати 
монет та банкнот, а саме — одиниці 
обліку грошової вимоги до емітента 
е-грошей, яка виникає внаслідок їх-
нього обміну на фінансовий актив 
клієнта». �

Переважна більшість доповідачів на конференції були з-за кордону. 

Тому всі спілкувались англійською.
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КВАЛІФІКАЦІЯ

Майстер-клас для адвокатів
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Підвищення кваліфікації 
є професійним обов’язком 
адвокатів. Вони повинні 
брати участь у семінарах, 
публікувати наукові статті, 
виступати з доповідями. 
Щоб юридичні помічники 
йшли в ногу 
з практикою Європейського суду 
з прав людини, судді Верхового 
Суду та фахівці у галузі права 
провели для них майстер-клас 
на тему: «Європейські стандарти 
у сфері відповідальності держави 
за порушення прав людини: 
розвиток правових засобів 
в України».

Бали вдосконалення

1 серпня цього року набрав чин-
ності новий Порядок підвищення 
кваліфікації адвокатами України, 
затверджений рішенням Вищої ква-
ліфікаційної комісії адвокатури від 
22.07.2011. Згідно з цим документом, 
підвищення кваліфікації має забез-
печувати безперервне поглиблення, 
розширення й оновлення професій-
них знань, умінь та навичок адвока-
тів, здобуття нової спеціалізації або 
кваліфікації на основі раніше здо-
бутої освіти і практичного досвіду.

Основними видами діяльності, 
яка зараховується як удосконалення 
знань юридичними помічниками, є 
їх участь в наукових конференціях, 
семінарах, круглих столах; навчання 
та викладання у школах адвокатської 
майстерності; виступи з доповідями, 
презентаціями; публікація наукових 
статей; отримання наукових ступе-
нів; укладання висновків щодо про-
ектів законів тощо.

За цю роботу адвокати отрима-
ють залікові бали. У новому порядку 
зазначається, що протягом визна-
ченого періоду оцінювання (5 років) 

захисник має отримати не менш ніж 
60 балів. Кожен рік адвокатського 
удосконалення має додавати до їх-
ньої «кваліфікаційної скарбнички» 
принаймні 12 балів.

Та чи інша діяльність адвокатів, 
спрямована на підвищення кваліфі-
кації, прирівнюється до відповідної 
кількості балів. Наприклад, одна го-
дина участі в семінарах, конференціях 
«коштує» захисникам 1 бал, рік участі 
в роботі ВККА, кваліфікаційно-дис-
циплінарних комісіях адвокатури — 
8 балів.

«До адвокатів, які не виконують 
обов’язку щодо постійного вдоскона-
лення своїх знань і професійної май-
стерності, можуть бути застосовані за-
ходи дисциплінарної відповідальності», 

— таке застереження містить Порядок 
підвищення кваліфікації адвокатами 
України.

Практику Євросуду — на стіл судді

18 листопада столичні адвокати 
зібралися на семінарі, присвяченому 
європейським стандартам у сфері від-
повідальності держави за порушення 
прав людини та застосування практики 
Євросуду в правовій системі України. 
Юридичні помічники прийшли  на захід 
озброївшись блокнотами і ручками, аби 
нотувати почуте.

Національний радник з юридичних 
питань координатора проектів ОБСЄ 
в Україні Станіслав Шевчук розповів 
адвокатам про те, що практику Євро-
суду застосовувати потрібно, навівши 
приклади з історії, на обгрунтування 
тієї чи іншої думки.

За словами С.Шевчука, функція ВС 
— перегляд справ з підстав неоднаково-
го застосування судами касаційної ін-
станції однієї і тієї ж норми матеріаль-

ного права в подібних правовідносинах. 
Верховні законники мають визначити 
правову позицію щодо поставленого 
перед ними питанням.

«Під час Другої Пунічної війни, коли 
Рим воював з Карфагеном, діяв закон 
12 таблиць. Там було записано, що влас-
ник чотириногої тварини несе відпові-
дальність за заподіяну цією твариною 
шкоду», — розповів С.Шевчук. Але, за 
його словами, виникла проблема, коли 
в Рим завезли страусів. Постало питан-
ня: це дво- чи чотиринога тварина, чи 
потрібно відшкодовувати заподіяну 
нею шкоду?

«Тоді було розтлумачено: страус — 
чотиринога тварина. А в наш час за таке 
роз’яснення суддю можна звільнити за 
порушення присяги», — охарактери-
зував проблеми сьогодення С.Шевчук.

Також він розповів, що саме служи-
телі Феміди формують стандарти засто-
сування положень, яких немає в тексті 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, однак вони 
«органічно пов’язані розумом». «На-
приклад, невиконання судових рішень 

— це порушення ст.6 конвенції «Право 
на справедливий суд». Це всі розуміють, 
але це не записано у документі. Такі 
положення з’являються у процесі роз-
витку судової практики», — пояснив 
представник проектів ОБСЄ в Україні.

Поділитися думками з адвокатами 
прийшли і судді ВС Василь Гуменюк 
та Богдан Пошва. Вони говорили про 
те, що прямуючи до Європи, необхід-
но підвищувати рівень національного 
судочинства, зокрема, рівень захисту 
прав людини. Також законники розпо-
віли про нюанси розгляду цивільних та 
кримінальних справ, про роль і місце 
конвенції та практики Євросуду в цих 
категоріях справ.

В.Гуменюк та Б.Пошва порадили 
адвокатам ніколи не боятися «покласти 
перед суддею практику Євросуду». Адже 
деякі володарі мантії, ознайомившись з 
відповідним рішення Євросуду, карди-
нально змінюють «напрямок розгляду 
справи». �

розглянувши в судовому засіданні ци-
вільну справу за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Перший 
Український Міжнародний банк» 
до Особи 6 про стягнення боргу за 
кредитним договором за касаційною 
скаргою ПАТ «ПУМБ» на ухвалу суд-
ді Ялтинського міського суду АРК від 
31.03.2010 та ухвалу Апеляційного суду 
АРК від 19.07.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У лютому 2010 року ПАТ «ПУМБ» 
звернулось до суду з позовом до Особи 
6 про стягнення боргу за кредитним 
договором у розмірі $52741,45. 

Ухвалою судді Ялтинського місько-
го суду АРК від 1.03.2010 позовну заяву 
ПАТ «ПУМБ» залишено без руху та 
надано строк для усунення недоліків. 

Ухвалою судді Ялтинського місько-
го суду АРК від 31.03.2010, залишеною 
без змін ухвалою Апеляційного суду 
АРК від 19.07.2010, позовну заяву ПАТ 
«ПУМБ» визнано неподаною та повер-
нуто заявнику.

У касаційній скарзі ПАТ «ПУМБ» 
порушується питання про скасування 
постановлених у справі судових ухвал і 
передачу питання на новий розгляд до 

суду першої інстанції з підстав непра-
вильного застосування судами норм 
матеріального права та порушення 
норм процесуального права. 

Ураховуючи положення п.2 розд.
ХІІІ «Перехідні положення» закону від 
7.07.2010 №2453-VІ «Про судоустрій і 
статус суддів», справа розглядається 
за правилами ЦПК від 18.03.2004 в 
редакції, чинній до введення в дію за-
кону від 7.07.2010. 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав. 

Повертаючи позовну заяву, суддя 
суду першої інстанції виходив із того, 
що позивач у визначений судом строк 
не усунув недоліки, зазначені в ухвалі 
судді Ялтинського міського суду АРК 
від 1.03.2010, а саме: не визначив ціну 
позову, не сформулював позовних ви-
мог у національній валюті, не надав 
платіжного доручення про перераху-
вання суми судового збору в іноземній 
валюті. 

З такими висновками погодитись 
не можна. 

Відповідно до чч.1, 2 ст.121 ЦПК в 
редакції, чинній на час постановлення 
ухвали, суддя, встановивши, що позо-
вну заяву подано без додержання ви-
мог, викладених у стст.119 і 120 цього 

кодексу, або не сплачено судовий збір 
чи не оплачено витрати на інформа-
ційно-технічне забезпечення розгляду 
справи, постановляє ухвалу, в якій за-
значаються підстави залишення заяви 
без руху, про що повідомляє позивача і 
надає йому строк для усунення недолі-
ків, який не може перевищувати п’яти 
днів з дня отримання позивачем ухва-
ли. Якщо позивач відповідно до ухвали 
суду у встановлений строк виконає 
вимоги, визначені стст.119 і 120 цього 
кодексу, сплатить суму судового збору, 
а також оплатить витрати на інформа-
ційно-технічне забезпечення розгляду 
справи, позовна заява вважається по-
даною в день первісного її подання до 
суду. Інакше заява вважається непо-
даною і повертається позивачеві. 

З ухвали судді Ялтинського місь-
кого суду АРК від 1.03.2010 вбачається, 
що підставою залишення позовної за-
яви ПАТ «ПУМБ» без руху є її невідпо-
відність вимогам стст.119, 120 ЦПК, а 
саме не зазначено: ціну позову, вимоги 
про стягнення конкретної грошової 
суми, яка повинна бути стягнута. 

Як убачається зі змісту позовної 
заяви ПАТ «ПУМБ», у ній відповідно 
до вимог ст.119 ЦПК визначено ціну 
позову щодо майнових вимог у роз-
мірі $52741,45 та висунуто вимогу про 
стягнення цих грошових коштів. 

Згідно з роз’ясненнями, надани-
ми в п.7 постанови Пленуму ВС від 
12.06.2009 №2 «Про застосування 
норм цивільного процесуального за-
конодавства при розгляді справ у суді 
першої інстанції», якщо заява не відпо-
відає вимогам стст.119, 120 ЦПК або не 
сплачено судовий збір чи не оплачено 
витрати на інформаційно-технічне 
забезпечення розгляду справи, суд-
дя відповідно до вимог ст.121 ЦПК 

постановляє ухвалу, в якій повинні 
бути зазначені конкретні підстави за-
лишення заяви без руху, в тому числі 
й розмір несплачених судових витрат, 
і надає строк для усунення недоліків, 
тривалість якого визначається в кож-
ному конкретному випадку з ураху-
ванням характеру недоліків, реальної 
можливості отримання копії ухвали, 
яка повинна бути надіслана заявнику 
негайно, та їх виправлення. 

Однак суддя не звернув уваги на те, 
що ухвала судді Ялтинського міського 
суду АРК від 1.03.2010 не містила вимо-
ги щодо сплати судового збору. 

Також суддя залишив поза увагою 
платіжне доручення в іноземній валю-
ті №*** про перерахування судового 
збору за розгляд позовної заяви ПАТ 
«ПУМБ». 

Крім того, у п.14 постанови Плену-
му ВС від 18.12.2009 №14 «Про судове 
рішення у цивільній справі» зазначе-
но, що у разі пред’явлення позову про 
стягнення грошової суми в іноземній 
валюті суду слід у мотивувальній 
частині рішення навести розрахунки 
з переведенням іноземної валюти в 
українську за курсом, встановленим 
Національним банком на день ухва-
лення рішення. Суд має право ухва-
лити рішення про стягнення грошової 
суми в іноземній валюті з правовід-
носин, які виникли при здійсненні 
валютних операцій, у випадках і в 
порядку, встановлених законом (ч.2 
ст.192 ЦК, ч.3 ст.533 ЦК; декрет Кабі-
нету Міністрів від 19.02.1993 №15-93 
«Про систему валютного регулювання 
і валютного контролю»). 

Зазначених роз’яснень суддя не 
врахував, належним чином не спрос-
тував наданих позивачем пояснень 
на ухвалу судді Ялтинського міського 

суду АРК від 1.03.2010 щодо підстав 
визначення ціни позову в іноземній 
валюті та перерахування судового 
збору в цій же валюті. 

Таким чином, суддя місцевого суду 
визнав позовну заяву ПАТ «ПУМБ» 
неподаною з підстав, які не були зазна-
чені в ухвалі про залишення позовної 
заяви без руху, у достатньому обсязі не 
перевіривши матеріали позовної заяви 
на їх відповідність вимогам стст.119, 
120 ЦПК, допустив порушення норм 
процесуального права. 

Ураховуючи викладене, висновок 
судді про повернення позовної заяви 
є передчасним. 

Апеляційний суд на допущені су-
дом першої інстанції помилки уваги 
не звернув. 

Відповідно до ст.342 ЦПК суд ка-
саційної інстанції скасовує ухвалу і 
передає питання на новий розгляд до 
суду першої або апеляційної інстанції, 
якщо було порушено порядок, вста-
новлений для його вирішення. 

З урахуванням наведеного ухвали 
судів першої та апеляційної інстанцій 
підлягають скасуванню з передачею 
питання до суду першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 342 ЦПК, ко-
легія суддів ВС 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу ПАТ «ПУМБ» за-
довольнити. 

Ухвалу судді Ялтинського місько-
го суду АРК від 31.03.2010 та ухвалу 
Апеляційного суду АРК від 19.07.2010 
скасувати, питання про прийняття 
позовної заяви передати на новий роз-
гляд до суду першої інстанції. 

Ух вала оскарженню не підля-
гає. �

ПРОЦЕС

Валютне непорозуміння.
Позовна заява не може визнаватися неподаною з підстав, 
які не були зазначені в ухвалі про її залишення без руху
За загальним правилом, суддя, 
встановивши, що позовну заяву 
подано без додержання вимог 
Цивільного процесуального 
кодексу стосовно її форми та 
змісту, без копії позовної заяви 
та доданих до неї документів, 
або якщо не сплачено судовий 
збір, постановляє ухвалу, в якій 
зазначається підстави залишення 
заяви без руху, про що повідомляє 
позивача і надає йому строк для 
усунення недоліків. Якщо позивач 
не виконає вимог, його заява 
вважатиметься неподаною.

Утім, формальний підхід суду до 
застосування норм стст.119—121 ЦПК 

може бути використаний позивачем на 
свою користь. Про це свідчить ухвала 
Верховного Суду від 6.07.2011, якою 
ухвали нижчих судів про визнання по-
зовної заяви неподаною та повернення 
її заявнику були скасовані, а питання 
передано на новий розгляд до суду 
першої інстанції.

Так, суддя суду першої інстанції, 
повертаючи позовну заяву, вважав, що 
недоліки, зазначені у винесеній раніше 
ухвалі (не визначено ціну позову, не 
сформульовано позовних вимог у наці-
ональній валюті, не надано платіжного 
доручення про перерахування суми су-
дового збору в іноземній валюті), не були 
вчасно усунені позивачем. Таку позицію 
підтримав і суд апеляційної інстанції.

Натомість Верховний Суд України 
звернув увагу, що згідно з п.7 постано-
ви Пленуму ВС від 12.06.2009 №2 «Про 
застосування норм цивільного проце-
суального законодавства при розгляді 
справ у суді першої інстанції», в ухвалі 
судді повинні бути зазначені конкрет-
ні підстави залишення заяви без руху, 
в тому числі й розмір несплачених 
судових витрат, і надано строк для 
усунення недоліків, тривалість якого 
визначається в кожному конкретно-
му випадку з урахуванням характеру 
недоліків, реальної можливості отри-
мання копії ухвали, та їх виправлення. 

Ухвала ж судді про залишення по-
зовної заяви без руху не містила вимо-
ги щодо сплати судового збору.

Також суддя залишив поза увагою 
платіжне доручення в іноземній валю-
ті про перерахування судового збору 
за розгляд позовної заяви. 

Відповідно до п.14 постанови Пле-
нуму ВС від 18.12.2009 №14 «Про судо-
ве рішення у цивільній справі» у разі 
пред’явлення позову про стягнення 
грошової суми в іноземній валюті суду 
слід у мотивувальній частині рішення 
навести розрахунки з переведенням 
іноземної валюти в українську за 
курсом, встановленим Нацбанком на 
день ухвалення рішення. Суд має пра-
во ухвалити рішення про стягнення 
грошової суми в іноземній валюті з 
правовідносин, котрі виникли при 
здійсненні валютних операцій, у 

випадках і в порядку, встановлених 
законом. 

Верховний Суд відзначив, що суддя 
не врахував цих роз’яснень, належним 
чином не спростував пояснень, нада-
них позивачем стосовно підстав визна-
чення ціни позову в іноземній валюті 
та перерахування судового збору в цій 
же валюті. 

Відтак ВС зробив висновок, що 
суддя місцевого суду визнав позовну 
заяву неподаною з підстав, які не були 
зазначені в ухвалі про залишення по-
зовної заяви без руху, у достатньому 
обсязі не перевіривши матеріали позо-
вної заяви на їх відповідність вимогам 
стст.119, 120 ЦПК, і допустив порушен-
ня норм процесуального права. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

6 липня 2011 року   м.Київ  

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 
головуючого — ПАТРЮКА М.В., 
суддів: БАЛЮКА М.І., ГУМЕНЮКА В.І., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЛЯЩЕНКО Н.П., 

ОБРАННЯ 

Високе 
призначення 
Новим президентом Спілки 
адвокатів України було обрано 
заступника голови Вищої ради 
юстиції Лідію Ізовітову. На 
цій посаді вона змінила Тетяну 
Варфоломеєву, яка очолювала 
організацію з 2006 року. 

19 листопада під час VII звіт-
но-виборного з'їзду Спілки адвока-
тів України учасники подякували 
Т.Варфоломеєвій за багаторічну плід-
ну й самовіддану роботу на посаді 
президента. Відтепер президентські 
функції виконуватиме Л.Ізовітова.

Лідія Павлівна закінчила Харків-
ський юридичний інститут у 1972 р. 
і розпочала адвокатську діяльність 
у Харківській обласній колегії адво-
катів. З 1990 р. — член Спілки адвока-
тів України, голова законопроектної 
комісії САУ. Віце-президент Спілки 
адвокатів України (з 2001). З 1998 по 
2004 рр. — член Вищої ради юстиції, 
призначена на другий 6-річний тер-
мін з'їздом адвокатів України. У 2007 р. 
була обрана головою Вищої ради юсти-
ції, а з 22.03.2010 — заступник голови 
Вищої ради юстиції.

Лідія Павлівна заслужений юрист 
України, нагороджена орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамо-
тою Верховної Ради України. Має 1-й 
ранг державного службовця.

«ЗіБ» вітає Лідію Павлівну з при-
значенням на посаду, а також бажає 
сил і наснаги стосовно виконання 
нових обов’язків у відповідальний 
період реформування української ад-
вокатури. �

Семінари допомагають адвокатам підвищувати кваліфікацію 
та заробляти залікові бали.

12 юридична практика
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ПЕРЕДПЛАТА

Аби завжди бути поінформованими, 
залишайтеся з нами!

УВАГА!  ВІДКРИТО ПЕРЕДПЛАТУ НА НАШЕ ВИДАННЯ НА 2012 РІК!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ 
IНДЕКС 

ТІЛЬКИ В «ЗіБ»:
— ексклюзивні інтерв’ю перших осіб 

судової системи, провідних юристів, 
адвокатів, науковців;

— практика Конституційного, 
Верховного та вищих спеціалізованих 
судів, роз’яснення, узагальнення, 
прецедентні рішення;

— звіти про засідання Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів та 
Вищої ради юстиції;

— інформація про перебіг засідань 
парламентських комітетів;

— погляди суддів на проблеми 
судочинства, законодавчі новели 
тощо;

— новини міжнародного права, зміни в 
зако нодавстві країн Старого світу.

МАКСИМУМ ІНФОРМАЦІЇ —

МІНІМУМ ЦІНИ

У разі оформлення передплати через 
редакцію ви заощаджуєте і час, і кошти. 
Вартість передплати газети «Закон і Бізнес» 
на 12 місяців 2012 року:
для суддів, працівників 
органів юстиції, прокурорів, 
народних депутатів — 490,00 грн. *;
для фізичних осіб — 790,00 грн. *;
для юридичних осіб — 990,00 грн. *.
* Без вартості послуг банку.

При оформленні передплати через редакцію та оплаті 

через відділення банків для зручності надайте касиру 

розрахунковий рахунок 

ТОВ «Редакція газети «Закон і Бізнес»: 
2600400002637.

МИ ІНФОРМУЄМО 

ПЕРШИХ! 

Щодо питань, пов’язаних
із прийманням передплати, 
неотриманням чи несвоєчасним  
отриманням видань, дзвоніть
по багатоканальному телефону
(044) 537-34-33.

Оформити передплату на газету 
«Закон і Бізнес» можна в будь-якому 
відділенні зв’язку України.

ОБЛІК

Змагальність доказів.
Наявність або відсутність окремих 
документів, а так само помилки в їх 
оформленні не є підставою для висновків 
про відсутність господарської операції

Згідно з п.44.1 ст.44 ПК для цілей 
оподаткування платники податків 
зобов’язані вести облік доходів, витрат 
та інших показників, пов’язаних з ви-
значенням об’єктів оподаткування та/
або податкових зобов’язань, на підставі 
первинних документів, регістрів бухгал-
терського обліку, фінансової звітності, 
інших документів, пов’язаних з обчис-
ленням і сплатою податків і зборів, ве-
дення яких передбачено законодавством. 

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

У листі ВАС від 2.06.2011 №742/11/13-11 
проаналізовано відповідні законодав-
чі норми та наголошено на тому, що 

для підтвердження даних податкового 
обліку можуть братися до уваги лише 
ті первинні документи, які складені 
в разі фактичного здійснення госпо-
дарської операції, тобто достовірні 
первинні документи. Також у листі ви-
значено приблизний перелік обставин, 
які можуть указувати на відсутність 
відповідної господарської операції.

Для з’ясування обставин реально-
сті вчинення господарської операції 
судам належить ретельно перевіряти 
доводи податкових органів про фак-
тичне нездійснення господарської 
опе рації, викладені в актах перевірки 
або підтверджені іншими доказами. 

Згідно з ч.2 ст.71 КАС в адміністра-
тивних справах про протиправність 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта 
владних повноважень обов’язок щодо 

доказування правомірності свого рі-
шення, дії чи бездіяльності поклада-
ється на відповідача, якщо він запере-
чує проти адміністративного позову.

Виходячи зі змісту наведеної нор-
ми, саме на податкові органи покла-
дається обов’язок надати достатні до-
кази на обгрунтування висновків про 
порушення платником податків норм 
податкового законодавства, на підставі 
яких такому платникові визначено від-
повідні грошові зобов’язання.

Водночас судам варто враховувати 
при розв’язанні відповідних спорів 
принцип офіційного з’ясування об-
ставин справи, передбачений чч.4 та 5 
ст.11 КАС. Відповідно до вказаної нор-
ми суд вживає передбачені законом 
заходи, необхідні для з’ясування всіх 
обставин у справі, у тому числі щодо 
виявлення та витребування доказів з 
власної ініціативи. Суд повинен запро-
понувати особам, які беруть участь у 
справі, подати докази або з власної 
ініціативи витребувати докази, яких, 
на думку суду, не вистачає.

Задля вжиття належних заходів із 
метою встановлення обставин реаль-
ності здійснення спірної господарської 
операції суди повинні витребувати у 
податкового органу або платника подат-
ків ті докази, які не надані учасниками 
справи, але які, на думку суду, можуть 
підтвердити або спростувати доводи 
податкового органу щодо наявності по-
рушень з боку платника податків. Відпо-
відні дії можуть бути вчинені судом на 
підставі п.1 ч.2 ст.110, ст.114 КАС.

У разі ненадходження витребуваних 
додаткових доказів у строк, установле-
ний судом, спір може бути розв’язано на 
підставі наявних у справі доказів.

Якщо позивач без поважних при-
чин ухиляється від надання доказів на 
вимогу суду, а наявних у справі мате-

ріалів недостатньо для спростування 
підтверджених належними доказами 
висновків контролюючого органу, 
покладених в основу ухваленого ним 
спірного рішення, у позові платника 
податків може бути відмовлено.

Якщо витребувані судом докази на 
підтвердження правомірності оскар-
женого рішення (дій чи бездіяльності) 
не надані відповідачем — податковим 
органом, суд не позбавлений права 
вказати на допущені таким податко-
вим органом порушення процесуаль-
них вимог шляхом постановлення 
окремої ухвали в порядку ст.166 КАС.

У разі якщо зібраних у справі дока-
зів буде достатньо для підтвердження 
доводів податкового органу щодо від-
сутності фактичного здійснення гос-
подарської операції, у відповідному 
позові платника податків щодо непра-
вомірності визначених йому грошових 
зобов’язань необхідно відмовити. Вод-
ночас відсутність або недостатність 
відповідних доказів з урахуванням 
змісту пп.4.1.4 п.4.1 ст.4 ПК (презумп-
ція правомірності рішень платника 
податку в разі, якщо норма закону чи 
іншого нормативно-правового акта, 
виданого на підставі закону, або якщо 
норми різних законів чи різних нор-
мативно-правових актів припускають 
неоднозначне (множинне) трактуван-
ня прав та обов’язків платників по-
датків) є підставою для висновку про 
неправомірність оскарженого рішення 
контролюючого органу.

Документи та інші дані, що спрос-
товують реальність здійснення гос-
подарської операції, яка відображена 
в податковому обліку, повинні оці-
нюватися з урахуванням специфіки 
кожної господарської операції — умов 
перевезення, зберігання товарів, зміс-
ту послуг, що надаються, тощо.

При цьому сама собою наявність 
або відсутність окремих документів, а 
так само помилки у їх оформленні не є 
підставою для висновків про відсутність 
господарської операції, якщо з інших 
даних вбачається, що фактичний рух 
активів або зміни у власному капіталі 
чи зобов’язаннях платника податків у 
зв’язку з його господарською діяльністю 
мали місце. Водночас наявність фор-
мально складених, але недостовірних 
первинних документів, відповідність 
яких фактичним обставинам спрос-
тована належними доказами, не є без-
умовним підтвердженням реальності 
господарської операції.

Судам апеляційної інстанції при ви-
рішенні питання про прийняття доказів, 
які не досліджувалися судом першої ін-
станції, варто враховувати приписи ч.2 
ст.195 КАС. Згідно з наведеною нормою 
суд апеляційної інстанції може досліди-
ти докази, які не досліджувалися у суді 
першої інстанції, з власної ініціативи або 
за клопотанням осіб, які беруть участь у 
справі, якщо визнає обгрунтованим не-
надання їх до суду першої інстанції або 
необгрунтованим відхилення їх судом 
першої інстанції.

Отже, у разі дослідження судом 
апеляційної інстанції доказів, які не 
досліджувалися в суді першої інстанції, 
апеляційний суд повинен зазначити у 
своєму рішенні поважні причини, з яких 
такі докази не могли бути надані до суду 
першої інстанції. Наведене стосується 
також і доказів, які були витребувані су-
дом першої інстанції, але не були надані 
позивачем або відповідачем.

Цей лист пропонуємо довести до ві-
дома суддів окружних та апеляційних 
адміністративних судів для врахуван-
ня при здійсненні правосуддя. �

Голова суду О.ПАСЕНЮК

 � Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист

1 листопада 2011 року                 №1936/11/13-11

Головам апеляційних адміністративних судів

1 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс (п.1 розд.XIX 
«Прикінцеві положення» зазначеного кодексу).
З метою однакового застосування адміністративними судами окремих 
приписів Податкового кодексу та Кодексу адміністративного судочинства 
Вищий адміністративний суд звертає увагу на таке.

КОЛІЗІЇ

Розбіжності — на користь платника.
Строк для оскарження рішення 
про нарахування грошового 
зобов’язання становить 1095 днів із дня 
його отримання, незалежно від того, 
чи скористалася особа своїм правом 
на досудове розв’язання спору

Пунктом 56.18 ст.56 ПК в редакції 
закону №3609-VI встановлено, що з 
урахуванням строків давності, визна-
чених ст.102 цього кодексу, платник 
податків має право оскаржити в суді 
податкове повідомлення-рішення 
або інше рішення контролюючого 
органу про нарахування грошового 
зобов’язання у будь-який момент після 
отримання такого рішення.

Редакція п.56.18 ст.56 ПК, чинна 
до 6.08.2011, мала такий зміст: «З ура-
хуванням строків давності платник 
податків має право оскаржити в суді 
податкове повідомлення-рішення 
або інше рішення контролюючого 
органу про нарахування грошового 
зобов’язання у будь-який момент після 
отримання такого рішення».

Таким чином, у порівнянні з по-
передньою редакцією цієї ж норми 
зміст п.56.18 ст.56 ПК в редакції закону 
№3609-VI було доповнено безпосеред-
нім відсиланням до ст.102 Податкового 
кодексу.

Статтею ж 102 ПК передбачено 
строк давності тривалістю 1095 днів.

Ураховуючи викладене, законодав-
цем було вдосконалено правове регу-
лювання питання строків оскарження 
рішення контролюючого органу про 
нарахування грошового зобов’язання, 
винесеного на підставі норм Подат-
кового кодексу. Нова редакція п.56.18 
ст.56 ПК конкретизувала строки 
давності, протягом яких платник по-
датків має право оскаржити в суді 
рішення контролюючого органу про 
нарахування грошового зобов’язання, 
шляхом безпосереднього посилання 
на ст.102 цього ж кодексу. Тим самим 
законодавцем усунуто можливі різні 
тлумачення змісту п.56.18 ст.56 ПК в 
частині визначення тривалості строку 
для оскарження в суді рішень конт-
ролюючого органу. Цей строк з ура-
хуванням змісту ст.102 ПК становить 
1095 днів з дня отримання оскаржува-
ного рішення.

Одночасно законом №3609-VI зі 
змісту п.56.18 ст.56 ПК виключено 
абз.2. Виключений абзац розглядува-
ної норми передбачав, що в разі, коли 
платником податків до подання по-
зовної заяви проводилася процедура 
адміністративного оскарження, строк 
звернення до суду продовжується на 
строк, що фактично пройшов з дати 
звернення платника податків із скар-
гою до контролюючого органу до дати 
отримання (включно) таким платни-
ком податків остаточного рішення 
контролюючого органу, прийнятого за 
результатами розгляду скарги.

Нова редакція п.56.18 ст.56 ПК, у 
свою чергу, відповідних приписів не 
містить.

Тому з 6.08.2011 строк для звер-
нення до суду з позовом про оскар-
ження рішень контролюючого органу 
не продовжується на час процедури 
адміністративного оскарження, якою 
скористався платник податків.

Водночас залишається чинним 
п.56.19 ст.56 ПК, до якого законом 
№3609-VI зміни не внесено.

Відповідно до п.56.19 ст.56 ПК у 
разі, коли до подання позовної заяви 
проводилася процедура адміністра-
тивного оскарження, платник податків 
має право оскаржити в суді податко-
ве повідомлення-рішення або інше 
рішення контролюючого органу про 
нарахування грошового зобов’язання 
протягом місяця, що настає за днем 
закінчення процедури адміністратив-
ного оскарження, відповідно до п.56.17 
цієї статті.

Отже, зазначений пункт Подат-
кового кодексу встановлює місячний 
строк для оскарження податкових 
повідомлень-рішень, який, за змістом 
цієї норми, починає перебіг із дня, що 
настає за днем закінчення процедури 
адміністративного оскарження.

Аналіз пп.56.18 та 56.19 ст.56 ПК 
свідчить про те, що ці норми по-
різному регулюють питання строків 

судового оскарження рішень конт-
ролюючого органу про нарахування 
грошового зобов’язання.

По-перше, відрізняється трива-
лість строку, протягом якого платник 
податків має право звернутися до суду 
з вимогою щодо протиправності рі-
шення контролюючого органу. Якщо 
п.56.18 ст.56 ПК відсилає до строків 
давності, визначених ст.102 цього ко-
дексу (1095 днів), то п.56.19 розглядува-
ної статті встановлює місячний строк 
для судового оскарження.

По-друге, передбачений п.56.18 
ст.56 ПК строк розпочинає свій перебіг 
від дня, що настає за днем отримання 
платником податків рішення конт-
ролюючого органу. А строк, установле-
ний п.56.19 цієї ж статті Податкового 
кодексу, починає відлік від дня, що 
настає за днем закінчення процедури 
адміністративного оскарження. При 
цьому на момент початку перебігу 
строку для судового оскарження за 
правилами п.56.19 ст.56 ПК аналогіч-
ний строк згідно з приписами п.56.18 
цієї ж статті є таким, що вже розпо-
чався.

Таким чином, два зазначені при-
писи Податкового кодексу по-різному 
регулюють ті самі правовідносини і 
при цьому суперечать один одному. За 
таких обставин пп.56.18 та 56.19 ст.56 
ПК не можуть застосуватися судами 
одночасно, натомість перевагу повин-

но бути надано одній із цих законо-
давчих норм.

При розв’язанні розглядуваної за -
конодавчої колізії суди повинні ви-
ходити з мотивів, викладених у лис-
ті ВАС від 10.02.2011 №203/11/13-11. 
Зокре ма, слід керуватися п.56.21 ст.56 
ПК. Цією нормою встановлено, що 
у разі, коли норма цього кодексу чи 
іншого нормативно-правового акта, 
виданого на підставі цього кодексу, або 
коли норми різних законів чи різних 
нормативно-правових актів припус-
кають неоднозначне (множинне) трак-
тування прав та обов’язків платників 
податків або контролюючих органів, 
внаслідок чого є можливість прийня-
ти рішення на користь як платника 
податків, так і контролюючого орга-
ну, рішення приймається на користь 
платника податків.

У розглядуваній ситуації при при-
йнятті позовної заяви від платників 
податків про оскарження податко-
вих повідомлень-рішень та інших 
рішень про нарахування грошових 
зобов’язань суди повинні вирішувати 
питання на користь платника податків 
і застосовувати п.56.18 ст.56 ПК, який 
передбачає більш тривалий строк для 
звернення до суду (1095 днів), ніж 
п.56.19 цієї ж статті (один місяць).

На необхідності дотримання су-
дами правила вирішення колізій у по-
датковому законодавстві на користь 

платника податків наголошено також 
в остаточному рішенні Європейсько-
го суду з прав людини від 14.10.2010 у 
справі «Щокін проти України».

Європейський суд дійшов висно-
вку про порушення прав заявника, 
гарантованих ст.1 Першого прото-
колу до конвенції, зокрема, у зв’язку 
з тим, що національними органами 
не було дотримано вимоги законо-
давства щодо застосування підходу, 
який був би найбільш сприятливим 
для заявника — платника податку, 
коли у його справі національне зако-
нодавство припускало неоднозначне 
трактування.

Ураховуючи викладене, строк для 
звернення до суду платника податків 
із вимогою щодо визнання проти-
правним рішення контролюючого 
органу про нарахування грошового 
зобов’язання повинен визначатися за 
правилами п.56.18 ст.56 ПК. Зазначе-
ний строк становить 1095 днів із дня 
отримання такого рішення, незалежно 
від того, чи скористалася особа своїм 
правом на досудове розв’язання спо-
ру шляхом застосування процедури 
адміністративного оскарження.

Цей лист пропонуємо довести до ві-
дома суддів окружних та апеляційних 
адміністративних судів для врахуван-
ня при здійсненні правосуддя. �

Голова суду О.ПАСЕНЮК

 � Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист

1 листопада 2011 року                 №1935/11/13-11

Головам апеляційних адміністративних судів

Законом від 7.07.2011 №3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 
окремих норм Податкового кодексу України», який набрав чинності 6.08.2011, 
п.56.18 ст.56 Податкового кодексу було викладено в новій редакції.
З метою однакового застосування адміністративними судами окремих 
приписів Податкового кодексу Вищий адміністративний суд звертає увагу 
на таке.
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КОРУПЦІЯ

Ціновий вирок
Екс-голова Держінспекції з 
контролю за цінами Мінекономіки 
Тетяна Рудь пробула на цій посаді 
трохи менше 2 років. Проте 
за цей час вона встигла «заробити» 
5 років позбавлення волі, 
протягом 3 років їй заборонено 
займати певні посади. 

Причиною порушення Генпроку-
ратурою кримінальної справи за ч.3 
ст.368 КК стало отримання хабара в 
особливо великому розмірі. Держ-
службовець та її підлеглі (заступник 
Т.Рудь і начальник відділу інспекції) 
розділили між собою «бариш» в сумі 
50 тис. грн. У свою чергу держінспек-
ція закривала очі на порушення на 
одному великому промисловому під-
приємстві. Сума штрафних санкцій 
мала становити 12,5 млн. грн. 

Двох учасників операції було за-
тримано Генпрокуратурою спільно 
з СБУ 31 жовтня, Т.Рудь така ж доля 
спіткала через 9 днів, після обшуку 
в її будинку. 10 листопада вона була 
звільнена з посади за порушення при-
сяги держслужбовця. Вирок оголосили 
18 листопада. Згідно з ст.75 КК Т.Рудь 
звільнена від відбування покарання 
з випробувальним терміном 3 роки. 
Проте, за словами прокурора Марини 

Капінос, протягом 15 діб буде виріше-
но питання про оскарження вироку, 
оскільки він дуже м’який і не відпові-
дає важкості скоєного злочину.

Тим часом міністр економіки Ва-
силь Цушко повідомив, що найближ-
чим часом буде розглянуто питання 
про ліквідацію Державної інспекції 

з контролю за цінами шляхом злит-
тя цього відомства з Держкомітетом 
у справах захисту прав споживачів. 
«Таке об’єднання допоможе зменшити 
кількість перевірок, що проводять-
ся на підприємствах, оскільки одне 
відомство перевірятиме дотримання 
правил ціноутворення і прав спожи-
вачів», — пояснив міністр економіки. 

До речі, незадовго до оголошення 
вироку депутати ВР зареєстрували но-
вий законопроект №9473 від 17.11.2011 
про внесення змін до деяких законо-
давчих актів у зв’язку з ухваленням 
закону України «Про принципи запо-
бігання і протидії корупції». Згідно з 
документом пропонується звільняти 
осіб, викритих у корупційній діяльнос-
ті. А з метою профілактики подібних 
випадків планується увести спеціальні 
перевірки кандидатів на державні по-
сади. Також публічні службовці пода-
ватимуть декларації про своє майно, 
доходи і всі зобов’язання фінансового 
характеру. Після ухвалення проекту 
працювати на держслужбі не зможуть 
ті, хто раніше був засуджений за скоєн-
ня злочинів. Що стосується близьких 
родичів кандидатів на високі посади, 
то їх співпраця у сфері держслужби бу-
дуватиметься за принципом «що далі 
один від одного, то краще». �

ЗВІТ

GRECO оцінило нашу корупцію
На сайті Міністерства юстиції 
оприлюднено звіт Групи держав 
Ради Європи проти корупції 
(GRECO) щодо третього раунду 
оцінювання України у сферах 
криміналізації корупційних 
діянь та прозорості фінансування 
політичних партій. Про це 
повідомив міністр юстиції 
Олександр Лавринович. 

За словами міністра, дозвіл на 
оприлюднення звіту, згідно з правила-
ми і практикою GRECO, був наданий 
Кабінетом Міністрів. Звіт оприлюдню-
ється з метою забезпечення прозорості 
діяльності Президента та Уряду. Крім 
того, його оприлюднення відповіда-
тиме правилам та практиці GRECO. 

О.Лавринович нагадав, що в Укра-
їні третій раунд оцінювання GRECO 

розпочало 1.01.2007 та присвятило 
оцінці заходів, котрі вживаються 
українською владою для криміналіза-
ції корупційних діянь та забезпечення 
прозорості фінансування політичних 
партій. Зокрема, експертами вивча-
лася відповідність національного за-
конодавства в цих сферах вимогам 
Конвенції Ради Європи про кримі-
нальну відповідальність за корупцію, 
Додаткового протоколу до неї та дру-
гого керівного принципу боротьби з 
корупцією.

Звіт було підготовлено за підсум-
ками оціночного візиту експертів 
GRECO в Україну у квітні 2011 року та 
затверджено на 52-му пленарному за-
сіданні організації у жовтні 2011 року. 

У звіті відзначаються, зокрема, 
позитивні кроки, зроблені Україною 
у напрямках встановлення відпові-

дальності за корупційні правопору-
шення, введення відповідальності 
за незаконне збагачення і торгівлю 
впливом та інші корупційні право-
порушення. 

При цьому GRECO наголошує на 
необхідності продовження роботи з 
цих питань. Зокрема, Україні надано 
7 рекомендацій у сфері криміналіза-
ції корупційних діянь відповідно до 
вимог Конвенції Ради Європи про 
кримінальну відповідальність за ко-
рупцію, Додаткового протоколу до неї, 
другого керівного принципу бороть-
би з корупцією та 9 рекомендацій за 
результатами оцінки врегулювання 
питання прозорості фінансування по-
літичних партій.

О.Лавринович також повідомив, 
що відповідно до рішення, прийнятого 
на 52-му пленарному засіданні GRECO, 

Україні запропоновано до 30.04.2013 
поінформувати цю організацію про 
реалізацію наданих рекомендацій. 

Як відомо, Україна приєдналася 
до GRECO 1.01.2006. Тим самим дер-
жава надала згоду на оцінку органі-
зацією імплементації в національне 
законодавство положень Конвенції 
Ради Європи про кримінальну відпо-
відальність за корупцію та Цивільної 
конвенцій Ради Європи про бороть-
бу з корупцією, керівних принципів 
боротьби з корупцією Ради Європи, 
прийнятих у рамках виконання про-
грами дій проти корупції, схваленої 
Радою Європи. 

Перші два раунди оцінювання 
України було проведено у 2006 році, а 
у березні 2007 року за їх результатами 
затверджено звіт із 25 рекомендаціями 
GRECO. �

ПЕРЕВІРКА

За матерів-героїнь заступились 
За результатами аудиту 
ефективності використання 
бюджетних коштів на одноразові 
виплати жінкам, яким присвоєно 
почесне звання «Мати-героїня», 
колегія Рахункової палати 
зробила висновок, що процедура 
присвоєння звання і призначення 
винагороди є непрозорою, що 
порушує права жінок. 

Відсутність нечіткого порядку пред-
ставлення до нагороди та критеріїв 
об’єктивної оцінки заслуг багатодітних 

матерів призводить до розгляду в судах 
позовів жінок до органів виконавчої 
влади щодо відмови у присвоєнні такого 
звання. Такі позови, як правило, задо-
вольняють. Багато жінок звертаються 
до Президента або Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини про пору-
шення їхнього права на представлення 
до звання «Мати-героїня». 

У 2010 році та І півріччі 2011 
року Кабмін, Мінсім’ямолодьспорт, 
МОНМС не забезпечили своєчас-
ності та повного обсягу виплати цієї 
винагороди. Організація колишнім 

Мінсім’ямолодьспортом виплати од-
норазової винагороди здійснювалась 
безсистемно і хаотично, що ускладню-
вало процедуру отримання грошей або 
зменшувало суми виплат. Облік жінок, 
які мають право на присвоєння почес-
ного звання, узагалі не здійснюється.

Посвідчення «Мати-героїня» і 
нагрудний знак часто вручаються 
замалим не через рік після указу 
Президента про нагородження, а не 
протягом двох місяців, як належить. 
Причина — відсутність бланків по-
свідчень і нагрудних знаків, зумов-

лена нестачею бюджетних коштів. Як 
наслідок — затримка виплати гро-
шової винагороди. У 2011 році над-
ходження асигнувань розпочалося в 
липні, а не в травні, як передбачено 
в бюджетному розписі. 

Почесне звання «Мати-героїня» 
запроваджене у 2004 році. Станом на 
1.10.2011 його присвоєно 71439 жінкам. 
Однак грошову винагороду отримали 
лише 46425 матерів-героїнь (65%). Чи-
мало багатодітних матерів похилого 
віку помирають, так і не дочекавшись 
грошової винагороди. �

КОРИСЛИВІ МОТИВИ 

Штучний 
хабар
Прокуратура Сумської області 
передала до суду кримінальну 
справу за обвинуваченням 
колишніх першого заступника 
начальника Краснопільського 
райвідділу міліції, начальника 
сектору карного розшуку і 
дільничного інспектора цього 
ж райвідділу в одержанні 
хабара, вчиненому повторно, 
за попередньою змовою осіб і 
поєднаному з його вимаганням, 
що кваліфікується ч.3 ст.368 КК.

Як з’ясувалось, правоохоронці ви-
магали і одержали від двох громадян 
хабарі в розмірі відповідно 7,5 і 5 тис. 
грн. за непритягнення їх до криміналь-
ної відповідальності, хоча достовірно 
знали, що ніяких підстав для цього не-
має. «Використовуючи своє службове 
становище та повноваження, міліціо-
нери штучно створили умови, за яких 
затримані ними особи змушені були 
погодитись дати хабар, в іншому разі 
їм погрожували арештом», — розповів 
«ЗіБ» слідчий в особливо важливих 
справах прокуратури Сумської області 
Володимир Нікітченко. 

Колишнім міліціонерам загрожує 
покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк від 8 до 12 років з конфіска-
цією майна.�

КРИМІНАЛ

Наркобізнес 
на «зоні»
Набув чинності вирок 
Любомльського районного 
суду Волинської області 
щодо обвинувачення 
4-х членів злочинної 
групи, які здійснили 
контрабандне ввезення 
на територію України 
з метою збуту 
амфетаміну. 

Установлено, що організатором 
злочину виступав 27-річний в’язень 
Сокальської виправної колонії, який 
відбував свій другий термін покаран-
ня (10 років) за скоєння розбійного 
нападу. Зловмисник за допомогою 
мобільного зв’язку залучив до справи 
своїх близьких друзів.

Так, житель міста Луцька Олек-
сандр С. придбав у Польщі замовлений 
наркотик та намагався протиправно 
перемістити його через державний 
кордон України, проте був затрима-
ний співробітниками СБУ з пакунком 
амфетаміну. 

У подальшому правоохоронці ви-
явили весь ланцюжок постачання 
психотропних засобів від кур’єра до 
реалізатора та затримали ще двох 
мешканців Луцька та Луцького району. 

У ході обшуку камери організато-
ра злочину під матрацом його ліжка 
виявили мобільний телефон та п’ять 
СІМ-карток різних операторів зв’язку.

Вироком суду йому присуджено 
додаткове покарання і тепер він від-
буватиме новий термін — 12 років 
позбавлення волі. Інші члени групи 
отримали покарання у вигляді п’яти 
років позбавлення волі. �

ПРОЦЕС

«Дияволіада» від екс-депутата.
Луганський хуліган звинуватив владу в політичних переслідуваннях
АЛІНА АЛЕКСАНДРОВА

У Ленінському районному 
суді м.Луганська стартував 
судовий процес «у справі 
Романа Ландіка» — екс-депутата 
Луганської міськради, якою 
обвинувачують за ч.3 ст.296 КК 
(«Хуліганство»). Влітку цього року 
він вчинив бешкет і побивши 
дівчину в ресторані «Баккара». 
Підсудний заявив, що він — 
жертва політичних переслідувань, 
а люди, котрі «замовили» його, 
«одержимі дияволом».

Попереднє засідання почало-
ся з невеликого інциденту: через 
10 хвилин суд оголосив перерву. Як 
пояснив адвокат потерпілої, пауза в 
судовому процесі виникла через роз-
біжності між обвинуваченим і його 
батьком: Ландік-старший найняв 
для сина захисника, з участю якого 
в процесі Роман не згоден. Крім того, 
з’ясувалося, що, очевидно, засідання 
суду відбуватиметься в закритому 
режимі. Виявляється, потерпіла ви-
ступає проти присутності представ-
ників ЗМІ в залі.

Розгляд справи фактично розпо-
чався з виступу прокурора Олени 
Лисициної, котра зачитала резолю-
тивну частину обвинувального висно-
вку. Версія прокуратури така: в ніч з 

3 на 4 липня 2011 року Р.Ландік і його 
друг Максим Поляков знаходилися в 
луганському ресторані «Баккара», де 
останній спробував познайомитися 
з трьома дівчатами, серед яких була й 
Марія Коршунова. Відвідувачки рішу-
че відмовили, проте М.Поляков про-
довжував наполягати, сів за їх столик, 
куди офіціант приніс його замовлення. 
М.Коршунова, щоб остаточно дати 
зрозуміти М.Полякову, що ні вона, ні 
її подруги не бажають знайомитися з 
ним і з людьми, що супроводжували 
його, перекинула келих з напоєм, за-
мовлений Поляковим, після чого він 
пішов. Потім до столу дівчат підійшов 
Р.Ландік і вилив на них вміст склянки 
з томатним соком, що стояла там. Свої 
дії, за словами прокурора, Р.Ландік 
супроводжував нецензурною лайкою. 
У відповідь М.Коршунова схопила зі 
столу карафу з горілкою (було замов-
лено 300 г спиртного), вилила вміст на 
Р.Ландіка і вдарила його цією карафою. 
Р.Ландік ненадовго пішов. Повернув-
шись, почав бити М.Коршунову. Схо-
пив її за волосся, потягнув до виходу і 
продовжував там утримувати до при-
буття співробітників міліції.

М.Коршунова повністю підтверди-
ла зачитане прокурором. Підсудний 

відреагував агресивно: «Це маразм! 
Тут все перекручено!» Крім того, він 
заявив, що категорично не згоден з 
обвинувальним висновком і не визнає 
себе винним. Узагалі, в суді Р.Ландік 
зробив кілька досить дивних заяв. 
Наприклад, сказав, що є жертвою по-
літичних переслідувань, організова-
них якимсь нардепом від ПР, якимись 
співробітниками Адміністрації Пре-
зидента і Генеральної прокуратури, 
причому всі ці люди «одержимі дия-
волом» і перейшли на «темну сторо-
ну». Прізвищ екс-депутат не назвав. За 
версією Р.Ландіка, він — одна з фігур 
«в боротьбі добра і зла, світлої і темної 
сторін».

Проте «ангелові світла» доведеть-
ся готуватися до наступних судових 
засідань в камері СІЗО. Адвокати 
Р.Ландіка подали клопотання про 
зміну запобіжного заходу для нього, 
але суд не задовільнив його. Свою від-
мову суддя І.Попова мотивувала тим, 
що згідно з обвинуваченням Р.Ландіку 
загрожує до 5 років позбавлення волі, 
його було оголошено в міжнародний 
розшук. У своїй постанові вона також 
указала на те, що, враховуючи поведін-
ку підсудного, він може здійснювати 
вплив на свідків. �

НА ГАРЯЧОМУ

Рекет 
в законі
Оперуповноважений одного з 
міських відділів СБУ в Донецькій 
області систематично отримував 
хабарі від приватного підприємця. 
Стосовно харабрника порушено 
кримінальну справу за ознаками 
злочину, передбаченого 
ч.3 ст.368 КК.

В обмін на незаконну надбавку до 
заробітної платні силовик не втручав-
ся у бізнесові справи свого «клієнта». 
Сума «підробітку» не була фіксованою 
і залежала від прибутку підопічного. 
У «врожайні» місяці вона становила 
2000 грн., іноді — менше, але мінімаль-
на ставка була 500 грн. Таким чином, 
з січня 2010 року до 2011-го оперупов-
новажений отримав від бізнесмена 
19 тис. грн. 

Хабарництву поклали край спів-
робітники військової прокуратури 
Донецького гарнізону та підрозділу 
внутрішньої безпеки Управління СБУ 
в Донецькій області. Наразі силовик 
перебуває під вартою. �

Екс-голова Держінспекції з контролю за цінами Т.Рудь 

може на 5 років потрапити за грати.

Р.ЛАНДІК уважає себе «фігурою 

в боротьбі добра і зла».

14 іменем закону
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ГРУЗІЯ

Присяжні почали 
з винності
Суд присяжних у Грузії виніс 
вердикт у своїй першій справі. 
Вона стосувалася вбивства сім'ї 
Мінасян, яке було здійснене в 1994 
році. Про його розкриття МВС 
Грузії оголосило у вересні 2011 
року. 

У 1994 році злочинне угруповання 
викрало 19-річного Вазгена Мінася-
на і зажадало викуп у його родичів. 
Отримавши частину необхідної суми 
(і обіцянку виплатити решту пізніше), 
викрадачі відпустили заручника. Про-
те потім вони вирішили позбутися 
свідків злочину і убили В.Мінасяна і 
його батьків. 

У МВС повідомили, що троє членів 
злочинного угруповання затримано, 
інших оголошено в розшук. При-
сяжним було запропоновано винести 
вердикт одному з обвинувачених — 
Ревазу Деметрашвілі. 

Судовий розгляд тривав близько 
місяця. У результаті присяжні ви-
несли обвинувальний вердикт. Як 
повідомляє «Новини-Грузія», вони 
визнали Р.Деметрашвіли винним у 
вбивстві при обтяжливих обстави-
нах, а також в сприянні груповому 
розбою. 

Я к е  п о к а р а н н я  п р и з н а ч е н е 
Р.Деметрашвіли відповідно до цьо-
го вердикту, не уточнюється. 

Суд присяжних був створений в 
Грузії відповідно до оновленої редак-
ції Карно-процесуального кодексу, 
яка була прийнята в кінці 2009 року. 
У жовтні 2011 року він приступив до 
розгляду своєї першої справи. Най-
ближчим часом (на першому етапі 
введення цієї форми судочинства) 
суд присяжних діятиме тільки в Тбі-
лісі і розглядатиме лише справи, що 
стосуються вбивств при обтяжливих 
обставинах. �

РФ

На нігілізм не жаль 
2 трильйонів 
Мін’юст РФ планує 
до 2020 року в рамках програми 
«Юстиція» зменшити рівень 
правового нігілізму в країні, 
гуманізувати кримінальну 
систему, та істотно розвинути 
судово-експертну діяльність. 
Для цього відомству буде потрібно 
понад 2 трлн руб. 

Щорічно з 2012 по 2020 рік на ре-
алізацію програми виділятиметься 
близько 240 млрд руб. (6,24 млрд 
грн.). Одним з пріоритетних напря-
мів у боротьбі з правовим нігілізмом 
Мін’юст визнав регулювання дер-
жавної політики у сфері криміналь-
них покарань.

Так, до 2020 року планується 
значно підвищити статус і оклади 
співробітників Федеральної служ-
би виконання покарань, поліпшити 
умови змісту засуджених, а також 

осіб, що перебувають під слідством і 
знаходяться в СІЗО. Умови тримання 
у всіх ізоляторах планують привести 
до російських вимог, а в 26 СІЗО — до 
міжнародних стандартів. Відомство 
також має намір зробити ефективні-
шою реабілітацію засуджених. 

З метою підвищення результатив-
ності роботи судової системи про-
грамою передбачено й розвиток судо-
во-експертних установ. До 2017 року 
Мін’юст планує збільшити кількість 
судових експертиз, що проводяться, 
до 230 тис. в рік. Для порівняння, в 
2010-му було проведено всього 88 тис. 
експертних досліджень. 

Для захисту інтересів громадян 
передбачено істотний розвиток ринку 
професійних юридичних і нотаріаль-
них послуг, зокрема, безкоштовних. 
Крім того, пропонується встановити 
віковий ценз для нотаріусів — від 
30 до 70 років. �

ІТАЛІЯ

Борги для 
патріотів
Асоціація банків Італії (ABI) 
оголосила про підтримку 
проведення «дня облігацій», під 
час якого громадяни країни 
зможуть купити зобов’язання 
держави без сплати комісії. 
День «патріотичного» викупу 
призначений на 28 листопада. 

Ініціатива проведення «дня облі-
гацій» належить тосканському бізнес-
менові Джуліано Мелані. На початку 
листопада він розмістив оголошення в 
Corriere della Sera на цілу смугу, де за-
кликав італійців скуповувати облігації, 
щоб підтримати країну у важкий час. 

Боргова криза в Італії, зумовлена 
великим розміром державного боргу, 
що перевищує ВВП країни, зумовила 
відставку уряду Сильвіо Берлусконі. 
Місце прем’єр-міністра зайняв Маріо 
Монті. 

Зараз резидентам Італії належить 
близько 58% всіх боргових зобов’язань 
країни. Загальний об’єм боргу ста-
новить €1,9 трлн. У 2012 році Риму 
потрібно буде рефінансувати €440 
млрд. �

СЕРБІЯ

Балканське 
дроблення
Серби на півночі Косово 
розглядають можливість 
проведення референдуму 
щодо відокремлення від 
самопроголошеної республіки. 
З такою заявою виступив 
державний секретар Міністерства 
у справах Косова і Метохії Олівер 
Іванович.

У середині листопада тисячі ко-
совських сербів вирішили попросити 
російське громадянство. За словами 
представника асоціації «Стара Сербія» 
Златібора Джорджевіча, до посольства 
РФ в Бєлграді було передано 21733 за-
пити стосовно отримання російського 
громадянства. 

При цьому претендувати на гро-
мадянство РФ можуть не тільки серби, 
що покинули Косово після конфлікту 
1998—1999 рр., але й ті, хто виїхав з 
краю після 1945-го.

Восени на півночі самопроголоше-
ної республіки загострився конфлікт 
між сербами, котрі проживали там, і 
албанцями. На стороні останніх ви-
ступають військовослужбовці Між-
народних сил безпеки в Косово.

17 лютого 2008 року Косово в одно-
сторонньому порядку за підтримки 
США і низки країн Євросоюзу проголо-
сило себе незалежною державою. Ні Рада 
Безпеки, ні Генасамблея ООН не визнали 
його. Бєлград і косовські серби також не 
підтримали самопроголошену державу. 
На сьогоднішні налічується близько 
100000 сербів з двохмільйонного насе-
лення краю. �

РОСІЯ

Доходи в розшуку.
Приставам дадуть право приходити вночі і вимагати звіт про майно
Комітет Держдуми РФ з 
конституційного законодавства 
і державного будівництва 
рекомендував прийняти в 
першому читанні законопроект, в 
якому, зокрема, реалізовані давні 
пропозиції голови ФССП Артура 
Парфенчикова — зобов’язати 
боржників декларувати доходи і 
майно, а за відмову або надання 
недостовірної інформації увести 
кримінальну відповідальність. 

Однією з новел законопроекту є 
дозвіл приставам використовувати 
при розшуку боржників інформацію, 
що надійшла від громадян, напри-
клад, сусідів або знайомих. Крім того, 
на підставі заяви стягувача пристави 
зможуть скористатися й інформацією 
приватних детективів. Також дозволя-
ється використовувати на безплатній 
основі можливості засобів масової 
інформації. 

Минулого літа А.Парфенчиков 
говорив, що потрібно скористатися 
зарубіжним досвідом і залучити при-
ватних детективів до роботи приставів. 
Крім того, в законопроекті знайшла ві-
дображення ще одна його пропозиція: 
необхідно ввести обов’язкове деклару-
вання майна і доходів боржниками. 

На початку жовтня головний ро-
сійський судовий пристав міркував 
про те, що зараз перед боржником не 
стоїть дилема — ховати чи не ховати 

своє майно, тому що він не несе від-
повідальності за ці дії. «Якщо пристав 
у результаті своїх колосальних зусиль 
знайде це майно — воно просто буде 
арештоване. Жодних наслідків для 
боржника, що здійснював активні 
заходи із переховування майна, не-
має», — відзначав А.Парфенчиков у 
розмові з журналістами.

Автор законопроекту пропонує 
«в цілях забезпечення розшукової 
функції судового пристава-виконавця 
витребувати у боржника декларацію 
про майнове положення». У ній має 
бути вказана інформація «про майно, 
що належить боржникові на праві 
власності, правах володіння і (або) 
користування, в тому числі майнових 
правах, а також відомості про здійсне-
ні ним операції з відчуження майна за 
три роки до дати подання декларації 
про майнове положення». Заповнити 
і передати останню приставові борж-
ник буде зобов’язаний протягом 10 
днів з дня отримання відповідного 
рішення пристава.

Крім того, Кримінальний кодекс 
РФ доповнюється ст.315.1, згідно з 
якою відмова від надання судовому 
приставу-виконавцеві декларації, або 
представлення інформації в неповно-
му об’ємі чи спотвореному вигляді 
каратиметься штрафом до 100 тис. крб. 
(близько 26,5 тис. грн. — Прим. ред.) 
або в розмірі заробітної плати чи ін-
шого доходу засудженого за період до 

1 року, або обов’язковими роботами на 
строк до 180 годин.

Розширено і перелік випадків, коли 
пристави можуть здійснювати вико-
навчі дії в неробочі дні з 22.00 до 6.00. 
Якщо законопроект набере чинності, 
то пристави зможуть приходити до 
боржників у вихідні і вночі, якщо їм 
«необхідно зробити виконавчі дії і (або) 
застосувати заходи примусового вико-
нання, пов’язані з розшуком боржника, 
його майна або з розшуком дитини», а 
також у випадку, якщо у них на руках 
виконавчий документ, що підлягає не-
гайному виконанню.

Наразі пристави можуть здійсню-
вати виконавчі дії у вихідні і робочі 
дні з 22.00 до 6.00 тільки в 4 випад-
ках: «при створенні загрози життю і 
здоров’ю громадян; коли виконання 
вимог, що містяться у виконавчому 
документі, пов’язане з проведенням 
виборів в органи державної влади і 
органи місцевого самоврядування; 
якщо виконання вимог, що містяться 
у виконавчому документі, полягає у 
виконанні рішення суду про забезпе-
чення позову; при зверненні стягнен-
ня на майно боржника, яке швидко 
псується». �

ФРАНЦІЯ

Однією справою менше.
Матеріали про «африканські хабарі» Ширака до суду не дійшли
Прокуратура Парижа не стала 
порушувати справу про хабарі, 
які колишній президент Франції 
Жак Ширак і колишній прем’єр-
міністр країни Домінік де 
Вільпен нібито отримували від 
африканських лідерів у період з 
1980-х по 2000-і роки. Прокурори 
заявили, що провадження у 
справі було зупинено через брак 
доказів. 

Попереднє розслідування почало-
ся після того, коли у вересні цього року 
адвокат Робер Буржі, який до середини 
2000-х років був радником Ж.Ширака 
з питань африканської політики, роз-
повів про отримання президентом і 
прем’єром «валіз» грошей від лідерів 
Африки. Він стверджував, що іноді 
був присутній при передачі хабарів. За 
його словами, загалом політики отри-
мали близько €13 млн. 

Р.Буржі, зокрема, заявив, що ви-
борчу кампанію екс-президента Фран-
ції в 2002 році спонсорували лідери 
Сенегалу, Буркіна-Фасо, Кот-д’Івуару, 

Габону і Республіки Конго, і додав, 
що доказів здійснення таємних пла-

тежів немає. На запитання про те, 
що африканські лідери отримували 

натомість, адвокат відповів: «Брехню 
і невиконані обіцянки». 

Ж.Ширак і Д. де Вільпен спросту-
вали заяви Р.Буржі і пообіцяли по-
дати на нього до суду за наклеп. До 
речі, Р.Буржі також звинувачував у 
отриманні хабарів від африканських 
лідерів колишнього голову партії 
«Національний фронт» Жана-Марі ле 
Пена, которий назвав ці звинувачення 
«безглуздими». 

Як відзначає Бі-Бі-Сі, Р.Буржі ува-
жається наближеним до нинішнього 
президента Франції Ніколя Саркозі. 
Сам юрист заявив, що не є радником 
президента, хоча той кілька разів 
консультувався з ним.

Прокуратура не знайшла жодних 
доказів заявам Р.Буржі. Навіть якщо 
наявність правопорушення довели 
би, справу слід було б закрити через 
закінчення строку давності.

Ж.Ширак — перший в історії 
Франції президент, над яким прохо-
див суд. Йому також було пред’явлено 
звинувачення в розтраті державних 
коштів і зловживанні довірою. Мова 

йшла про те, що Ж.Ширак, будучи 
мером Парижа, ініціював створен-
ня фіктивних робочих місць в мерії. 
Зарплату, що виділялася на їх опла-
ту, перераховували на рахунки партії 
майбутнього президента, а звідти — 
особам наближеним до Ж.Ширака. 
Раніше колишній французький лідер 
став фігурантом іншої справи про 
створення 21 фіктивного робочого 
місця в мерії Парижа. Проте у ре-
зультаті столична влада погодилася 
відкликати позов, якщо Ж.Ширак і 
його партія заплатять €2,2 млн. Саме 
цю суму мерія свого часу витратила 
для оплати фіктивних робочих місць.

У вересні прокурор клопотав про 
зняття звинувачень з Ж.Ширака, 
процес над яким проходив заочно 
через проблеми з пам’яттю, які лікарі 
виявили у екс-президента.

До речі, справа про «африкан-
ські хабарі» — не єдина по відно-
шенню і до колишнього прем’єр-
міністра Франції: у травні 2011 року 
Д. де Вільпена визнали винним в на-
клепі на Н.Саркозі. �

І вдень і вночі боржники — у полі зору приставів.

Ж.Ширак: «Прощавай, «африканська справо»!»

15№48 (1035), 26 ЛИСТОПАДА — 2 ГРУДНЯ 2011 Р. міжнародне право



УСМІХНИСЬ!

Закон поганого і хорошого

Погано живуть ті, хто шукає по-
яснень, чому їм погано, а добре — ті, 
хто не шукає пояснень, чому їм добре.

Прикмета вдалого життя

Життя вдалося — це коли в 
п’ятницю увечері виходиш з будин-
ку повечеряти і про всяк випадок 
береш закордонний паспорт.

Зарплата без по батькові

З розмови на роботі:
— Як вас звати?
— Славік.
— А по батькові?
— З такою зарплатою просто 

Славік.

Неупередженість Феміди

— А чому в Феміди зав’язані очі і 
ваги в руках? Що це означає?

— А це означає її неупередже-
ність: їй абсолютно все одно, яка 
із сторін покладе більше грошей 
на ваги!
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Лондон — 
мрія «шопоголіка»
Столицею європейського шопінгу 
визнано Лондон. Такий статус був 
привласнений місту за наслідками 
дослідження, проведеного в 
33 країнах Європи організацією 
Economist Intelligence Unit. 

Міста оцінювалися експертами 
відразу за 38 критеріями. Роль при 
порівнянні відігравала кількість 
торгових центрів і бутіків у тому 
або іншому мегаполісі, їх тематична 
різноманітність, зручність розташу-
вання, присутність відомих марок, 
масштаби сезонних розпродажів за 
зниженими цінами, а також те, на 
якому рівні продавці володіють іно-
земними мовами. 

Враховували не тільки параметри 
самих магазинів. Укладачі рейтингу 
зважали на все необхідне для туризму: 
наявність комфортабельних готелів, 
високоякісних ресторанів, розвиток 
транспортних систем, кількість визна-
чних пам’яток і культурних заходів в 
місті. Одним із параметрів був навіть 
клімат регіону.

Виявилось, що за всіма цими по-
казниками Лондон випереджає такі 
міста, як Мадрид, Барселона, Париж 
і Рим. З 100 можливих балів, що на-
раховувалися за відповідність кож-
ному критерію, британська столиця 
набрала 80,6. 

Київ розташувався ближче до 
кінця списку — на 26-ому місці, 

правда, випередив Варшаву й Санкт-
Петербург. Зате в рейтингу доступнос-
ті цін на товари українська столиця 
зайняла 4 місце, пропустивши вперед 
Софію, Братиславу і Бухарест. 

При цьому дослідники зазначають, 
що в цілому європейські міста кращі 

для шопінгу, ніж, наприклад, амери-
канські або азійські. Про це свідчать 
результати іншого дослідження, які 
доводять, що більшість туристів, осно-
вною метою поїздки за кордон котрих 
є шопінг, надають перевагу саме євро-
пейським країнам. �

АТРИБУТИ

Адвокати вирізняться 
славнем
Гімн на свою честь замовила 
Адвокатська палата Іркутської 
області РФ. На думку організаторів 
конкурсу, такі «розпізнавальні 
атрибути» дозволять їй 
не загубитися серед «інших 
адвокатських палат 
і юридичних осіб». 

Як запевняють в оголошенні про про-
ведення конкурсу, поява емблеми і гімну 

сприятиме «спілкуванню і об’єднанню» 
представників адвокатського співтова-
риства регіону. Крім того, буде задово-
лено і їх культурні запити.

До охочих взяти участь в конкурсі 
висунуто конкретні вимоги. Емблема 
Адвокатської палати Іркутської облас-
ті має хоч би один з атрибутів: емблему 
області, зображення озера Байкал, річ-
ки Ангари, а також вислів російською 
або латинською мовами, який стосу-

ється адвокатської діяльності. 
Що ж до гімну, то в положенні про 

проведення конкурсу сказано, що це — 
урочиста пісня, яка прославляє роботу 
захисників. Тому перед майбутніми 
авторами поставили завдання скласти 
художній текст пов’язаний з адвокат-
ською діяльністю, який можна легко 
запам’ятати. У тексті гімну обов’язково 
мають бути слова «захист», «адвокат», 
«палата», «закон». �

СПОРТ

М’яч в 
шампанському
Прокуратура Володимирської 
області (РФ) провела перевірку 
за фактом вручення переможцям 
турніру з міні-футболу ящика 
шампанського як призу. За такий 
вибір нагороди чиновників 
притягли до відповідальності. 

В середині серпня 2011 року на ста-
діоні «Праця» в м.Камешково Володи-
мирської області відбулись змагання 
з міні-футболу. Спортивний захід, 
організований регіональним відділом 
у справах культури, молоді і спорту, 
був приурочений до святкування Дня 
фізкультурника. 

Як з’ясувала обласна прокуратура, 
головним призом за перемогу в турнірі 
з міні-футболу був футбольний м’яч, 
а також ящик шампанського. Нагля-
довий орган обурив той факт, що ор-
ганізатори змагання вибрали як приз 
алкогольний напій, хоча таке рішення 
«суперечить основним цілям і завдан-
ням, відзначеним законодавством РФ 
про фізичну культуру та спорт». 

В результаті прокуратура Володи-
мирської області поставила вимогу 
притягти членів оргкомітету змагання 
до дисциплінарної відповідальності, 
що й було зроблено адміністрацією 
м.Камешково. Про який вид санкцій 
йде мова, не уточнюється. 

Не збентежив прокуратуру і той 
факт, що вік учасників команди, що 
перемогла, був зовсім не дитячий — від 
21 до 25 років. Та й в російському законі 
про фізичну культуру і спорт не містить-
ся згадки про заборону або обмеження 
вручення спортсменам алкоголю. �

КУЛЬТ

Казковий 
президент
У Казахстані про президента 
країни Нурсултана Назарбаєва 
склали дитячі казки. Їх автор — 
письменниця Роза Акбулатова.

Вже видано шість її казок: «Золоті 
яблука Дарігуши», «Мій президент», 
«Акпатша», «Елбаси Нурсултан», «Азі-
ада-2011» і «Саміт». Хто фінансував їх 
видання, автор не уточнює.

Казка «Золоті яблука Дарігуши» 
розповідає про президентську сім'ю і 
про те, як Нурсултан-тато подарував 
Дарігуше деревце на день народження. 
А казка «Елбаси Нурсултан» — про ди-
тинство і армійські роки президента. 
У «Саміті» дітям розповідається про 
те, як пройшов саміт ОБСЄ в Астані.

Автор сподівається, що її казки за 
популярністю перевершать «Гарі По-
ттера», принаймні в Казахстані. «Там 
пишуть про страх і жахи, а я пишу про 
добро», — заявила вона.

Видання яскраво проілюстровані. 
П'ять казок вже перекладено казахською 
і англійською мовами. Казкарка також 
відзначила, що книги «прийняв у свою 
бібліотеку президентський фонд».

Крім того, такі казки тепер чита-
ють вихователі в багатьох дитячих 
садках. �

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Оголений туризм. 
Вищий суд Швейцарії 
визнав незаконними 
прогулянки по лісистій 
і гірській місцевості 
голяком.

Розгляд справи про заборону ну-
дистського туризму був пов’язаний 
з інцидентом, котрий мав місце на 
території кантону Аппенцелль-Аус-
серроден на північному сході країни. 
Кілька років тому місцева влада була 
змушена зайнятися вирішенням пи-
тання про людей, які мандрують в 
голому вигляді.

Мова йде про справу швейцарця. 
Його зустріла місцева мешканка, коли 
він прогулювався голяком. Жінці не 
сподобалася поведінка чоловіка, і вона 
звернулася до влади з проханням пока-
рати нудиста-туриста за непристойну 
поведінку. Його зобов’язали виплати-
ти штраф у розмірі 100 швейцарських 
франків (майже 870 грн. — Прим. ред.). 
Чоловік відмовився платити, і його 
справу було передано до кантональ-
ного суду. 

В ході розгляду справи швей-
царець признався, що займається 
нудистським туризмом вже 2 роки 
і регулярно здійснює прогулянки 
зовсім без одягу. При цьому він за-
явив, що не вважає свою поведінку 
непристойною.

Суд виправдав чоловіка, проте 
прокурор не погодився з винесеною 
рішеннямі направив справу до апе-
ляційного суду. У цій інстанції ви-
рішили, що нудиста виправдали нео-
бгрунтовано і вказали місцевій владі 
на необхідність укріплювати мораль і 
порядок. Цього разу любителя прогу-
лянок голяком зобов’язали заплатити 
200 франків. 

Чоловік, проте, знову не пого-
дився з рішенням суду і звернувся у 
вищу інстанцію. У результаті Вищий 
суд країни все ж таки визнав про-
гулянки в голому вигляді незакон-
ними, підтвердивши право кантону 
Аппенцелль-Ауссерроден штрафува-
ти нудистів.

Винесене Вищим судом рішення 
поширюється на всю Швейцарію. �

ЦЕНЗУРА

Табу на СМС-богохульство
У Пакистані уводять заборону 
на вживання ряду слів і висловів 
при написанні SMS. З відповідною 
ініціативою виступила 
Телекомунікаційна адміністрація. 

Зокрема, як розповів представник 
одного з мобільних операторів краї-
ни, до них надійшов офіційний лист 
з Телекомунікаційної адміністрації. 
У ньому міститься перелік приблизно 

1,5 тис. слів і висловів, які заборонено 
вживати при написанні SMS.

До чорного списку увійшли слова і 
вирази, які, на думку авторів ініціативи, 
є непристойними і образливими. Під 
заборону потрапили поняття, що відно-
сяться до сексуальних відносин, а також 
назви деяких частин тіла. У заборонено-
му списку опинилося й ім’я Ісус Христос.

Операторам стільникового зв’язку 
доручено блокувати відправку SMS, 

в тексті яких є слова з цього списку. 
Офіційних пояснень з приводу за-
борони від адміністрації поки що не 
надходило. 

Зазначимо, що це не перший випа-
док уведення цензури. У 2010 р. у всій 
країні Телекомунікаційною адміні-
страцією Пакистану було заборонено 
доступ до Facebook. Тоді приводом 
стало поширення в соціальній мережі 
«богохульських матеріалів». �

РЕКЛАМА

Від ненависті 
до любові
У середині листопада стартувала 
нова рекламна кампанія фірми 
Benetton під назвою Unhate, 
на плакатах якої були зображені 
політичні і релігійні лідери, 
що цілуються. Проти реклами 
вже виступив як Ватикан, 
так і Білий дім. 

Творців рекламної кампанії «Не-
має ненависті» (Unhate) явно на-
дихнуло знамените вітання Леоніда 
Брежнє ва і вони, наочно показали, 
що і в радянських лідерів сучасним 
політикам є чому повчитися. На по-
стерах цілуються всім відомі «закляті 
вороги», зокрема, Беньямін Нетанья-
ху і Махмуд Аббас, Ангела Меркель і 
Ніколя Саркозі. Президентові США 
Бараку Обамі дісталося аж два по-
цілунки: від венесуельського прези-
дента Уго Чавеса і китайського лідера 
Ху Цзіньтао. А єгипетського імама 
Ахмеда Ель-Тайеба на знак дружньої 
прихильності на постері поцілував 
сам Папа Бенедикт XVI. Компанія, за 
власною заявою, всього лише хотіла 
нагадати політичним лідерам, що «не-
нависть і любов не так далеко один від 
одного, як нам здається». 

Першим проти реклами виступив 
Ватикан, заявивши, що зображення 
Бенедикта XVI, який цілує мусульман-
ського релігійного лідера, демонструє 
«неповагу до Папи» і є «провокацією». 
Компанія відреагувала майже негай-
но: італійці зняли постер з білбордів, 
а також вибачилися перед всіма ві-
руючими. 

Але Ватикан на цьому не зупи-
нився. «Святий престол» погрожував 
компанії судом, якщо зображення з 
Бенедиктом XVI не буде видалено зі 
всіх ЗМІ зовнішніх рекламних носіїв. 
Причому як в Італії, так і у всіх інших 
країнах. Отже, судячи з усього, після 
своїх співвітчизників з Benetton като-
лицька церква проконтролює всі іно-
земні та електронні друкарські ЗМІ і 
сайти, які наважились опублікувати 
«єретичний» знімок.

До Святого престолу приєднав-
ся і Білий дім. Американців обурив 
сам факт використання образу пре-
зидента США в рекламі. Як сказано 
в заяві, «згідно з політикою, що ве-
деться вже багато років, Білий дім 
не схвалює використання імені пре-
зидента і будь-якої схожості з ним з 
комерційною метою». Цікаво, що на 
цю заяву Білого дому в компанії ніяк 
не відреагували і знімки з Б.Обамою 
не видалили. �

АФОРИЗМ

Відмінність державного 
діяча від політика в тому, 
що політик орієнтується 
на наступні вибори, а 
державний діяч — на 
наступне покоління.

Уїнстон ЧЕРЧИЛЛЬ

ЗБИТКИ

Собака буває 
кусючим
Верховний земельний суд м.Хамм 
(ФРН) зменшив розмір компенсації 
морального збитку жінці, яку 
вкусив собака. Як постановив суд, 
потерпіла намагалася розняти двох 
собак. А той, хто зважився на це, 
повинен усвідомлювати ризик.

Таким чином, у разі виникнення 
позаштатних ситуацій, відповідаль-
ність за отримані травми несе сам 
учасник події, уважає суд. У зв’язку 
з цим, як сказано в постанові, Верхо-
вний земельний суд зменшив компен-
сацію морального збитку в розмірі €3, 
призначену судом першої інстанції. 

Жінка намагалася розборонити со-
бак, оскільки хотіла захистити свого 
домашнього улюбленця, що зчепився з 
іншим псом. У результаті собака, що на-
пав на її вихованця, відкусив їй палець. 

Суд визнав за жінкою право за-
хищати власного вихованця, проте 
підкреслив, що вона мала розуміти 
відповідальність, яку бере на себе, 
втручаючись в конфлікт і знаючи, що 
їй загрожує небезпека. �

В європейських містах проблема не в тому, щоб знайти потрібні речі,  

а в тому, щоб донести покупки додому.

Тепер жителі Казахстану слухають 

президентські казки з раннього дитинства.

За задоволення завжди потрібно платити. У тому числі за прогулянки голяком.
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ПОСЛУГИ 

Не потрібно вводити 
позичальника в оману.
Гарантії захисту прав споживачів 
поширюються на правовідносини, 
що виникають як під час укладення, 
так і під час виконання договору 
про надання споживчого кредиту

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним зверненням 
громадянина Степаненка А.М. щодо 
офіційного тлумачення положень 
пункту 23 статті 1, абзацу другого 
частини четвертої, пункту 2 частини 
сьомої статті 11, частини восьмої стат-
ті 18, частини третьої статті 22 Закону 
України «Про захист прав споживачів» 
від 12 травня 1991 року №1023-XII з 
наступними змінами (далі — Закон) 
у взаємозв’язку з положеннями час-
тини четвертої статті 42 Конституції 
України.

Приводом для розгляду справи 
відповідно до статей 42, 43 Зако-
ну України «Про Конституційний 
Суд України» стало конституційне 
звернення громадянина Степанен-
ка А.М.

Підставою для розгляду справи 
згідно зі статтею 94 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
наявність неоднозначного застосуван-
ня вказаних положень Закону судами 
загальної юрисдикції та органами ви-
конавчої влади.

Заслухавши суддю-доповідача Бау-
ліна Ю.В. та дослідивши матеріали 
справи, Конституційний Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Громадянин Степаненко Андрій 
Миколайович звернувся до Конститу-
ційного Суду України з клопотанням 
дати офіційне тлумачення положень 
пункту 23 статті 1, абзацу другого 
частини четвертої, пункту 2 частини 
сьомої статті 11, частини восьмої стат-
ті 18, частини третьої статті 22 Закону 

у взаємозв’язку з положеннями час-
тини четвертої статті 42 Конституції 
України.

Необхідність в офіційному тлума-
ченні автор клопотання аргументує 
неоднозначним застосуванням вка-
заних положень судами України та 
органами виконавчої влади, що може 
призвести до порушення його права на 
захист державою як споживача послуг 
комерційного банку, передбаченого 
частиною четвертою статті 42 Консти-
туції України.

Суб’єкт права на конституційне 
звернення стверджує, що суди поши-
рюють дію Закону лише на правовід-
носини, що виникають на стадії укла-
дення договору споживчого кредиту. 
Органи виконавчої влади, навпаки, 
виходять з того, що дія Закону поши-
рюється на правовідносини сторін до-
говору споживчого кредиту не тільки 
на стадії його укладення, а й на стадії 
виконання.

Громадянин Степаненко А.М. про-
сить Конституційний Суд України 
дати офіційне тлумачення положень 
пункту 23 статті 1, абзацу другого 
частини четвертої, пункту 2 частини 
сьомої статті 11, частини восьмої стат-
ті 18, частини третьої статті 22 Закону 
у взаємозв’язку з положеннями час-
тини четвертої статті 42 Конституції 
України, роз’яснивши, чи дія Закону 
в частині регулювання договору спо-
живчого кредиту поширюється лише 

на стадію укладення такого договору, 
чи й на стадію його виконання.

2. Свої позиції стосовно предмета 
конституційного звернення висло-
вили Голова Верховної Ради Украї-
ни, Національний банк України, 
Голова Державної інспекції України 
з питань захисту прав споживачів, 
представник Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини, 
Асоціація українських банків, Украї-
нська асоціація споживачів, науковці 
Державного вищого навчального за-
кладу «Українська академія банків-
ської справи Національного банку 
України».

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

3.1. Україна як соціальна, правова 
держава забезпечує захист прав усіх 
суб’єктів права власності і господарю-
вання, соціальну спрямованість еко-
номіки. Усі суб’єкти права власності 
рівні перед законом. Кожен має право 
на підприємницьку діяльність, яка не 
заборонена законом. Держава захищає 
права споживачів, здійснює контроль 
за якістю і безпечністю продукції та 
усіх видів послуг і робіт, сприяє діяль-
ності громадських організацій спожи-
вачів (стаття 1, частина четверта стат-
ті 13, частини перша, четверта стат-
ті 42 Конституції України).

В Україні визнається і діє прин-
цип верховенства права; Конституція 
України має найвищу юридичну силу; 
закони та інші нормативно-правові 
акти приймаються на основі Консти-
туції України і повинні відповідати їй 

(частини перша, друга статті 8 Основ-
ного Закону України).

3.2. Регулювання договірних ци-
вільних відносин здійснюється як 
самостійно їх сторонами, так і за учас-
тю держави відповідно до положень 
Цивільного кодексу України (далі — 
Кодекс).

Одним із фундаментальних прин-
ципів приватноправових відносин є 
принцип свободи договору, закріпле-
ний у пункті 3 статті 3 Кодексу. Разом з 
тим зазначена свобода є обмеженою — 
межі дії цього принципу визначаються 
критеріями справедливості, добросо-
вісності, пропорційності, розумності.

Конституційний Суд України вва -
жає, що держава, встановлюючи за-
конами України засади створення і 
функціонування грошового та кредит-
ного ринків (пункт 1 частини другої 
статті 92 Конституції України), має 
підтримувати на засадах пропорцій-
ності розумний баланс між публічним 
інтересом ефективного перерозподілу 
грошових накопичень, комерційними 
інтересами банків щодо отримання 
справедливого прибутку від креди-
тування і охоронюваними законом 
правами та інтересами споживачів їх 
кредитних послуг.

Конституційний Суд України вихо-
дить також з того, що держава сприяє 
забезпеченню споживання населен-
ням якісних товарів (робіт, послуг), 
зростанню добробуту громадян та 

загального рівня довіри в суспільстві. 
Разом з тим споживачу, як правило, 
об’єктивно бракує знань, необхідних 
для здійснення правильного вибору 
товарів (робіт, послуг) із запропонова-
них на ринку, а також для оцінки до-
говорів щодо їх придбання, які нерідко 
мають вид формуляра або іншу стан-
дартну форму (частина перша стат-
ті 634 Кодексу). Отже, для споживача 
існує ризик помилково чи навіть уна-
слідок уведення його в оману придбати 
не потрібні йому кредитні послуги. 
Тому держава забезпечує особливий 
захист більш слабкого суб’єкта еконо-
мічних відносин, а також фактичну, 
а не формальну рівність сторін у ци-
вільно-правових відносинах шляхом 
визначення особливостей договірних 
правовідносин у сфері споживчого 
кредитування та обмеження дії прин-
ципу свободи цивільного договору. Це 
здійснюється через встановлення осо-
бливого порядку укладення цивільних 
договорів споживчого кредиту, їх оспо-
рювання, контролю за змістом та роз-
поділу відповідальності між сторонами 
договору. Тим самим держава одночасно 
убезпечує добросовісного продавця то-
варів (робіт, послуг) від можливих зло-
вживань з боку споживачів.

3.3. Конституційний Суд України 
бере до уваги також положення актів 
міжнародного права.

Так, у пунктах 1, 2 Резолюції Гене-
ральної Асамблеї ООН «Керівні прин-
ципи для захисту інтересів спожива-
чів» від 9 квітня 1985 року №39/248 
зазначено такі цілі: сприяти країнам 
у встановленні або подальшому за-
безпеченні належного захисту свого 
населення як споживачів; сприяти 
створенню структур виробництва і 
розподілу, здатних задовольняти по-
треби і запити споживачів; заохочу-
вати високий рівень етичних норм 
поведінки тих, хто пов’язаний з ви-
робництвом і розподілом товарів та 
послуг для споживачів; сприяти 
країнам у боротьбі зі шкідливою ді-
ловою практикою всіх підприємств 
на національному і міжнародному 
рівнях, яка негативно позначається на 
споживачах; заохочувати створення 
ринкових умов, що надають спожива-
чам більший вибір при нижчих цінах. 
При цьому уряди повинні розроб-
ляти, укріплювати та продовжувати 
активну політику захисту інтересів 
споживачів.

Хартією захисту споживачів, схва-
леною Резолюцією Консультативної 
асамблеї Ради Європи від 17 травня 
1973 року №543, зокрема, передбача-
ється, що надання товарів чи послуг, 
у тому числі у фінансовій галузі, не 
має здійснюватися за допомогою пря-
мого чи опосередкованого обману 
споживача. 

У Директиві 2005/29/ЄС Європей-
ського парламенту та Ради від 11 трав-
ня 2005 року щодо несправедливих 
видів торговельної практики зазна-
чається, що фінансові послуги через 
їхню складність та властиві їм серйозні 
ризики потребують встановлення де-
тальних вимог, включаючи позитивні 
зобов’язання торговця. Оманливі види 
торговельної практики утримують 
споживача від поміркованого і, таким 
чином, ефективного вибору. Для під-

тримання впевненості споживачів 
загальна заборона несправедливих ви-
дів торговельної практики однаковою 
мірою повинна застосовуватися до тих 
із них, що виникають як за межами 
контрактних відносин між торговцем 
та споживачем, так і під час виконання 
укладеного контракту (пункти 9, 13, 14
преамбули зазначеної Директиви).

За змістом Директиви 2008/48/ЄС 
Європейського парламенту та Ради 
від 23 квітня 2008 року про кредитні 
угоди для споживачів важливим для 
забезпечення довіри споживачів є 
пропонування ринком достатнього 
ступеня їх захисту. При цьому в за-
значеній Директиві відповідні права 
споживачів регламентуються на до-
контрактній стадії, а також на стадії 
виконання кредитної угоди.

3.4. Згідно з частинами першою, 
третьою статті 1054 Кодексу за кре-
дитним договором банк або інша фі -
нансова установа (кредитодавець) 
зобов’язується надати грошові кошти 
(кредит) позичальникові у розмірі та 
на умовах, установлених договором, а 
позичальник — повернути кредит та 
сплатити відсотки. Особливості регу-
лювання відносин за договором про 
надання споживчого кредиту встанов-
лені законом.

Закон регулює відносини між спо-
живачами товарів, робіт і послуг та ви-
робниками і продавцями товарів, ви-
конавцями робіт і надавачами послуг 

різних форм власності, встановлює 
права споживачів, а також визначає 
механізм їх захисту та основи реаліза-
ції державної політики у сфері захис-
ту прав споживачів. Захист інтересів 
споживачів фінансових послуг є ме-
тою державного регулювання ринків 
фінансових послуг також відповідно 
до пункту 2 статті 19 Закону України 
«Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових по-
слуг» від 12 липня 2001 року №2664-III 
(далі — Закон про фінансові послуги).

Згідно з положеннями пунктів 22, 
23 статті 1 Закону споживачем вважа-
ється фізична особа, яка придбаває, 
замовляє, використовує або має на-
мір придбати чи замовити продукцію 
для особистих потреб, безпосередньо 
не пов’язаних з підприємницькою ді-
яльністю або виконанням обов’язків 
найманого працівника. Споживчий 
кредит — це кошти, що надаються 
кредитодавцем (банком або іншою 
фінансовою установою) споживачеві 
на придбання продукції.

За частиною першою статті 11 Зако-
ну між кредитодавцем та споживачем 
укладається договір про надання спо-
живчого кредиту, відповідно до якого 
кредитодавець надає кошти (спожив-
чий кредит) або бере зобов’язання 

надати їх споживачеві для придбан-
ня продукції у розмірі та на умовах, 
встановлених договором, а споживач 
зобов’язується повернути їх разом з 
нарахованими відсотками.

Частиною другою статті 11 Закону 
та абзацом шістнадцятим частини 
першої статті 6 Закону про фінансові 
послуги врегульовуються питання 
щодо відомостей, які кредитодавець 
має повідомити споживачеві до укла-
дення договору споживчого кредиту, а 
статтею 56 Закону України «Про банки 
і банківську діяльність» від 7 грудня 
2000 року №2121-III (далі — Закон про 
банки) — щодо відомостей, які банк 
має надавати споживачеві як власному 
клієнту на його вимогу.

У частині третій статті 11 Закону 
встановлено правила збору та вико-
ристання інформації щодо споживача 
як на стадії укладення договору спо-
живчого кредиту, так і в процесі його 
виконання.

Положення частин четвертої — 
одинадцятої статті 11 Закону перед-
бачають такі права споживача, які за 
своїм змістом можливо реалізувати 
лише під час виконання договору спо-
живчого кредиту. Зокрема, це право 
споживача протягом певного терміну 
відкликати згоду на укладення дого-
вору про надання споживчого кредиту 
без пояснення причин; не бути приму-
шеним під час виконання кредитного 
договору сплачувати платежі, встанов-
лені на незаконних засадах; достроко-

во повернути споживчий кредит; не 
бути примушеним достроково повер-
нути суму споживчого кредиту у разі 
незначних порушень договору; бути 
захищеним від суспільного поши-
рення інформації про несплату бор-
гу тощо.

Права споживачів на стадії виконан-
ня кредитного договору передбачаються 

також положеннями статті 10561 Кодек-
су, частини четвертої статті 55 Закону 
про банки, частини другої статті 6 Зако-
ну про фінансові послуги, згідно з якими 
банкам заборонено в односторонньому 
порядку змінювати умови укладених 
з клієнтами договорів, зокрема збіль-
шувати розмір процентної ставки за 
кредитними договорами, за винятком 
випадків, встановлених законом.

Таким чином, Конституційний Суд 
України дійшов висновку, що поло-
ження Закону, які є предметом офіцій-
ного тлумачення у справі, спрямовані 
на захист прав споживачів кредитних 
послуг та збалансування цих прав з 
іншими суспільними цінностями, що 
захищаються публічною владою. Тому 
в аспекті конституційного звернення 
положення пунктів 22, 23 статті 1, 
статті 11 Закону у взаємозв’язку з поло-
женнями частини четвертої статті 42 
Конституції України слід розуміти 
так, що їх дія поширюється на право-
відносини між кредитодавцем та пози-
чальником (споживачем) за договором 
про надання споживчого кредиту, що 
виникають як під час укладення, так і 
виконання такого договору.

4. У процесі розгляду справи не ді-
стали підтвердження доводи суб’єкта 
права на конституційне звернення про 

наявність неоднозначного застосуван-
ня положень частини восьмої статті 18 
та частини третьої статті 22 Закону. 
Тому конституційне провадження в 
цій частині справи підлягає припи-
ненню на підставі пункту 2 статті 45 
Закону України «Про Конституційний 
Суд України», пункту 1 §51 Регламен-
ту Конституційного Суду України у 
зв’язку з невідповідністю конститу-
ційного звернення вимогам, передба-
ченим цим законом.

Враховуючи наведене та керуючись 
статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 45, 51, 62, 66, 67, 69, 
94, 95 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України», пунктом 1 §51 
Регламенту Конституційного Суду 
України, Конституційний Суд України

ВИРІШИВ:

1. В аспекті конституційного звер-
нення положення пунктів 22, 23 статті 1, 
статті 11 Закону України «Про захист 
прав споживачів» від 12 травня 1991 
року №1023-XII з наступними змінами 
у взаємозв’язку з положеннями час-
тини четвертої статті 42 Конституції 
України треба розуміти так, що їх дія 
поширюється на правовідносини між 
кредитодавцем та позичальником 
(споживачем) за договором про надан-
ня споживчого кредиту, що виникають 
як під час укладення, так і виконання 
такого договору.

2. Конституційне провадження 
у справі щодо офіційного тлумачен-
ня положень частини восьмої стат-
ті 18, частини третьої статті 22 Закону 
України «Про захист прав споживачів» 
від 12 травня 1991 року №1023-XII з 
наступними змінами припинити на 
підставі пункту 2 статті 45 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» у зв’язку з невідповідністю 
конституційного звернення вимогам, 
передбаченим цим Законом.

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

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

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним зверненням громадянина СТЕПАНЕНКА Андрія 
Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 22, 
23 статті 1, статті 11, частини восьмої статті 18, частини третьої статті 22
Закону України «Про захист прав споживачів» у взаємозв’язку з 
положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України
(справа про захист прав споживачів кредитних послуг)

10 листопада 2011 року   м.Київ     №15-рп/2011 
Справа №1-26/2011

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

«Держава має підтримувати на засадах пропорційності розумний 
баланс між публічним інтересом ефективного перерозподілу 
грошових накопичень, комерційними інтересами банків 
і охоронюваними законом правами та інтересами споживачів».

«Для споживача існує ризик 
помилково чи навіть унаслідок 
уведення його в оману придбати 
не потрібні йому кредитні послуги».

Найсвіжіші новини 

судової влади — 

у нас на сайті!

www.zib.com.ua 
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ПЕРСОНАЛІЇ

За міжнародними стандартами.
Через два місяці робоча група має 
запропонувати, як реформувати 
прокуратуру та адвокатуру

ПОРТНОВ Андрій Володимирович —
Радник Президента України — Керів-
ник Головного управління з питань 
судоустрою Адміністрації Президента 
України, керівник робочої групи

БАШЕНКО Станіслав Всеволо-
дович — віце-президент Спілки ад-
вокатів України, адвокат (за згодою)

БОЙКО Віталій Федорович — суд-
дя Верховного Суду України у від-
ставці, Голова Верховного Суду Укра-
їни у 1994—2002 роках (за згодою)

БОЙКО Петро Анатолійович — 
віце-президент Спілки адвокатів 
України, адвокат (за згодою)

БОЙЧЕНЮК Іван Васильович —
головний консультант Головного 

управління з питань судоустрою 
Адміністрації Президента України 

БУРДОЛЬ Євген Па влович — 
начальник управління Головного 
управління організаційного та пра-
вового забезпечення Генеральної 
прокуратури України (за згодою)

ВАРФОЛОМЕЄВА Тетяна Вікто-
рівна — ректор Академії адвокатури 
України, президент Спілки адвокатів 
України (за згодою)

ГВОЗДИК Павло Олександрович —
суддя Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ, голова Ради суддів 
загальних судів (за згодою) 

ЕНГСТРОМ Джон — радник з пра-

вових питань Посольства Сполучених 
Штатів Америки в Україні (за згодою)

ЖУКОВСЬКА Ольга Леонідівна —
віце-президент Спілки адвокатів 
України, адвокат (за згодою)

ЗАБАРСЬКИЙ Владислав Валері-
йович — народний депутат України 
(за згодою) 

ЗАГАРІЯ Валентин Миколайович —
президент Асоціації юристів України, 
адвокат (за згодою) 

ЗАХАРЧЕНКО Віталій Юрійович —
Міністр внутрішніх справ України 

ІЗОВІТОВА Лідія Павлівна — член 
Вищої ради юстиції, член Вищої ква-
ліфікаційної комісії адвокатури при 
Кабінеті Міністрів України, віце-пре-
зидент Спілки адвокатів України (за 
згодою)

ІЛЛЯШОВ Григорій Олексійович —
Голова Служби зовнішньої розвідки 
України

КАЛЄТНІК Ігор Григорович — 
Голова Державної митної служби 
України 

КАСЬКО Віталій Вікторович — екс-
перт Ради Європи, адвокат (за згодою) 

КИРИЛЮК Руслан Іванович — Го-
лова Державної судової адміністрації 
України (за згодою)

КІВАЛОВ Сергій Васильович —
голова Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань правосуддя (за згодою)

КЛИМЕНКО Олександр Вікторо-
вич — Голова Державної податкової 
служби України

КОВАЛЕНКО Валентин Васильо-
вич — ректор Київського національ-
ного університету внутрішніх справ 
(за згодою)

КОЛЕСНИЧЕНКО Володимир 
Миколайович — Голова Вищої ради 
юстиції (за згодою) 

КОПИЛЕНКО Олександр Люби-
мович — директор Інституту законо-
давства Верховної Ради України, член-
кореспондент Національної академії 
наук України, академік Національної 
академії правових наук України (за 
згодою)

КУЗЬМІН Ренат Равелійович — 
перший заступник Генерального про-
курора України (за згодою)

ЛАВРИНОВИЧ Олександр Володи-
мирович — Міністр юстиції України 

ЛОБОЙКО Леонід Миколайович —
начальник кафедри кримінального 
процесу Дніпропетровського держав-
ного університету внутрішніх справ 
(за згодою)

ЛУКАШ Олена Леонідівна — Рад-
ник Президента України — Представ-

ник Президента України у Конститу-
ційному Суді України 

МАКАРОВ Олег Анатолійович — 
член правління Асоціації правників 
України, адвокат (за згодою)

МА ЛИШЕВ Борис Володими-
рович — головний конс ульта нт 
Головного управління з питань су-
доустрою Адміністрації Президента 
України

МАЛЯРЕНКО Василь Тимофійо-
вич — суддя Верховного Суду України 
у відставці, Голова Верховного Суду 
України у 2002-2004 роках, член-
кореспондент Національної академії 
правових наук України, ректор На-
ціональної школи суддів України (за 
згодою)

МІРОШНИЧЕНКО Юрій Рома-
нович — народний депутат України, 
Представник Президента України у 
Верховній Раді України (за згодою)

НЕЧИПОРЕНКО Юрій Аркадійо-
вич — голова апеляційного суду Ки-
ївської області (за згодою)

ОЛІЙНИК Святослав Васильо-
вич — народний депутат України (за 
згодою) 

ОНОПЕНКО Василь Васильович —
суддя Верховного Суду України, Голо-
ва Верховного Суду України у 2006-
2011 роках (за згодою) 

ПЕТРАШКО Сергій Ярославович —
заступник Керівника Головного управ-
ління з питань діяльності правоохо-
ронних органів Адміністрації Прези-
дента України

ПИЛИПЧУК Петро Пилипович —
суддя Верховного Суду України (за 
згодою)

ПИСАРЕНКО Валерій Володими-
рович — народний депутат України 
(за згодою) 

ПОЙДА Андрій Миколайович — 
завідувач відділу Головного управлін-
ня з питань діяльності правоохорон-
них органів Адміністрації Президента 
України

ПОЛОНСЬКИЙ Юрій Мойсейович —
член Вищої кваліфікаційної комісії 
адвокатури при Кабінеті Міністрів 
України, адвокат (за згодою)

ПОШВА Богдан Миколайович — 
суддя Верховного Суду України (за 
згодою)

ПШОНКА Віктор Павлович — 
Генеральний прокурор України (за 
згодою)

РАФАЛЬСЬКА Інна Владиславівна —
голова Київської міської кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури, 
адвокат (за згодою)

РОМАНЮК Ярослав Михайлович —
суддя Верховного Суду України, голо-
ва Ради суддів України (за згодою)

САМСІН Ігор Леонович — суддя 
Верховного Суду України, голова Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів 
України (за згодою)

СЕМЕНЕНКО Людмила Михайлів-
на — член правління Спілки адвокатів 
України, адвокат (за згодою)

СЕРЕДА Григорій Порфирович — 
заступник Генерального прокурора 
України (за згодою)

СОЛОДКОВ Андрій Андрійович —
голова апеляційного суду Харківської 
області (за згодою)

ТАТЬКОВ Віктор Іванович — Голо-
ва Вищого господарського суду Украї-
ни (за згодою)

ТАЦІЙ Василь Якович — прези-
дент Національної академії правових 
наук України, ректор Національного 
університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого», 
академік Національної академії наук 
України (за згодою)

ТИХИЙ Володимир Павлович —
віце-президент — керівник Київського 
регіонального центру Національної 
академії правових наук України, суддя 
Конституційного Суду України у від-
ставці, академік Національної академії 
правових наук України (за згодою)

ФЕДОРЧУК Назар Богданович —
спеціаліст з правових питань Посоль-
ства Сполучених Штатів Америки в 
Україні (за згодою)

ФЕСЕНКО Вадим Іванович — за-
ступник Керівника Головного управ-
ління з питань судоустрою Адміні-
страції Президента України

ФЕСЕНКО Леонід Іванович — Го-
лова Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ (за згодою)

ХАРЧЕНКО Віктор Федорович —
головний консультант Головного 
управління з питань судоустрою Ад-
міністрації Президента України

ХОРОШКОВСЬКИЙ Валерій Івано-
вич — Голова Служби безпеки України 

ЦУРКАН Михайло Іванович — 
суддя Вищого адміністративного суду 
України (за згодою)

ЧОРНОБУК Валерій Іванович — 
суддя апеляційного суду міста Києва 
(за згодою).

Глава 
Адміністрації Президента 

України 
С.ЛЬОВОЧКІН

 � Президент України 
Розпорядження 
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Про робочу групу з питань реформування прокуратури та адвокатури 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

6 липня 2011 р.    м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі:   

головуючого — ЯРЕМИ А.Г.,  
суддів: ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., РОМАНЮКА Я.М., ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л., 

СТРОКИ

Бездіяльність як юридичний факт.
Спадкоємець, який на час відкриття 
спадщини був неповнолітньою особою, 
для її прийняття не повинен вчиняти 
жодних дій 

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7 
про визначення додаткового строку, 
достатнього для подання заяви про 
прийняття спадщини, за касаційною 
скаргою Особи 7 на рішення Апеля-
ційного суду Черкаської області від 
16.09.2010, 

ВСТАНОВИЛА:

У грудні 2009 року Особа 6 зверну-
лася до суду із зазначеним позовом, 
посилаючись на те, що Інформація 1 
помер її батько Особа 8, Інформація 2 
померла мати Особи 8, її баба — Осо-
ба 9. Після смерті її батька відкрилася 
спадщина на майно, а саме на земель-
ну частку (пай) площею 2,63 умовних 
кадастрових гектарів, а після смерті 
баби — на будинок та земельну част-
ку (пай). 

Із заявою про прийняття спадщи-
ни після смерті батька та баби вона 
не зверталася, оскільки на той час 
була неповнолітньою, постійно хво-
ріла, є інвалідом з дитинства. Її мати 
як законний представник також не 
зверталась до нотаріальної контори 
з відповідною заявою в її інтересах 
у зв’язку з хворобою, інвалідністю 
та необхідністю догляду за нею, що 
підтверджується медичними доку-
ментами. 

Їй стало відомо, що документи 

про право на все спадкове майно піс-
ля смерті її батька та баби оформив 
рідний брат батька — Особа 7, чим 
порушив ї ї право на спадкування 
майна. 

Уважаючи, що вона пропустила 
строк для прийняття спадщини з 
поважної причини, оскільки на час 
відкриття спадщини була неповноліт-
ньою та постійно хворіла, позивачка 
просила, визнавши причину пропу-
щення зазначеного строку поважною, 
визначити їй додатковий строк, до-
статній для подання нею заяви про 
прийняття спадщини після смерті її 
батька та баби. 

Рішенням Золотоніського міськ-
районного суду Черкаської області 
від 16.04.2010 в задоволенні позову 
відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду 
Черкаської області від 16.09.2010 вка-
зане рішення суду першої інстанції 
скасовано й ухвалено нове рішення, 
яким позов задоволено та визначено 
Особі 6 додатковий строк для подан-
ня заяви про прийняття спадщини 
після смерті її батька Особи 8 — два 
місяці після набрання рішенням за-
конної сили. 

В обгрунтування касаційної скар-
ги Особа 7 посилається на невідповід-
ність висновків апеляційного суду 
обставинам справи, неправильне 
застосування судом норм матеріаль-

ного права, порушення норм проце-
суального права та просить скасувати 
рішення суду апеляційної інстанції й 
залишити в силі рішення суду першої 
інстанції. 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Задовольняючи позов, апеляцій-
ний суд визначив позивачці додат-
ковий строк для подання заяви про 
прийняття спадщини. 

Проте повністю з такими висно-
вками погодитися не можна. 

Відповідно до ст.213 ЦПК рішення 
суду повинно бути законним і обгрун-
тованим. Законним є рішення, яким 
суд, виконавши всі вимоги цивільного 
судочинства, вирішив справу згідно із 
законом. Обгрунтованим є рішення, 
ухвалене на основі повно і всебічно 
з’ясованих обставин, на які сторони 
посилаються як на підставу своїх 
вимог і заперечень, підтверджених 
тими доказами, які були досліджені 
в судовому засіданні. 

Згідно з пп.4, 5 «Прикінцевих та 
перехідних положень» ЦК 2003 року, 
положення зазначеного кодексу за-
стосовується до тих прав і обов’язків, 
що виникли до набрання чинності 
кодексом або продовжують існувати 
після набрання ним чинності. Прави-
ла книги шостої цього кодексу «Спад-
кове право» застосовуються також 
до спадщини, яка відкрилася, але не 

була прийнята ніким із спадкоємців 
до набрання чинності цим кодексом. 

За змістом пп.1, 24 постанови 
Пленуму ВС від 30.05.2008 №7 «Про 
судову практику у справах про спад-
ку вання» положення ст.1272 ЦК 
2003 року, ч.3 якої визначено право 
спадкоємця, який пропустив строк для 
прийняття спадщини з поважної при-
чини, на звернення до суду з позовом 
про визначення додаткового строку, 
достатнього для подання заяви про 
прийняття спадщини, застосовується 

лише до спадкоємців, в яких право на 
спадкування виникло з набранням 
чинності ЦК 2003 року — 1.01.2004. 
У разі відкриття спадщини до 1.01.2004 
застосовується чинне на той час зако-
нодавство, зокрема відповідні правила 
ЦК Української РСР 1963 року. 

Часом відкриття спадщини є день 
смерті батька позивачки Особи 8 — 
Інформація 1. 

Як убачається з архівного витягу 
з рішення виконавчого комітету Кри-
воносівської сільської ради Золото-
ніського району Черкаської області 
від 30.08.2002 №2, Особа 7 отримав 
свідоцтво на спадщину, що відкри-
лася після смерті його брата Особи 8, 
Інформація 3, тобто спадщина була 
прийнята одним зі спадкоємців до 
набрання чинності ЦК 2003 року. 

Оскільки правовідносини ви-
никли до набрання чинності ЦК 
2003 року й не мають продовжува-
ного характеру, спадщина прийнята 
Особою 7 до набрання чинності цим 
Кодексом, то застосуванню до спірних 
правовідносин щодо продовження 
строку на прийняття спадщини після 
смерті батька позивачки Особи 8 під-
лягав ЦК УРСР 1963 року. 

Частиною 1 ст.550 ЦК Української 
РСР 1963 року передбачено право 
спадкоємця на продовження строку 
на прийняття спадщини. Так, строк 
для прийняття спадщини, встанов-

лений ст.549 цього кодексу, може 
бути продовжений судом, якщо він 
визнає причини пропуску строку по-
важними. 

Вирішення судом питання про 
визначення додаткового строку для 
подання заяви про прийняття спад-
щини ЦК Української РСР 1963 року 
не передбачено. 

Апеляційний суд застосував до 
спірних правовідносин і положення 
ЦК 2003 року, і положення ЦК УРСР 
1963 року, правильно виходив із того, 

що позивачка довела поважність 
причин пропущення строку на при-
йняття спадщини, проте помилко-
во визначив позивачці додатковий 
строк для подання заяви про при-
йняття спадщини, хоча вирішення 
цього питання вказаним кодексом 
не передбачено. 

Крім того, апеляційний суд пра-
вильно дійшов висновку про те, що 
Особа 6 на момент смерті своєї баби —
Особи 9 ,  яка померла Інформа-
ці я  2 ,  бу л а  не повнол іт н ь ою т а 
вважається такою, що прийняла 
спадщину. 

Разом із тим апеляційний суд не 
врахував, що спадкоємець, який на 
час відкриття спадщини був неповно-
літньою особою, для прийняття спад-
щини не повинен вчиняти будь-яких 
дій; його бездіяльність (якщо він не 
заявив відмову від спадщини впро-
довж строків, установлених ст.1270 
ЦК) є юридичним фактом і свідчить 
про прийняття спадщини, а відтак 
правові підстави для вирішення су-
дом питання про визначення додатко-
вого строку для прийняття спадщини 
в такому випадку відсутні. 

За таких обставин оскаржуване в 
касаційному порядку рішення апе-
ляційного суду підлягає скасуванню 
з підстав, визначених ч.2 ст.338 ЦПК, 
з передачею справи на новий розгляд 
до апеляційного суду. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, ко-
легія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 7 задо-
вольнити частково. 

Рішення Апеляційного суду Чер-
каської області від 16.09.2010 скасува-
ти, справу передати на новий розгляд 
до суду апеляційної інстанції. 

Ухвала оскарженню не підля-
гає.�

Право на звернення до суду з позовом 
про визначення додаткового строку застосовується 
лише до спадкоємців, в яких таке право 
виникло з набранням чинності ЦК 2003 року.

З метою підготовки узгоджених пропозицій щодо реформування прокурату-
ри та адвокатури з урахуванням загальновизнаних міжнародних демократичних 
стандартів, забезпечення виконання зобов’язань України перед Радою Європи, 
відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України:

1. Утворити робочу групу з питань реформування прокуратури та адвока-
тури (далі — робоча група).

2. Призначити ПОРТНОВА Андрія Володимировича — Радника Президента 
України — Керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації 
Президента України керівником робочої групи.

3. Затвердити персональний склад робочої групи (додається).
Надати керівникові робочої групи право вносити зміни до її персонального 

складу, залучати до роботи в ній працівників центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх ке-
рівниками), одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади 
необхідні для роботи документи та матеріали.

4. Робочій групі підготувати та подати у двомісячний строк пропозиції щодо 
реформування прокуратури та адвокатури відповідно до загальновизнаних міжна-
родних демократичних стандартів.

Президент України 
Віктор ЯНУКОВИЧ

Затверджено
Розпорядженням Президента України 

від 22 листопада 2011 року № 362/2011-рп

СКЛАД 
робочої групи з питань реформування прокуратури та адвокатури

18 документ



ПРАВОЧИНИ

Ідентифікація продавця.
При перевірці й оцінці експертного 
висновку суд повинен з’ясувати, чи були 
дотримані всі вимоги законодавства

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 5 до Особи 6, 
товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Південноукраїнська будівель-
на компанія», треті особи: приватний 
нотаріус Житомирського міського 
нотаріального округу Особа 7, при-
ватний нотаріус Запорізького міського 
нотаріального округу Особа 8, началь-
ник Ялтинського міського управління 
земельних ресурсів Особа 9, про ви-
знання неукладеними та недійсними 
договорів купівлі-продажу земельних 
ділянок, повернення сторін до попере-
днього стану, витребування земельної 
ділянки від добросовісного набувача, 
визнання недійсним державного акта 
на право власності на земельну ділянку, 

ВСТАНОВИЛА: 

У січні 2009 року Особа 5 зверну-
лась до суду з позовом до Особи 6, ТОВ 
«ПУБК» про визнання неукладеними та 
недійсними договорів купівлі-продажу 
земельних ділянок, повернення сторін 
до попереднього стану, витребування 
земельної ділянки від добросовісного 
набувача. 

Зазначала, що їй на праві приватної 
власності належить земельна ділянка 
площею 0,15 га, що розташована за 
Адресою 1. 

У січні 2009 року їй стало відомо 
про те, що вказана земельна ділянка 
30.11.2007 була відчужена на користь 
Особи 6, який за договором купівлі-
продажу від 24.03.2008 відчужив її ТОВ 
«ПУБК». 

Посилаючись на те, що належна їй 
на праві приватної власності земельна 
ділянка вибула з її володіння всупереч 
її волі, жодних договорів щодо відчу-
ження земельної ділянки вона не укла-
дала та не підписувала, просила визна-
ти неукладеними й недійсними договір 
купівлі-продажу від 30.11.2007 та дого-
вір купівлі-продажу від 24.03.2008, при-
вести сторони за вказаними договора-
ми до первісного стану та витребувати 
земельну ділянку площею 0,15 га, що 
розташована за Адресою 1, із чужого 
незаконного володіння. 

У подальшому доповнила заявлені 
позовні вимоги й просила, крім іншого, 
визнати недійсним державний акт на 
право власності на земельну ділянку, 
виданий ТОВ «ПУБК» 12.08.2008 на 
земельну ділянку площею 0,15 га, що 
знаходиться за Адресою 1. 

Рішенням Ялтинського міського 
суду АРК від 1.07.2009, залишеним без 
змін ухвалою Апеляційного суду АРК 

від 26.10.2009, позовні вимоги Особи 5
задоволено. Визнано неукладеним 
і недійсним договір купівлі-прода-
жу земельної ділянки площею 0,15 
га, що розташована за Адресою 1, від 
30.11.2007, за яким проведено від-
чуження належної Особі 5 земельної 
ділянки на користь Особи 6. Визна-
но неукладеним і недійсним договір 
купівлі-продажу земельної ділянки 
площею 0,15 га, що розташована за 
Адресою 1, укладений 24.03.2008 між 
Особою 6 та ТОВ «ПУБК». Визнано 
недійсним державний акт на право 
власності на зазначену земельну ділян-
ку, виданий ТОВ «ПУБК» 12.08.2008. 
Повернуто сторони за договорами ку-
півлі-продажу до попереднього стану. 
Зобов’язано ТОВ «ПУБК»повернути 
Особі 5 земельну ділянку площею 
0,15 га, що розташована за Адресою 1.
Стягнуто з Особи 6 на користь ТОВ 
«ПУБК»1767500 грн. Стягнуто з Особи 6
та ТОВ «ПУБК» на користь Особи 5 по 
902 грн. 50 коп. у рахунок понесених 
судових витрат з кожного та на користь 
Державного науково-дослідницького 
експертно-криміналістичного центру 
по 608 грн. 47 коп. вартості проведеної 
експертизи з кожного. 

У касаційних скаргах ТОВ «ПУБК» 
та Особа 6 просять скасувати ухвале-
ні у справі судові рішення й передати 
справу на новий розгляд до суду першої 
інстанції, посилаючись на неправильне 
застосування судами норм матеріаль-
ного права та порушення норм проце-
суального права. 

Касаційні скарги підлягають задо-
воленню з таких підстав. 

Задовольняючи позовні вимоги 
Особи 5, суд першої інстанції, з висно-
вками якого погодився й апеляційний 
суд, виходив із того, що волевиявлення 
Особи 5 на відчуження земельної ділян-
ки було відсутнє, особа, яка підписала 
договір купівлі-продажу від 30.11.2007, 
не мала достатнього обсягу цивільної 
дієздатності на вчинення такого право-
чину, тому договір купівлі-продажу від 
30.11.2007 та наступний договір купівлі-
продажу від 24.03.2008 слід визнати не-
укладеними й недійсними, застосувати 
наслідки недійсності правочинів й ви-
знати недійсним державний акт на пра-
во приватної власності на земельну ді-
лянку, виданий 12.08.2008 ТОВ «ПУБК». 

Однак з такими висновками судів 
повністю погодитись не можна. 

Судом установлено, що Особі 5 на 
праві приватної власності належить 
земельна ділянка площею 0,15 га, що 
розташована за Адресою 1. 

Указана земельна ділянка 30.11.2007 
була відчужена на користь Особи 6, 
який за договором купівлі-продажу 
від 24.03.2008 відчужив її ТОВ «ПУБК». 

12.08.2008 ТОВ «ПУБК» видано 
державний акт на право власності на 
земельну ділянку площею 0,15 га, що 
знаходиться за Адресою 1. 

Звертаючись до суду з позовом, 
Особа 5 посилалась на те, що жодних 
договорів щодо відчуження земельної 
ділянки вона не укладала та не підпи-
сувала, у зв’язку із чим просила визна-
ти неукладеними й недійсними договір 
купівлі-продажу від 30.11.2007 та до-
говір купівлі-продажу від 24.03.2008, 
привести сторони за вказаними до-
говорами до первісного стану та ви-
требувати земельну ділянку площею 
0,15 га, що розташована за Адресою 1, 
із чужого незаконного володіння. 

Відповідно до стст.215, 216 ЦК ви-
мога про визнання оспорюваного пра-
вочину недійсним та про застосування 
наслідків його недійсності, а також 
вимога про застосування наслідків 
недійсності нікчемного правочину 
може бути заявлена як однією зі сторін 
правочину, так і іншою заінтересова-
ною особою, права та законні інтереси 
якої порушено вчиненням правочину. 

Згідно із ч.1 ст.216 ЦК недійсний 
правочин не створює юридичних на-
слідків, крім тих, що пов’язані з його 
недійсністю. 

У разі недійсності правочину кож-
на зі сторін зобов’язана повернути 
другій стороні в натурі все, що вона 
одержала на виконання цього право-
чину, а в разі неможливості такого 
повернення, зокрема тоді, коли одер-
жане полягає у користуванні майном, 
виконаній роботі, наданій послузі, — 
відшкодувати вартість того, що одер-
жано за цінами, які існують на момент 
відшкодування. 

Однак норма ч.1 ст.216 ЦК не може 
застосовуватись як підстава позову про 
повернення майна, переданого на вико-
нання недійсного правочину, яке було 
відчужене третій особі. Не підлягають 
задоволенню позови власників майна 
про визнання недійсними наступних 
правочинів щодо відчуження цього 
майна, які були вчинені після недій-
сного правочину. 

У цьому разі майно може бути ви-
требуване від особи, яка не є стороною 
недійсного правочину, шляхом по-
дання віндикаційного позову, зокрема 
від добросовісного набувача, з підстав, 
передбачених ч.1 ст.388 ЦК. 

Крім того, відповідно до ст.3 ЦПК 
кожна особа має право в порядку, вста-
новленому цим Кодексом, звернутись 
до суду за захистом своїх порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, 
свобод чи інтересів. 

Як правило, особа, право якої пору-
шено, може скористатися не будь-яким, 
а конкретним способом захисту свого 
права. Спосіб захисту порушеного 
права частіше за все визначається спе-
ціальним законом, який регламентує 
конкретні правовідносини. 

Одним із таких способів відповід-
но до ст.16 ЦК є визнання правочи-
ну недійсним, вимога про визнання 
правочину неукладеним не відповідає 
можливим способам захисту цивільних 
прав та інтересів, передбачених зако-
ном, тому суди повинні відмовляти в 
позові з такою вимогою. 

Суд першої інстанції в порушення 
стст.213, 214 ЦПК на зазначені поло-
ження закону уваги не звернув; на-
лежним чином не перевірив наявності 
правових підстав для звернення Осо-
би 5 до суду з позовом про визнання 
недійсним договору купівлі-продажу, 
укладеного 24.03.2008 між Особою 6 і 
ТОВ «ПУБК», з огляду на те, що Осо-
ба 5 стороною цього договору не була; 
одночасно визнав оспорювані Особою 5 
договори неукладеними та недійсними 
і, задовольняючи віндикаційний позов 
Особи 5 про витребування належної їй 
на праві приватної власності земельної 
ділянки на підставі п.3 ч.1 ст.388 ЦК, 
усупереч вимогам ч.1 ст.216 ЦК одно-
часно застосував реституцію до обох 
оспорюваних Особою 5 правочинів. 

Разом із тим ідентифікація вико-
навця підпису здійснюється на підставі 
почеркознавчої експертизи. 

Відповідно до науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та екс-
пертних досліджень, затверджених на-
казом Міністерства юстиції від 8.10.98, 
для проведення почеркознавчих дослі-
джень особа або орган, які призначають 
експертизу, повинні надати експертові 
вільні, умовно-вільні та експеримен-
тальні зразки почерку (цифрових за-
писів, підпису) особи, яка підлягає 
ідентифікації. 

Вільними зразками є рукописні 
тексти, рукописні записи (буквені та 
цифрові), підписи, достовірно вико-
нані певною особою до порушення 
кримінальної (відкриття цивільної чи 
господарської) справи і не пов’язані з її 
обставинами; умовно-вільними є зраз-
ки почерку, виконані певною особою 
до виникнення справи, але пов’язані з 
обставинами цієї справи, або викона-
ні після виникнення справи, але не в 
зв’язку з її обставинами; експеримен-
тальні зразки почерку — виконані за 
завданням особи або органу, які при-
значають експертизу, в зв’язку з при-
значенням даної експертизи. 

Відбирати експериментальні зразки 
почерку необхідно у два етапи. На пер-
шому етапі особа, почерк якої підлягає 
ідентифікації, виконує текст за тема-
тикою, близькою до досліджувального 
об’єкта, у звичних умовах (сидячи за 
столом, із звичним приладдям письма, 
при денному освітленні). На другому 
етапі зразки відбираються під дик-
товку тексту, аналогічного за змістом 
тому, що досліджується, або спеціально 
складеного тексту, який містить фра-
зи, слова і цифри, узяті з рукописного 
тексту, що досліджується. На цьому 
етапі зразки відбираються в умовах, 
що максимально наближаються до 
тих, у яких виконувався рукописний 
текст, що досліджується, тобто в тій 
самій позі (лежачи, стоячи та ін.), таким 
самим приладдям письма та на папері 
того самого виду (за розміром, лінуван-
ням, характером поверхні тощо), що й 
документ, який досліджується. Якщо 
буде помічено, що той, хто пише, на-
магається змінити свій почерк, темп 
диктування слід прискорити. 

У п.17 постанови Пленуму ВС від 
30.05.97 №8 «Про судову експертизу в 
кримінальних і цивільних справах» 
роз’яснено, що при перевірці й оцін-
ці експертного висновку суд повинен 
з’ясувати: чи було додержано вимоги 
законодавства при призначенні та про-

веденні експертизи; чи не було обста-
вин, які виключали участь експерта у 
справі; компетентність експерта і чи не 
вийшов він за межі своїх повноважень; 
достатність поданих експертові об’єктів 
дослідження; повноту відповідей на 
порушені питання та їх відповідність 
іншим фактичним даним; узгодже-
ність між дослідницькою частиною та 
підсумковим висновком експертизи; 
обгрунтованість експертного висновку 
та його узгодженість з іншими матеріа-
лами справи. 

Відповідно до ст.150 ЦПК якщо 
висновок експерта буде визнано непо-
вним або неясним, судом може бути 
призначена додаткова експертиза, яка 
доручається тому самому або іншому 
експерту (експертам). 

Якщо висновок експерта буде визна-
но необгрунтованим або таким, що су-
перечить іншим матеріалам справи або 
викликає сумніви в його правильності, 
судом може бути призначена повторна 
експертиза, яка доручається іншому 
експертові (експертам). 

Згідно із ч.6 ст.147 ЦПК передба-
чено, що висновок експерта для суду 
не є обов’язковим і оцінюється судом 
за правилами, встановленими ст.212 
цього кодексу. 

За змістом ст.212 ЦПК жоден доказ 
не має для суду наперед встановленого 
значення. Суд оцінює належність, до-
пустимість, достовірність кожного до-
казу окремо, а також достатність і вза-
ємний зв’язок доказів у їх сукупності. 

Суд першої інстанції в порушен-
ня стст.213, 214 ЦПК на зазначені по-
ложення закону уваги не звернув; не 
врахував, що у якості порівняльного 
матеріалу при проведенні почеркознав-
чої експертизи експерту було надано 
експериментальні зразки підписів та 
почерку Особи 5, засвідчені Консулом 
посольства України у Великій Британії, 
та умовно-вільні зразки почерку та під-
писів Особи 5, якими засвідчені зразки 
її почерку та підписів; надати більшу 
кількість зразків почерку та підписів 
за клопотанням експерта не виявилось 
можливим і без оцінки всіх доказів по 
справі у взаємному зв’язку й сукупнос-
ті, дійшов передчасного висновку про 
задоволення позовних вимог Особи 5.

Апеляційний суд у порушення ви-
мог стст.303, 315 ЦПК вищезазначені 
вимоги закону залишив поза увагою; 
належним чином не перевірив доводів 
апеляційних скарг; в ухвалі не зазна-
чив конкретних обставин і фактів, що 
спростовують такі доводи, та залишив 
рішення суду першої інстанції без змін. 

За таких обставин ухвалені у справі 
судові рішення підлягають скасуванню 
з передачею справи на новий розгляд до 
суду першої інстанції з підстав, перед-
бачених ч.2 ст.338 ЦПК. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційні скарги Особи 6 й това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«Південноукраїнська будівельна ком-
панія» задовольнити. 

Рішення Ялтинського міського суду 
АРК від 1.07.2009 та ухвалу Апеляцій-
ного суду АРК від 26.10.2009 скасувати, 
справу передати на новий розгляд до 
суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. � 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ВНЕСКИ

Колізійні санкції.
Строки давності не поширюються 
не лише на стягнення недоїмки, 
пені та штрафу, а й на прийняття рішення 
органу ПФУ про їх застосування

розглянувши в порядку письмового 
провадження справу за позовом Від-
критого акціонерного товариства 
«Промжитлосільбуд» (далі — Товари-
ство) до управління Пенсійного фонду 
в Замостянському районі м.Вінниці 
про скасування рішень, 

ВСТАНОВИВ: 

У вересні 2007 року Товариство 
звернулося до суду з позовом, в якому 
з урахуванням зміни позовних вимог 
просило скасувати рішення управ-
ління ПФУ від 11.07.2008 №500, №501, 
№502; від 1.09.2008 №654, №655, №749; 

від 19.09.2008 №748, якими до нього 
застосовано фінансові санкції та на-
раховано пеню за несвоєчасну сплату 
страхувальником страхових внесків, 
донарахованих органом ПФУ. 

На обгрунтування позову Товари-
ство послалося на порушення при при-
йнятті оскаржуваних рішень, зокрема 
положень ст.99 Кодексу адміністратив-
ного судочинства. 

Ухвалою від 1.12.2008 Вінницький 
окружний адміністративний суд за-
довольнив клопотання позивача про 
залишення без розгляду позовних 
вимог у частині оскарження рішень 
відповідача від 1.09.2008 №749 та від 

19.09.2009 №748, скасованих остан-
нім. 

Ві нницьк ий окру ж ний а д мі-
ністративний суд постановою від 
12 .12 .2008, за лишеною без змін 
ухвалами Київського апеляційного 
адміністративного суду від 22.04.2010 
та Вищого адміністративного суду 
від 2.12.2010, у задоволенні позову 
відмовив. 

Відмовляючи у задоволенні позо-
вних вимог щодо скасування рішень 
від 1.09.2008 №654, №655, суд першої 
інстанції, з яким погодилися суди апеля-
ційної та касаційної інстанцій, за заявою 
відповідача застосував ч.1 ст.100 КАС. 

У частині вимог щодо скасування 
рішень від 11.07.2008 №500, №501, №502 
суди визнали необгрунтованими до-
води Товариства про застосування 
управлінням ПФУ санкцій з порушен-
ням строку позовної давності, передба-
ченого ст.99 КАС, оскільки за змістом 
ч.15 ст.106 закону від 9.07.2003 №1058 
IV «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» строк давності 
до спірних відносин не застосовується. 

У заяві про перегляд судових рі-
шень Верховним Судом з підстави, 
передбаченої п.1 ч.1 ст.237 КАС, Това-
риство просить скасувати оскаржува-
не рішення ВАС, справу направити на 
новий касаційний розгляд. 

Заява про перегляд оскаржуваного 
рішення ВАС не підлягає задоволенню 
з таких підстав. 

Вищий адміністративний суд, до-
пускаючи справу до провадження 
Верховного Суду, виходив із того, що 
в доданих до заяви Товариства ухвалах 
ВАС від 21.08.2008 та від 3.12.2009 по-
іншому, ніж у справі, що розглядаєть-
ся, застосовано ст.250 Господарського 
кодексу. 

У справах, рішення касаційного 
суду в яких додані до заяви, цей суд 
дійшов висновку про те, що фінан-
сові санкції, які застосовуються до 
платників страхових внесків, є адмі-
ністративно-господарськими, тому 
застосування їх з порушенням строків, 
встановлених ст.250 ГК, є необгрун-
тованим. 

У справі, що розглядається, Вищий 
адміністративний суд, залишаючи 
без змін рішення попередніх судів, 
погодився з їх висновками щодо пра-
вомірності застосування до позивача 
фінансових санкцій та нарахування 
пені за несвоєчасну сплату страхових 
внесків. 

Аналіз наведених судових рішень 
суду касаційної інстанції дає підстави 
вважати, що ним було неоднаково за-
стосовано вказану норму права, при 
цьому у справі, що розглядається, — 
правильно. 

Статтею 20 закону №1058-IV вста-
новлено порядок обчислення та сплати 
страхових внесків. 

Страхувальники зобов’язані спла-
чувати страхові внески, нараховані за 
відповідний базовий звітний період, 
не пізніше ніж через 20 календарних 
днів із дня закінчення цього періоду 
<...> (ч.6 цієї статті). 

Якщо страхувальники несвоєчас-
но або не в повному обсязі сплачують 
страхові внески, до них застосовують-
ся фінансові санкції, передбачені цим 
Законом <...> (ч.10 тієї самої статті). 

Відповідно до ч.1 ст.250 ГК адмі-
ністративно-господарські санкції 
можуть бути застосовані до суб’єкта 
господарювання протягом 6 місяців 
з дня виявлення порушення, але не 
пізніш як через один рік з дня пору-
шення цим суб’єктом встановлених 

законодавчими актами правил здій-
снення господарської діяльності, крім 
випадків, передбачених законом. 

Частиною 15 ст.106 закону №1058-
IV встановлено, що строк давності 
щодо стягнення недоїмки, пені та 
штрафів не застосовується. 

У розумінні закону від 21.04.99 
№606-XIV «Про виконавче прова-
дження» рішення органу ПФУ не є ви-
конавчим документом, тому недоїмка, 
штраф та пеня стягуються в судовому 
порядку. Оскільки строки стягнення 
не є предметом регулювання закону 
№1058-IV, то ч.15 ст.106 цього закону 
в контексті положень ч.14 цієї ж стат-
ті треба розуміти як непоширення 
строків давності не лише на стягнення 
недоїмки, пені та штрафів в судовому 
порядку, а й на прийняття рішення 
органу ПФУ про їх застосування. 

Таким чином, Вищий адміністра-
тивний суд у справі, що розглядається, 
правильно надав перевагу спеціальній 
нормі, у даному випадку — ч.15 ст.106 
закону №1058-IV, а не ст.250 ГК, нор-
ми якої є загальними щодо спірних 
відносин. 

Згідно з ч.1 ст.244 КАС Верховний 
Суд відмовляє у задоволенні заяви, 
якщо обставини, які стали підставою 
для перегляду справи, не підтверди-
лися. 

Керуючись стст.241, 242, 244 КАС, 
Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

У задоволенні заяви Відкритого 
акціонерного товариства «Промжит-
лосільбуд» відмовити. 

Постанова є остаточною і оскар-
женню не підлягає, крім випадку, вста-
новленого п.2 ч.1 ст.237 КАС. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова

25 червня 2011 року   м.Київ   

Верховний Суд України у складі: головуючого — ГУСАКА М.Б., 
суддів: БАЛЮКА М.І., БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ 
Т.В., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГРИЦІВА М.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., ЄМЦЯ А.А., 
ЖАЙВОРОНОК Т.Є., КАНИГІНОЇ Г.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОРОТКЕВИЧА М.Є., 
КОРОТКИХ О.А., КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНКА В.В., КУЗЬМЕНКО О.Т., ЛЯЩЕНКО 
Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л., ОХРІМЧУК Л.І., ПАНТАЛІЄНКА П.В., ПИВОВАРА В.Ф., 
ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., РЕДЬКИ А.І., РОМАНЮКА Я.М., СЕНІНА Ю.Л., 
СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ТІТОВА Ю.Г., ШИЦЬКОГО І.Б., 
ШКОЛЯРОВА В.Ф., ЯРЕМИ А.Г.,

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

6 липня 2011 року   м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 
головуючого — ЯРЕМИ А.Г.,
суддів: ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ОХРІМЧУК Л.І., РОМАНЮКА Я.М., СЕНІНА Ю.Л., 
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ДТП

Субсидіарні виплати.
Незалежно від того, чи наполягає 
потерпілий на відшкодуванні шкоди 
її заподіювачем, суд має врахувати 
відповідальність страховика

розглянувши в судовому засіданні спра-
ву за позовом Особи 6 до Відкритого ак-
ціонерного товариства «Автомобіліст», 
страхової компанії «Універсальна», треті 
особи: Особа 7, Відкрите акціонерне то-
вариство «Страхова компанія «Орадон», 
про відшкодування матеріальної та мо-
ральної шкоди за касаційною скаргою 
Відкритого акціонерного товариства 
«Автомобіліст» на рішення Централь-
ного районного суду м.Миколаєва від 
1.02.2010 та ухвалу Апеляційного суду 
Миколаївської області від 29.04.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У березні 2009 року Особа 6 звернув-
ся до суду з позовом до ВАТ «Автомобі-
ліст» про відшкодування матеріальної 
та моральної шкоди. 

Зазначав, що 26.08.2007 о 9 год. 
20 хв. Особа 7 під час виконання тру-
дових обов’язків, керуючи автомобілем 
ЛАЗ-965, номерний знак №*, що на-
лежить ВАТ «Автомобіліст», допустив 
зіткнення з автомобілем «М-2140», но-
мерний знак №**, що належить на праві 
власності Особі 6. Унаслідок зіткнення 
позивачу були спричинені тілесні 
ушкодження середньої тяжкості та по-
шкоджено його автомобіль, збитки на 
ремонт якого становлять 6400 грн. Крім 
того, йому було завдано моральну шкоду, 
на відшкодування якої позивач просив 
стягнути 10 тис. грн. 

Вироком Центрального районного 
суду м.Миколаєва від 20.05.2008 Осо-
бу 7 визнано винним у скоєнні злочину, 
передбаченого ч.1 ст.286 КК, і засуджено 
до штрафу в сумі 850 грн. 

Згідно з договором обов’язкового 
страхування цивільно-правової відпо-
відальності власників наземних тран-
спортних засобів від 11.07.2007 №* ВАТ 
«Автомобіліст» застрахував автомобіль 
ЛАЗ-965 від ризиків, пов’язаних з екс-
плуатацією вказаного автомобіля. 

Ухвалою Центрального районно-
го суду м.Миколаєва від 25.05.2009 до 
участі у справі в якості співвідповідача 
залучено СК «Універсальна», а ухвалою 
цього ж суду від 22.10.2009 в якості тре-
тьої особи — ВАТ «СК «Орадон». 

Рішенням Центрального район-
ного суду м.Миколаєва від 1.02.2010, 
залишеним без змін ухвалою Апеля-
ційного суду Миколаївської області від 
29.04.2010, позов Особи 6 задоволено 
частково: стягнуто з ВАТ «Автомобі-
ліст» на користь Особи 6 6240 грн. на 
відшкодування матеріальної шкоди, 
650 грн. на відшкодування моральної 
шкоди; вирішено питання про розпо-
діл судових витрат. 

У касаційній скарзі ВАТ «Авто-
мобіліст» просить скасувати ухвалені 
рішення судів, посилаючись на непра-
вильне застосування судами норм ма-
теріального права й порушення норм 
процесуального права, та ухвалити у 

справі нове рішення про задоволення 
позовних вимог до СК «Універсальна» 
і відмову у задоволенні позовних ви-
мог до ВАТ «Автомобіліст». 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) на 
рішення загальних судів у криміналь-
них і цивільних справах, подані до ВС 
до 15.10.2010 і призначені (прийняті) 
ним до касаційного розгляду, розгля-
даються ВС в порядку, який діяв до 
набрання чинності цим законом. 

У зв’язку із цим справа підля-
гає розгляду за правилами ЦПК від 
18.03.2004 в редакції, яка була чинною 
до змін, внесених згідно із законом від 
7.07.2010 №2453-VI «Про судоустрій і 
статус суддів». 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню частково з таких підстав. 

Задовольняючи позов частково, суд 
першої інстанції, з висновком якого 
погодився й суд апеляційної інстанції, 
виходив із того, що винний у дорожньо-
транспортній пригоді Особа 7 перебував 

у трудових відносинах із ВАТ «Автомо-
біліст», який є власником джерела підви-
щеної небезпеки, тому в силу ст.1187 ЦК 
повинен відшкодувати моральну шкоду 
в розмірі, доведеному позивачем. 

Проте повністю погодитися з такими 
висновками судів не можна, оскільки 
суди дійшли їх із порушенням норм 
матеріального та процесуального права. 

Судом установлено, що 26.08.2007 
з вини Особи 7, водія автомобіля 
ЛАЗ-965, номерний знак №*, який на-
лежить на праві власності ВАТ «Ав-
томобіліст», сталася ДТП, унаслідок 
якої пошкоджено автомобіль «М-2140», 
номерний знак №**, що належить на 
праві власності Особі 6. Вироком суду 
Особу 7 визнано винним у вказаній 
ДТП, яка сталася під час виконання 
ним трудових обов’язків. 

Розмір завданої позивачу матеріаль-
ної шкоди відповідачем не оспорювався. 

Разом з тим суди не врахували, що 
до цих правовідносин потрібно було 
також застосувати положення закону 
«Про обов’язкове страхування цивіль-
но-правової відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів», 
оскільки цивільна відповідальність 
ВАТ «Автомобіліст» на момент ДТП 
була застрахована відповідно до поліса 
обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів, а 
застрахованим транспортним засо-
бом був вищезазначений автомобіль 
ЛАЗ-965, номерний знак №*. Відпо-
відно до вказаного полісу страховик, 
яким є ВАТ «СК «Орадон», забезпе-
чує відшкодування шкоди, завданої 
життю, здоров’ю та майну третіх осіб 
під час ДТП, що сталася за участі за-
безпеченого транспортного засобу, та 
внаслідок цієї пригоди настає цивіль-
но-правова відповідальність особи, 
відповідальність якої застраховано.

Відповідно до ст.3 закону обо-
в’язкове страхування цивільно-пра-
вової відповідальності здійснюється 

з метою забезпечення відшкодування 
шкоди, заподіяної життю, здоров’ю 
та (або) майну потерпілих унаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди та 
захисту майнових інтересів страху-
вальників. 

Тобто виходячи із суті такого стра-
хування закон має на меті захист не 
лише прав потерпілих на відшкоду-
вання шкоди, але й захист інтересів 
страхувальника — заподіювача шкоди. 

Відповідно до ст.1194 ЦК особа, 
яка застрахувала свою цивільну від-
повідальність, у разі недостатності 
страхової виплати (страхового від-
шкодування) для повного відшкоду-
вання завданої нею шкоди зобов’язана 
сплатити потерпілому різницю між 
фактичним розміром шкоди і стра-
ховою виплатою (страховим відшко-
дуванням). 

Отже, питання про відшкодування 

шкоди самою особою, відповідаль-
ність якої застрахована, вирішується 
залежно від висловленої нею згоди на 
таке відшкодування; у разі відсутності 
такої згоди за її заявою до субсиді-
арної відповідальності залучається 
страховик. 

За заявою СК «Універсальна» до 
участі у справі залучений страховик 
ВАТ «СК «Орадон», тому незалежно 
від того, чи наполягає потерпілий на 
відшкодуванні шкоди її заподіювачем, 
відповідальність якого застрахована за 
договором обов’язкового страхування, 
суд повинен урахувати і відповідаль-
ність страховика, що судами зроблено 
не було. 

Крім того, поза увагою судів за-
лишилася й та обставина, що виро-
ком Центрального районного суду 
м.Миколаєва від 20.05.2008 частко-
во задоволено цивільний позов — з 
ВАТ «Автомобіліст» на користь Осо-
би 6 стягнуто моральну шкоду в сумі 
6500 грн. 

За таких обставин, які свідчать 
про те, що судові рішення ухвалені з 

порушенням норм матеріального та 
процесуального права, вони не можуть 
вважатися законними й обгрунтова-
ними та відповідно до ч.2 ст.338 ЦПК 
підлягають скасуванню з передачею 
справи на новий розгляд до суду пер-
шої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Верховного Суду

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Відкритого акціо-
нерного товариства «Автомобіліст» за-
довольнити частково. 

Рішення Центрального районного 
суду м.Миколаєва від 1.02.2010 та ухва-
лу Апеляційного суду Миколаївської 
області від 29.04.2010 скасувати. 

Справу передати на новий розгляд 
до суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

Ірпінський 
міський суд 
Київської області

1 Чернов Дмитро Євгенович 84

Київський 
районний суд м.Одеси

2 Федулеєва Юлія Олександрівна 95

Брайловська Алла Ігорівна 83

Коломацький 
районний суд 
Харківської області

2 Яковенко Андрій Олександрович 78

Краснокутський 
районний суд 
Харківської області

1 Остапов Максим Олексійович 72

Ладижинський міський суд 
Вінницької області

1 Волошина Тетяна Вікторівна 66

Ленінський районний суд 
м.Севастополя

3 Клімаков Віктор Миколайович 78

Рубан Максим Вікторович 78

Василенко Анатолій Миколайович 69

Переяслав-Хмельницький 
міськрайонний суд 
Київської області

1 Свояк Дмитро Віталійович 75

Печенізький 
районний суд 
Харківської області

1 Танасевич Олена Віталіївна 76

Полтавський 
районний суд 
Полтавської області

1 Цибізова Стелла Анатоліївна 70

Садгірський районний суд 
м.Чернівці

2 Мілінчук Світлана Василівна 82

Снятинський районний суд 
Івано-Франківської області

1 Бородовський Станіслав Олександрович 68

Феодосійський міський суд 
АРК

2 Бойко Зоя Олександрівна 74
Мурзенко Максим Володимирович 69

Харківський окружний 
адміністративний суд

1 Севастьяненко Катерина Олександрівна 89

Хмельницький окружний 
адміністративний суд

5 Козачок Ірина Сергіївна 87

Матущак Вадим Вікторович 87

Польовий Олександр Леонідович 86

Ковальчук Альбіна Миколаївна 83

Данилюк Ульяна Тимофіївна 81

Хмільницький 
міськрайонний суд 
Вінницької області

1 Слободонюк Михайло Васильович 76

Центрально-Міський 
районний суд 
м.Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

1 Мазурчак Вадим Михайлович 69

Чернігівський окружний 
адміністративний суд

1 Поліщук Людмила Олександрівна 72

 � Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення 

14 листопада 2011 року    м.Київ 

ВККС продовжує називати 
переможців першого конкурсу 
на заняття вакантних посад суддів

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Претенденти на призначення.

Найменування 
місцевого суду

К-ть вакансій 
станом на момент 

розгляду

Прізвище, ім’я, 
по батькові кандидата

К-ть 
балів

Білгород-Дністровський 
районний суд 
Одеської області

1 Чебан Наталія Вікторівна 85

Білогірський районний суд 
Хмельницької області

1 Давидюк Олександр Іванович 69

Вінницький окружний 
адміністративний суд

9 Шимотюк Оксана Вікторівна 92
Бошкова Юлія Миколаївна 91
Вергелес Андрій Валерійович 88
Богоніс Михайло Богданович 86
Жернаков Михайло Володимирович 83
Сало Павло Ігорович 79
Шаповалова Тетяна Михайлівна 78
Віятик Наталія Володимирівна 73
Заброцька Людмила Олександрівна 69

Гагарінський районний суд 
м.Севастополя

1 Гаврилова Олена Василівна 69

Господарський суд 
Вінницької області

4 Тварковський Анатолій Анатолійович 99
 Маслій Ігор Володимирович 86
Стефанів Тетяна Василівна 86
Яремчук Юрій Олександрович 85

Господарський суд 
Херсонської області

1 Соловйов Кирило Володимирович 72

Господарський суд 
Чернігівської області

3 Моцьор Василь Володимирович 86

Цюкало Юрій Вікторович 83

Селівон Артем Миколайович 82

Дарницький районний суд 
м.Києва

5 Басалаєва Алла Валентинівна 88

Лужецька Олена Романівна 88

Стефанчук Марина Миколаївна 88

Заруба Петро Іванович 88

Скуба Андрій Васильович 88

Деснянський районний суд 
м.Києва

1 Петріщева Ірина Валентинівна 86

Дзержинський районний 
суд м.Харкова

2 Цвіра Діана Миколаївна 92
Олійник Оксана Михайлівна 73

Зарічненський районний суд 
Рівненської області

2 Корсун Володимир Ярославович 72
Снітчук Руслана Михайлівна 71

Івано-Франківський 
окружний адміністративний 
суд

2 Микитин Надія Михайлівна 89
Боршовський Тарас Іванович 72

Ізмаїльський міськрайонний 
суд Одеської області

3 Бальжик Олена Іванівна 81

Яковенко Іван Іванович 81
Смокіна Галина Іванівна 66

Переможці конкурсу на заняття 
вакантних посад суддів

Переможці конкурсу на заняття вакантних посад суддів 
відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів

від 2 листопада 2011 року (додатково див. №46 «ЗіБ»)

Бориспільський 
міськрайонний cуд 
Київської області

2 Туманова Катерина Леонідівна 89

Первомайський міський суд 
Луганської області

1 Овчаренко Олена Леонідівна 74

Суворовський районний суд 
м.Херсона

1 Корольчук Наталія Василівна 75

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

30 червня 2011 року   м.Київ  

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 
головуючого — ЯРЕМИ А.Г., 
суддів: БАЛЮКА М.І., ЛЯЩЕНКО Н.П., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., РОМАНЮКА Я.М., 

Закон має на меті не лише захист прав потерпілих 
на відшкодування шкоди, але й захист інтересів 
страхувальника — заподіювача шкоди.

20 документ




