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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

ЦIНА ДОГОВIРНА

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

АНОНС

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

Слідство веде ГПУ…
Генпрокурор не виключає закрит-
тя справ щодо Кучми та Ющенка 
через брак доказів, а для Тимошенко 
і Лазаренка їх вистачає. � СТОР. 3

КОНТРОЛЬ

В очікуванні 
відповідальності
Вища кваліфікаційна комісія суддів 
відкрила 6 нових дисциплінарних 
проваджень. Розглядаючи скарги, 
члени кваліфкомісії особливу увагу 
надавали випадкам, коли суддя за-
тягував розгляд справи. � СТОР. 6

САМОВРЯДУВАННЯ

Ревізія на вимогу
Рада суддів адмінсудів затвердила 
графік вивчення стану організації 
роботи храмів Феміди у 2012—
2013 роках. Також представники 
Київського та Одеського апеля-
ційних адмінсудів розповіли при-
сутнім, які кроки вони зробили за 
останні півроку, аби підвищити 
«організаційний імідж» своїх уста-
нов. � СТОР. 7

НАУКОВИЙ ПОГЛЯД

У зоні юридичного 
ризику
Жоден з використовуваних сьогодні 
способів інвестицій у будівництво 
не можна вважати абсолютно без-
печним. Ризики, що виникають при 
цьому, можуть бути викликані різ-
ними обставинами. Якими є ризики 
правові — спробуємо розібратися. 
� СТОР. 11 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кредитора не питають
Відсутність згоди боржника на укла-
дення договору поруки не є підста-
вою недійсності такого правочину. 
� СТОР. 13 

КОРУПЦІЯ

Начальник служби 
зайнятості 
став безробітним
СБУ порушила кримінальні справи 
проти 4 чиновників ДСЗ за «відка-
ти». � СТОР. 14 

ДТП

Душевний біль 
оплачується один раз
Будь-яка компенсація моральної 
шкоди не може бути адекватною дій-
сним стражданням, тому будь-який 
її розмір може мати суто умовне ви-
раження. � СТОР. 20
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Апеляційного суду 
Сумської області 
Микола ЛУГОВИЙ:
«Важко в таких умовах 
говорити про незалежність 
суддів» � СТОР.4

У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ 

Про те, хто має 
шанси очолити 
Верховний Суд 
та чим займатиметься 
Рада суддів 
України у 2012 році, 
розповість її голова 
Ярослав РОМАНЮК.

ПОСАДИ

Головін 
залишається 
в КС
РОМАН ЧИМНИЙ

Голова Конституційного Суду 
Анатолій Головін визнав, що йому 
пропонували перейти на роботу до 
Верховного Суду з перспективою 
обрання Головою ВС. Утім, очільник 
КС уважає, що Верховний Суд 
має об’єднатися навколо одного з 
нинішніх суддів ВС.

Нагадаємо: 3 тижні тому в інтерв’ю 
«ЗіБ» голова Ради суддів України Ярослав 
Романюк висловив думку, що з огляду на 
багатий життєвий і професійний досвід, 
зокрема й в організації роботи єдиного ор-
гану конституційної юрисдикції, Пленум 
Верховного Суду міг би обрати Головою 
ВС А.Головіна, якби той виявив бажання 
перейти на роботу до ВС. 

До того ж, як відомо, закон дозво-
ляє суддям КС обиратися суддями ВС, 
а зміни, внесені до закону «Про судо-
устрій і статус суддів», збільшили гра-
ничну кількість суддів ВС до 48. Тобто 
є передумови для обрання А.Головіна 
суддею ВС і висування його кандида-
тури на посаду Голови цього органу.

Коментуючи кореспондентові «ЗіБ» 
можливість свого переходу на роботу 
до ВС, Анатолій Сергійович визнав: 
«Дійсно, мені надходила пропозиція від 
групи суддів Верховного Суду перейти 
на роботу до Верховного Суду та виста-
вити свою кандидатуру на посаду Голо-
ви ВС». Проте залишати свою нинішню 
посаду він не збирається, пояснюючи 

це тим, що вважає головними у власній 
діяльності «послідовність та передбачу-
ваність своїх дій як особи, що очолює 
Конституційний Суд».

«Судді Верховного Суду — це авто-
ритетні та самодостатні люди. На моє 
переконання, вони повинні обрати 
собі Голову виключно зі складу діючих 
суддів ВС», — підсумував А.Головін.

Він також зауважив, що об’єднання 
суддів ВС навколо одного із членів 
свого колективу посилить авторитет 
найвищого судового органу та буде ко-
рисним для держави й суспільства. �

ПОЗИЦІЯ

Заступник Генерального прокурора 
України Григорій СЕРЕДА: 
«Ми не бачимо підстав для радикального 
реформування прокуратури»
ЮЛІЯ КІМ

Про необхідність модернізації 
прокуратури говорять практично 
всі. Зокрема, 22 листопада 
Президент створив робочу групу 
з реформування цього органу. 
Напередодні професійного 
свята в Національній академії 
прокуратури України відбулася 
міжнародна конференція, 
присвячена історії та 
перспективам наглядового 
органу. У перерві кореспондентці 
«ЗіБ» удалося поставити 
кілька запитань заступникові 
Генерального прокурора 
Григорієві СЕРЕДІ. Тема нашої 
бесіди — реформування органів 
прокуратури. 

«Правозахисна функція 
прокуратури існує приблизно 
в трьох десятках цивілізованих 
держав»

— Григорію Порфирійовичу, на вашу 
думку, яких повноважень у результаті 
реформи повинна позбутися прокура-
тура? Наприклад, притчею во язиціх 
стала так звана функція загального 
нагляду. Чи не вважаєте ви, що вона 
віджила своє?

— Насправді функція загального 
нагляду, або правозахисна функція, 
прокуратури існує приблизно в трьох 
десятках цивілізованих держав. У 
більшості країн — членів Ради Європи 
органи прокуратури в різних формах 
і межах забезпечують нагляд за до-
триманням прав і свобод громадян 
на користь суспільства і держави. Це 
стосується Азербайджану, Вірменії, 
Росії, Латвії, Литви, Молдови, інших 

колишніх радянських республік. Крім 
того, прокурорський нагляд у різних 
формах є в Угорщині, Болгарії, Італії, 
Сербії, Словенії та деяких інших євро-
пейських країнах.

Ця функція здійснюється у фор-
мі досудового захисту прав і свобод 
людини. Нічого катастрофічного тут 
немає. За що ж критикувати проку-
ратуру? Складається враження, що 
вона одна зацікавлена в тому, аби в 
неї були функції, достатні для здій-
снення її повноважень. Думаю, це 
перш за все на користь суспільства 
й держави. Так, модернізувати ці 
функції необхідно. У новій редакції 
закону «Про прокуратуру» передба-
чаються певні зміни, у тому числі й 
відносно правозахисної діяльності 

прокуратури. Але відмовлятися від 
цієї функції повністю немає ніяких 
підстав. 

Зараз допрацьовуються законопро-
екти, що стосуються до певної міри 
наглядової функції та представництва 
прокуратурою інтересів громадяни-
на або держави в суді. Деякі новації 
дійсно спрямовані на реформування 
прокуратури й удосконалення її діяль-
ності, але окремі пропозиції, на наш 
погляд, передбачають безпідставні 
обмеження повноважень. 

— Тобто функція загального нагляду 
прокуратури необхідна?

— Я б сказав: необхідна правоза-
хисна функція.

 � Закінчення на стор.3

ПРИЗНАЧЕННЯ

ВАС отримав 
голову
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Ігор Темкіжев, який минулого місяця 
залишив господарську юрисдикцію, 
очолив Вищий адміністративний 
суд. Хоча новий голова і визнає, що 
перед тим, як планувати роботу, слід 
детальніше ознайомитись із ситуацію 
в суді, але першочергове завдання він 
для себе вже поставив — покращення 
умов роботи законників. 

А хто очікував?

Кар’єра І.Темкіжева пішла вгору 
прискореними кроками. Ще наприкін-
ці 2010 р. він очолював Господарський 
суд Донецької області. Працюючи в 
першій інстанції, він, напевно, не спо-
дівався, що вже за рік обійме посаду 
голови суду касаційної інстанції ще й 
в адміністративній юстиції.

Однак життєвий шлях І.Темкіжева 
кардинально змінився, коли він відбув 
«підіймати» Дніпропетровський апеля-
ційний госпсуд, в якому став головою. 
Того, що в дніпропетровських «госпо-
дарників» були проблеми, не приховував 
ніхто, ні члени Ради суддів господарських 
судів, які висували достойного кандидата 
в очільники, законники із цієї установи 
суду. Напевно, саме тому було вирішено 
ввести «зовнішнє» керівництво.

 � Закінчення на стор.7



ПРОЦЕС

Над Корнійчуком змилувалися
Генеральна прокуратура 
заявила клопотання про зміну 
обвинувачення колишньому 
першому заступникові міністра 
юстиції та за сумісництвом зятеві 
екс-голови Верховного Суду Василя 
Онопенка Євгенові Корнійчуку. 

Відповідне клопотання зачитав на 
останньому засіданні суду в «справі 
Корнійчука» прокурор Євген Зінчен-
ко. З постанови про зміну обвину-
вачення Є.Корнійчуку випливає, що 
обвинувачення необхідно переквалі-
фіковувати з ч.3 ст.365, ч.2 ст.366 на 

ч.1 ст.365, ч.1 ст.366 Кримінального 
кодексу. Після оголошення постанови 
прокурор повідомив суд, що розгляд 
справи потрібно відкласти на 3 дні, 
аби захист і підсудний змогли під-
готуватися до нового звинувачення. 
Печерський районний суд м.Києва 
задовольнив це клопотання. Таким 
чином, тепер Є.Корнійчука обвинува-
чують у менш тяжкому злочині, який 
передбачає м’якшу санкцію. У зв’язку 
із цим підсудний заявив усне клопо-
тання про зміну йому запобіжного 
заходу, але суд його не задовольнив. 
«Я не можу погодитися в принципі 

з обвинуваченням, але таким чином 
прокуратура визнала невідповідність 
своїх обвинувачень», — підкреслив у 
інтерв’ю «Інтерфаксу» сам підсудний. 

Нагадаємо, що Є.Корнійчука за-
тримали 24 грудня 2010 року. Його 
обвинувачували в скоєнні злочину, 
передбаченого ч.3 ст.365 КК («Пере-
вищення влади або службових повно-
важень») і ч.2 ст.366 КК («Службове 
підроблення»). Згідно із цим обвину-
ваченням передбачається покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк 
від 7 до 10 років (ч.3 ст.365) і від 2 до 
5 років (ч.2 ст.366).

Тепер прокуратура передбачає по-
карання у вигляді виправних робіт на 
строк до 2 років або обмеження волі 
на строк до 5 років, або позбавлен-
ня волі на строк від 2 до 5 років (ч.1 
ст.365) і штрафу до 50 неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян, або 
обмеження волі на строк до 3 років 
(ч.1 ст.366). За повідомленнями деяких 
ЗМІ, Є.Корнійчуку ставиться за вину 
той факт, що він, перебуваючи на посаді 
першого заступника міністра юстиції, 
підписав лист, дозволивши тим самим 
юридичне обслуговування «Нафтогазу 
України» одним виконавцем. �

ВІЗИТ

Попередження напередодні саміту
БОРИС РУДЬ, 
Подробиці

28 листопада в Україну прибув 
з візитом президент Польщі 
Броніслав Коморовський. У 
грудні закінчиться головування 
Варшави в Раді Європи. А 
відтак питання відносин ЄС 
із норовливою Україною, яка 
вимагає однозначної перспективи 
членства, перестане бути 
першочерговим для європейців.

Зустріч Б.Коморовського з україн-
ським колегою Віктором Януковичем 
відбувалася в доволі непростій об-
становці. У Донецьку, де буквально 
кілька днів тому побував міністр за-
кордонних справ Польщі Радослав Сі-
корський, відбувалися масштабні акції 
протесту. Непокоїть європейців і доля 
Юлії Тимошенко. Остання перебуває 
в Лук’янівському СІЗО, і за день до ві-
зиту Б.Коморовського відзначила там 
51-річчя. Якщо вірити її соратникам, 
стан здоров’я Ю.Тимошенко навряд чи 
можна назвати задовільним. Лідерові 
БЮТ співчувають в Європі. 

«Є важливі справи і найважливі-
ші справи. Якщо мова йде про най-
важливіші справи, то це, без сумніву, 
перспектива участі України в європей-
ській інтеграції. Водночас ми знаємо і 
розуміємо, що «справа Тимошенко» є 
важливою», — сказав президент Поль-
щі. При цьому він висловив думку, що 
«справа Тимошенко» має вирішитися 
так, щоб дати відповіді на всі претен-
зії, які звучать з боку країн Європей-
ського Союзу. Адже надалі ці країни 
ратифікуватимуть можливу угоду про 
асоціацію України з ЄС.

Польський президент зізнався, 
що покладав великі надії на можли-

вість декриміналізації статті, за якою 
Ю.Тимошенко було ухвалено вирок, 
й особливо наголосив на необхід-
ності «знайти реальний вихід із цієї 
ситуації, а не обмежуватися лише 
політичними коментарями». Але на-
вряд чи варто сподіватися, що тепер 
слова Б.Коморовського вплинуть на 
В.Януковича, який місяцями не по-
ступався зовнішньому тиску. 

З другого боку, і на улюбленій «ба-
гатовекторності» Леоніда Кучми тепер 
не зіграєш: у Росії почався передви-
борний сезон, Володимир Путін го-
тується знову зайняти президентське 
крісло. Але, на відміну від 2000 року, 
сьогодні рейтинг глави уряду РФ наба-
гато нижчий. І демонстрація м’якості 

в таких умовах, зокрема відносно тих 
же газових питань, для В.Путіна про-
сто згубна. Фактично Україна може 
залишитися біля розбитих ночов, не 
виторгувавши для себе вигідних зни-
жок у Росії та не ставши хоч на крок 
ближчою до Європи.

Зараз, коли головування Польщі в 
Раді Європи вже «на вильоті», питання 
про долю Ю.Тимошенко та пов’язане 
з ним питання про євроінтеграцію 
України є особливо актуальними. У 
вітчизняного керівництва де-факто за-
лишився один шанс — саміт Україна — 
ЄС, який повинен відбутися 19 грудня. 
Цей шанс не варто марнувати. 

Український гарант уже доручив, 
щоб з Ю.Тимошенко поводилися відпо-

відно до європейських стандар тів, —
небачена розкіш для української пе-
нітенціарної системи. «Я останнім 
часом почув багато зауважень від ад-
вокатів колишнього Прем’єр-міністра 
щодо тримання Тимошенко у в’язниці 
і дав доручення установам, відпо-
відальним за це питання, створити 
всі умови, передбачені сьогодні на 
європейському рівні. Мається на увазі 
і лікування, і обстеження, і триман-
ня», — заявив В.Янукович на зустрічі 
з Б.Коморовським.

О д н а к  п о к и  щ о  н а в ря д  ч и 
Ю.Тимошенко відпустять. Влада з 
усіх сил прагне довести свою неупере-
дженість у ставленні до лідера БЮТ. А 
різко зняти всі обвинувачення та звіль-
нити екс-прем’єра означало б не тільки 
визнати замовний характер процесу 
проти неї, а й те, що українська Феміда 
повністю підконтрольна владі, а на єв-
роінтеграційних перспективах це може 
позначитися вельми негативно. 

Навряд чи випадково, що за кілька 
днів до візиту Б.Коморовського за-
арештували голову Державної служби 
зайнятості Володимира Галицького 
(див. стор.14. — Прим. ред.). У день, 
коли польський президент відвідував 
Київ, суд залишив В.Галицького під 
вартою. Очевидно, влада намагається 
продемонструвати свою непримирен-
ність щодо будь-яких злочинців — як 
тих, котрі перебувають при владі, так 
і до опозиції. В.Галицький, пасербиця 
якого прославилася не лише на всю 
Україну, але й на всю Європу резо-
нансним ДТП в Монако, навіть дуже 
підходить для показового суду. 

У будь-якому випадку до 19 грудня 
«регіоналам» терміново слід приду-
мати, що далі робити з Ю.Тимошенко, 
аби і «євроскептиків» задовольнити, і 
не розхитати основи кримінального 
судочинства... �

ДАТА

Прощання з імперією.
20 років тому українці «поховали» Радянський Союз і «охрестили» Україну
РОМАН ЧИМНИЙ

Однією з визначних подій в 
утвердженні самостійності нашої 
держави став референдум щодо 
схвалення Акта проголошення 
незалежності України. 20 років
тому майже 29 мільйонів 
українців підтвердили, що хочуть 
попрощатися з Радянським 
Союзом. Щоправда, це прощання 
розтяглося не на одне десятиліття.

Сьогодні події минулого сторіччя 
ще складно називати історією. На 
політичній сцені — чимало гравців, 
які в 1991 році голосували як за неза-
лежність, так і за проведення першого 
всеукраїнського референдуму. Адже 
без підтримки народу утримати дер-
жавність було б неможливо. Й укра-
їнці підтримали своїх політиків, бо 
повірили їм, що окреме життя буде 
кращим за «комунальне співмеш-
кання»…

Розпад імперії не приніс простим 
українцям обіцяного достатку. Навпа-
ки, перші роки давалися надто важко 
для життя, навіть для виживання. 
Поступово призвичаїлися, прилаш-
тувалися до економічних умов жор-
сткого капіталізму, але не збиралися 
під урядовими будівлями з вимогами 
повернути Союз, аби їсти «ковбасу за 
2,20». Хоча незалежність не дісталася 
нам безкоштовно. 

Як зазначив екс-президент Леонід 
Кучма, «за незалежність завжди тре-
ба бути готовими платити». І ми за-
платили за неї, зокрема, «нульовим» 
варіантом розподілу майна й боргів 
колишнього СРСР, втратою заоща-
джень українських громадян більш 
ніж на 130 млрд крб., зменшенням 
населення країни майже на 7 млн… 
Але перші роки ми навіть соромилися 
прийти в службу зайнятості, аби за-

питати про виплати по безробіттю. Не 
тому, що не хотіли обтяжувати державі 
фінансовий тягар, а тому, що звикли 
розраховувати виключно на власні 
сили й вірили: самі здатні забезпечити 
себе і свої сім’ї. Адже самі обрали цей 
шлях — шлях незалежності.

Проте чим далі ми просувалися 
цим шляхом, тим частіше доводилося 
платити за свій вибір. Хоч як би ми 
намагалися балансувати між Заходом 
і Сходом, перед Україною раз у раз 
ставили вимоги поступитися части-
ною отриманої незалежності. Якщо, 
наприклад, у 1996 році нашу Консти-
туцію визнали найкращою в Старому 
світі, то сьогодні європейські політики 
закликають заплющити очі на окремі 
її норми заради «демократії» для однієї 
людини. За фінансову допомогу (дале-
ко не безкоштовну) від нас вимагають 
заплатити погіршенням добробуту 
власних громадян та підвищенням 
пенсійного віку. 

Не відстає від Європи і наш пів-
нічно-східний сусід. Не втручаючись у 
справи політичні, він тисне в найболю-
чішому для нас питанні, намагаючись 
затягнути економічний «зашморг», 
аби в такий спосіб втягти нас у свої 
«обійми». 

Власні ж політики популістськими 
рішеннями привчили громадян до 
того, що держава повинна платити за 
те, щоб раз на 5 чи 4 роки ми зробили 
«правильний» вибір. Для цього україн-
ців поділили на тих, хто отримає таку 
плату у вигляді різноманітних пільг і 
компенсацій, та тих, хто за все це роз-
плачується. І ми втратили частину 
самостійності кожного з нас, потра-
пивши в залежність від можливостей 
державного бюджету та милості тих, 
хто перебуває при владі. 

Вітаючи співвітчизників з 20-ю 
річницею референдуму, Президент 
Віктор Янукович відзначив, що «два 
десятиліття тому ми консолідувалися 

навколо ідеї української державності. 
Виступили як згуртований народ, що 
прагне творити власну долю у власно-
му домі». І закликав «бути єдиними в 
наших прагненнях та діях». Очевидно, 
саме цього не вистачає нам сьогодні, 
аби припинити суперечки про те, яка 
залежність — європейська чи росій-
ська — буде кращою для нас. Якщо 
ці питання одночасно винести на 
всеукраїнський референдум, жодне з 
них не здобуло б підтримки більшості 
українців. Наприклад, опитування, 
приурочене Київським міжнародним 
інститутом соціології до 20-річчя ре-

ферендуму, засвідчило, зокрема, що 
лише 16% українців хочуть жити в 
єдиній союзній державі з Росією. Тоді 
як незалежність підтримують 82,6% 
опитаних.

Проте для того, аби ніхто з нащад-
ків ніколи не ставив під сумнів вибір 
20-річної давнини, варто попрощатися 
назавжди з мрією про те, що краще 
життя можна отримати відразу й без 
жодних втрат. Ті, хто прийшов на 
виборчі дільниці 1 грудня 1991 року, 
вірили в незалежне майбутнє, і за це 
майбутнє варто подякувати. Без будь-
якої іронії. �

АПЕЛЯЦІЯ

Почали 
з відводів
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

1 грудня в Апеляційному суді 
м.Києва відбулося попереднє 
слухання в «газовій справі» 
щодо оскарження вироку Юлії 
Тимошенко. Захист залишився 
вірним тактиці, вибраній у суді 
першої інстанції: засідання 
почалося з відводу судді.

Самої Ю.Тимошенко на засіданні 
не було, але з’явились її однопартій-
ці, яких усе ж пропустили до судової 
зали. Натомість журналістам запро-
понували задовольнитися прямою 
відеотрансляцією, яку виводять на 
екран у конференцзалі. На відміну від 
задухи й тисняви в Печерському рай-
суді столиці, такі умови не створюють 
складнощів з висвітленням перебігу 
процесу.

Як повідомив нам кореспондент 
«ЗіБ», на початку засідання адвокат 
Ю.Тимошенко Юрій Сухов зачитав 
клопотання про відвід судді Олени 
Сітайло через те, що лише напередодні 
вона приступила до виконання своїх 
обов’язків у справі як суддя й у неї не 
було достатньо часу для ознайомлен-
ня з матеріалами справи. Як відвід 
судді пришвидшить процес ознайом-
лення, захисник не уточнив.

Суддя О.Сітайло відхилила кло-
потання, пояснивши, що після над-
ходження до апеляційної інстанції 
справу було розподілено судді Ірині 
Горб. Проте 29 листопада остання 
заявила самовідвід, мотивувавши це 
тим, що під час роботи в Шевченків-
ському райсуді м.Києва брала участь 
у розгляді справ осіб, пов’язаних 
зі «справою Тимошенко», зокрема 
стосовно Юрія Діденка. Згідно з нор-
мами Кримінально-процесуального 
кодексу це унеможливлює її участь 
у розгляді апеляції, поданої захис-
никами екс-прем’єра. Після цього 
автоматизована система розподілу 
справ обрала іншого головуючого —
О.Сітайло.

До речі, вона, як і І.Горб, була обра-
на безстроково суддею Апеляційного 
суду м.Києва в березні 2011 року, а 
до того працювала в Дніпровському 
райсуді столиці. Тож не дивно, що 
автоматизована система зробила вибір 
на користь тих суддів, у провадженні 
яких, на відміну від їхніх нових колег, 
ще не встигло нагромадитися багато 
справ.

Захист не обмежився клопотан-
ням про відвід і попросив суд зу-
пинити слу хання через хворобу 
Ю.Тимошенко, що унеможливлює 
особисту участь підсудної в процесі. 
Проте О.Сітайло, пославшись на поло-
ження КПК, дійшла висновку, що для 
попереднього засідання присутність 
підсудної не обов’язкова.

Крім того, сторона захисту напо-
лягає на проведенні повного судового 
слідства — з викликом усіх свідків, 
проведенням експертиз та очних ста-
вок. Якщо врахувати перебіг процесу в 
першій інстанції, це означає, що розгляд 
апеляції може затягтися до весни…�

ВІТАЄМО!

ВОЛОДИМИР 
БОНДАРЕНКО 
4 грудня, 59 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
бюджету, представник фракції БЮТ — 
«Батьківщина», народний депутат ІІ—ІV 
та VI скликань.

ЮЛІЯ КОВАЛЬОВА
4 грудня

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
бюджету, представниця фракції Партії ре-
гіонів, народний депутат V та VI скликань.

СВЯТОСЛАВ ОЛІЙНИК
4 грудня, 36 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
правосуддя, позафракційний, народний 
депутат V та VI скликань.

ІГОР ПЛОХОЙ
5 грудня, 43 роки

Член Комітету ВР з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності, 
представник фракції Партії регіонів, на-
родний депутат IV та VI скликань.

ЕЛЬБРУС ТЕДЕЄВ
5 грудня, 37 років

Заступник голови Комітету ВР з питань 
сім’ї, молодіжної політики, спорту та 
туризму, представник фракції Партії регі-
онів, народний депутат V та VI скликань.

АЛЛА 
АЛЕКСАНДРОВСЬКА
7 грудня

Секретар Комітету ВР з питань бюджету, 
представниця фракції КПУ, народний 
депутат III—VI скликань.

В.Янукович та Б.Комаровський разом поміркували про європейські перспективи 
України, але побачили їх по-різному.

Після виходу України з СРСР у ньому не захотіла залишитися жодна республіка. 

2 новини і коментарі



ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

Слідство веде ГПУ…
Генпрокурор не виключає закриття справ щодо Кучми та Ющенка 
через брак доказів, а для Тимошенко і Лазаренка їх вистачає
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

1 грудня прокуратура України 
відзначила своє 20-тиріччя. 
Традиційно до кожної 
«професійної» дати засоби 
масової інформації приурочують 
інтерв’ю з представниками 
відповідної спільноти. Проте 
і без такого інформаційного 
приводу керівництво ГПУ 
останнім часом часто можна 
побачити на телеекранах. 
Наприкінці минулого тижня 
перший заступник Генпрокурора 
Ренат Кузьмін під час ефіру 
«Свободи слова» Савика Шустера 
звітував про поїздку в Брюссель, 
а на початку цього тижня 
Генеральний прокурор Віктор 
Пшонка дав інтерв’ю телеканалу 
«1+1».

Президентські справи

Значна частина ефірного часу, 
природно, була присвячена перебігу 
слідства в резонансних кримінальних 
справах. Зокрема, Генпрокурор ви-
словився за те, аби суд, а не слідство 
вирішував, чи є доказами у справі 
щодо екс-президента Леоніда Кучми 
записи колишнього охоронця Миколи 
Мельниченка.

«Є рішення Констит у ційного 
Суду, який чітко визначив, що ст.62 
Конституції повинна тлумачитися 
в тому сенсі, що тількі докази, які 
здобуті в межах законних повно-
важень, законним шляхом, можуть 
бути доказами у справі», — зауважив 
В.Пшонка. При цьому він уточнив: «Я 
за те, щоб рішення приймав суд. Не 
слідство, а суд».

Нагадаємо, що, на думку експер-
тів, рішення КС від 20.10.2011 №12-
рп/2011 може поставити хрест на ви-
користанні в суді несанкціонованих 
записів у президентському кабінеті. 
Адже, як наголошено в мотивуваль-
ній частині рішення, не можуть ува-
жатися законними докази, одержані 
«шляхом вчинення цілеспрямованих 
дій щодо їх збирання і фіксації із за-
стосуванням заходів, передбачених 
законом «Про оперативно-розшукову 

діяльність», особою, не уповноваже-
ною на здійснення такої діяльності». 
М.Мельниченко такою особою не був 
і санкції на записи розмов не отри-
мував.

Ще одну справу — за участю теж 
екс-президента, але вже у ролі по-
терпілого, також може бути закри-
то. Йдеться про отруєння Віктора 
Ющенка. За словами В.Пшонки, екс-
президент має здати кров для експер-
тизи, яка б відповіла на питання, чи 
був він узагалі отруєний. Натомість 
В.Ющенко не поспішає цього роби-
ти. «Він спочатку запропонував свої 
лабораторії, згодом відмовився, сказав 
«потім» і добровільно кров не здає», — 
розповів Генпрокурор. Проте без 
матеріалів експертизи кримінальна 
справа не має судової перспективи, 
оскільки попередній аналіз був до-
ставлений до лабораторії з порушен-
ням процедури.

В.Пшонка пояснив, що після того, 
як будуть отримані дані нової експер-
тизи, слідство прийматиме рішення: 
продовжувати розслідування чи за-
кривати справу, якщо факт отруєння 
не підтвердиться.

Перспективи для екс-прем’єрів

Натомість в обвинувачень, які були 
або будуть висунені екс-прем’єру Юлії 
Тимошенко, доказова база, за словами 
В.Пшонки, більш вагома, і в ній — жод-
ної політичної складової. «Є злочини, 
які скоїла Юлія Володимирівна, зло-
чини розкриті, вони в доказах. В одній 
справі є вирок першої інстанції», — 
розповів він. 

Генпрокурор нагадав, що проти 
Ю.Тимошенко порушено низку справ, 
які розслідували ГПУ, СБУ й податкова 
міліція. «Якщо подивитися на службо-
вий шлях Ю.Тимошенко, то всі злочи-
ни були скоєні, коли вона перебувала 
на високих посадах: то вона керівник 
«Єдиних енергетичних систем Украї-
ни», працює під лобіюванням Прем’єр-
міністра Павла Лазаренка і разом з ним 
скоює злочини; то вона Перший віце-
прем’єр в Уряді В.Ющенка; то народний 
депутат; то Прем’єр-міністр, — нагадав 
В.Пшонка. Ці посади не давали змо-
ги принципово підійти до правової 
оцінки того, що вона скоїла, якось 
вона викручувалася». Проте, за його 
словами, «всі ці злочини, за які вона 

притягується до кримінальної відпо-
відальності, виписані в сьогоднішніх 
законах України, в Кримінальному 
кодексі».

Крім того, в ГПУ сподіваються до-
питати й П.Лазаренка, коли він відбуде 
покарання в США. «В Україні порушена 
кримінальна справа проти П.Лазаренка, 
до нього є запитання в слідчих», — на-
гадав Генпрокурор. Зокрема, йдеться 
про одну зі справ, порушену проти 
Ю.Тимошенко, за підозрою в розкра-
данні державних коштів у особливо 
великих розмірах шляхом покладання 
на Уряд зобов’язань з погашення боргів 
«ЄЕСУ» перед Міністерством оборони 
Росії в сумі $405,5 млн. 

Очікується, що П.Лазаренко вийде 
з американської в’язниці 1.11.2012. Між 
іншим, свого часу він обіцяв, що неод-
мінно повернеться в Україну. 

Зброя, тероризм і… 
святкування

Бесіда торкнулася й деяких менш 
вагомих (з огляду на фігурантів), але 
не менш резонансних справ. Зокрема, 
Генпрокурор зазначив, що за смерть 
Ігоря Індила в Шевченківському рай-
відділку міліції м.Києва має відпові-
дати найвище керівництво столичної 
міліції. «Я дуже серйозно підійшов до 
того, що прокуратура в той час, коли 
ми вивчали цю ситуацію, не дуже 
принципово виконала всі вимоги за-
кону для того, аби навести лад у цій 
ситуації з працівниками міліції», — 
розповів В.Пшонка.

Також він підтвердив, що всі факти 
закупівлі зброї та торгівлі нею, вибухи 
та терористичні акти перебувають під 
посиленою увагою правоохоронних 
органів. «Я як Генпрокурор усе роблю 
для того, щоб була посилена увага, по-
силена оперативна робота служб МВС 
і СБУ», — запевнив Віктор Павлович.

У день інтерв’ю В.Пшонка отримав 
від глави держави ще одне доручен-
ня — «всебічно вивчити обставини 
трагедії», яка сталася в Донецьку з 
протестувальником Геннадієм Коноп-
льовим. Утім, обсяг роботи не завадив 
прокурорським працівникам відзна-
чити своє професійне свято з гарним 
настроєм: Президент особисто приві-
тав їх, хоч і на 2 дні раніше. �

ПОЗИЦІЯ

Заступник Генерального прокурора України Григорій СЕРЕДА: 
«Ми не бачимо підстав для радикального 
реформування прокуратури»

 � Закінчення, початок на стор.1

— Днями Президент створив робочу 
групу з реформування прокуратури й ад-
вокатури. У представників прокурату-
ри, напевно, є своя концепція модернізації 
наглядового органу. В якому напрямку, на 
вашу думку, повинне йти реформування 
прокуратури?

— Так, нині на черзі питання 
про ухвалення нового закону «Про 
прокуратуру». Але, на нашу думку, 
це питання необхідно вирішувати 
після ухвалення нового Криміналь-
ного процесуального кодексу або в 
пакеті з ним. Адже від ухвалення 

КПК безпосередньо залежить, як 
законодавчо будуть виписані повно-
важення прокурора в кримінальному 
провадженні. 

Безумовно, прокуратура повинна 
змінюватися, для цього й створена 
робоча група. Напрацювання щодо ре-
формування прокуратури стосуються 
її ролі та місця в системі державного 
механізму, функцій, структури й ви-
мог до тих, хто працюватиме в цьому 
органі. Всі ці наші напрацювання бу-
дуть предметом вивчення експертів 
Венеціанської комісії, Ради Європи, 
рекомендації будуть ураховані. Упев-
нений, прокуратура буде оновлена, а 

її діяльність відповідатиме європей-
ським стандартам. 

Хоча можу сказати, що прокура-
тура була й залишається важливим 
державним механізмом, вона здатна 
виконувати покладені на неї завдан-
ня. Невипадково першим законом, 
прийнятим у незалежній Україні, 
був саме закон «Про прокуратуру». 
Він підкреслював особливе місце й 
роль цього органу в правоохоронній 
системі України. Але, з другого боку, 
оскільки він був прийнятий першим, 
то не міг бути досконалим з погляду 
правої техніки. Тому що приймав 
його новий, молодий парламент, без 
досвіду законодавчої діяльності. 
Тому народні депутати були змушені 
неодноразово повертатися до цього 
закону, вносячи до нього зміни й 
доповнення, що створювало деякі 
проблеми в організації прокурор-
ської діяльності. До речі, функції 
прокуратури виписані в Конституції. 
Назвіть ще хоч би один правоохорон-
ний орган, функції якого прописані 
в Основному Законі. Такого немає. 
Тому значення прокуратури недо-
оцінити неможливо.

Звичайно, ми змінюватимемо 
форми й методи, але впевнений: 
будь-який напрям діяльності про-
куратури необхідний насамперед для 
самого суспільства. Ми не бачимо 
підстав для радикального реформу-
вання прокуратури.

— Багато фахівців говорять про те, 
що прокуратура не може здійснювати 
нагляд за слідством і водночас вести 
розслідування справ. Чи згодні ви із цим? 

— Останнім часом кількість кате-
горій справ, розслідуванням яких за-
ймається безпосередньо прокуратура, 
різко зменшилася. І в проекті нового 
КПК прокуратура вже не називається 
серед органів, що здійснюють роз-
слідування кримінальних справ. На 
нашу думку, необхідний перехідний 
період — до 5 років — для передання 
вказаної функції іншим органам. Ми 
сподіваємося, що парламент підтримає 
таку ідею. При цьому прокурор мати-
ме достатньо повноважень вилучати 
з провадження кримінальну справу, 

передавати її іншому слідчому, у разі 
потреби матиме право на розслідуван-
ня деяких кримінальних справ. А поки 
що прокуратура спокійно ставиться 
до цієї зміни. 

— Які органи в такому разі повинні 
займатися розслідуванням справ від-
носно високопоставлених чиновників, 
правоохоронців?

— Органи, які ефективно викону-
ватимуть це завдання. Вважається, 
що вони також повинні мати право 
на проведення оперативно-розшу-
кової діяльності. Тому що протидія 
корупції, службовим злочинам пе-
редбачає ряд можливостей для того, 
аби ефективно виявляти злочини в 
цій сфері. 

«Ми готові почати працювати 
в нових правових умовах»

— По суті, українська правова систе-
ма калькує радянську, з ї ї репресивним 
і обвинувальним ухилом. Новий КПК на-
зивають революційним, він уперше йде 
від колишньої моделі. Проте більшість 
суддів, прокурорів сформувалися в тота-
літарній системі. Наскільки безболісною 
буде їх адаптація до таких радикальних 
змін?

— Новий КПК — це поєднання 
еволюційних і революційних підходів 
до ролі й місця, наприклад, адвоката, 
прокурора в кримінальному судо-
чинстві. Проте це не є чимось екстра-
ординарним. Функції прокуратури, її 
повноваження змінювалися вже нео-
дноразово, і це не викликало ніяких 
катастрофічних наслідків. З’явиться 
додаткова мотивація, робота проку-
рорів стане ефективнішою. Вже зараз 
Генпрокурором ініційовані системні, 
послідовні заходи щодо реформуван-
ня наглядового органу. Ми масштабно 
скорочуємо апарати обласних проку-
ратур, центральний апарат ГПУ, а по-
сади, що звільняються, передаємо на 
місця — в прокуратури міст і районів, 
на передній фронт протидії злочин-
ності. Ми готові почати працювати в 
нових правових умовах. 

— До речі, з приводу прокурорських 
кадрів, про які так багато мовилося на 

конференції. Якщо в наглядового орга-
ну заберуть деякі функції, то частину 
співробітників, напевно, доведеться 
скоротити.

— Поки що ми говоримо тільки 
про переміщення кадрів з апаратів 
прокуратур областей у нижню ланку, 
а не про скорочення. Але хочу від-
значити, що в нас є проблема з під-
тримкою обвинувачення. Був період, 
коли ми підтримували обвинувачен-
ня тільки в половині кримінальних 
справ, а половину — суди розглядали 
без участі прокуратури. І сьогодні 
маємо відставання: держобвинувачів 
менше, ніж суддів, котрі розглядають 
кримінальні справи по суті. Таким 
чином, посилення кадрової складової 
підтримки державного обвинувачення 
в нижній ланці, в прокуратурах райо-
нів і міст, у судах першої інстанції, на 
моє переконання, є запорукою того, 
що реформування пройде абсолютно 
безболісно. І сильні кадри ще будуть 
необхідні прокуратурі. 

— Як ви оцінюєте передбачену новим 
КПК відміну інституту додаткового роз-
слідування?

— Я думаю, що, можливо, окремі 
прокурорські працівники сприймуть 
це непросто (на рівні психології), але 
такою є практика всього цивілізова-
ного світу, і, думаю, ми до цього теж 
поступово, послідовно прийдемо. Ве-
ликих потрясінь теж не буде. 

— Сьогодні багато адвокатів гово-
рять про те, що в сучасному судовому 
процесі практично немає змагальності, 
обвинувачення домінує. Чи готові ваші 
колеги до появи справжньої змагальності 
в кримінальному процесі, передбаченої 
новою редакцією КПК?

— Не знаю, чому ви так критично 
налаштовані. Прокуратура абсолют-
но спокійно дивиться на збільшення 
елементу змагальності в судовому про-
цесі. Це буде додатковою мотивацією 
для поліпшення діяльності щодо під-
тримки державного обвинувачення. І я 
не бачу тут жодної проблеми для нашої 
системи. Впевнений, держобвинувачі 
здатні виступати в змагальному про-
цесі й виконувати покладені на них 
функції. �

Григорій СЕРЕДА 
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1954 р. в с. Широка Долина 

Великобагачанського району 
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закінчив Харківський 

юридичний інститут 
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інститут політології і 

соціального управління 

(теж з відзнакою).

В органах прокуратури 

працює з квітня 1979 р. 

Очолював прокуратури 

Закарпатської, Луганської, 

Київської, Запорізької та 

Полтавської областей. 

У 1998—1999 рр. — перший 

заступник Генпрокурора.

У 2000—2002 рр. 

працював заступником 

міністра юстиції, головою 

Держкомітету в справах 

національностей і міграції.

У 2005—2011 рр. — ректор 

Національної академії 

прокуратури України. 

20 вересня 2011 р. 

призначений заступником 

Генерального прокурора. 

Доктор юридичних 

наук, доцент.

ПЕРСПЕКТИВИ

Свято 
з реформою
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ 

Президент упевнений, що 
прийняття нового Кримінального 
процесуального кодексу 
забезпечить приведення 
вітчизняного досудового слідства 
в діянні злочину, у відповідність 
до європейських стандартів. 

Під час урочистого зібрання з на-
годи Дня працівників прокуратури 
Віктор Янукович відзначив, що «в на-
шій державі відбуваються масштабні 
реформи, спрямовані на модерніза-
цію всіх сфер її життєдіяльності». Й, 
оскільки пріоритетом влади визначено 
покращення життя кожної людини, 
глава держави наголосив, що «успіх 
цієї роботи прямо залежить від того, 
чи буде в країні панувати законність». 

Крім того, переконаний Президент, 
новий КПК надасть правоохоронним 
органам сучасні й дієві механізми бо-
ротьби зі злочинністю, сприятиме під-
вищенню оперативності, ефективності 
та справедливості кримінального су-
дочинства. За словами В.Януковича, 
проект КПК вже отримав загалом 
позитивну оцінку експертів Ради Єв-
ропи, а отже, робота з реформування 
кримінального судочинства вийшла 
на завершальний етап.

Після ухвалення КПК наступним 
кроком стане реформування системи 
органів правопорядку. Зокрема, новий 
закон «Про прокуратуру», на переко-
нання гаранта, «має дозволити розви-
вати якісно нову установу, з новими 
фаховими стандартами службової ді-
яльності її співробітників». А основни-
ми принципами її організації мають 
бути законність, справедливість, неупе-
редженість, об’єктивність та пріоритет-
ність прав і свобод людини незалежно 
від соціального статусу останньої.

Водночас стратегічним завданням 
правоохоронних органів на найближчі 
роки Президент назвав жорстку проти-
дію корупції. Він відзначив вагомий вне-
сок прокуратури у викорінення цього 
явища. «Я вимагаю, щоб і надалі ви діяли 
в цьому напрямку ініціативно, наполег-
ливо та рішуче», — сказав В.Янукович.

Принагідно глава держави відзна-
чив вагомий внесок прокуратури в 
становлення сучасної правової держа-
ви та подякував ветеранам єдиної цен-
тралізованої системи правоохоронних 
органів «за багаторічну звитяжну 
працю, що примножила авторитет 
професії». �

В.Пшонка впевнений, що доказів у справах проти Ю.Тимошенко достатньо для доведення її вини.
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Апеляційного суду Сумської області 
Микола ЛУГОВИЙ:

«Важко в таких умовах говорити 
про незалежність суддів»

РОМАН ЧИМНИЙ

Не пройшло і року після 
перебудови судової системи, як 
на черзі — реформа кримінальної 
юстиції. Її перший етап — 
гуманізація окремих статей 
Кримінального кодексу —
вже набув законодавчого 
облаштування. Тому розмову 
з головою Апеляційного суду 
Сумської області, заслуженим 
юристом України Миколою 
ЛУГОВИМ ми почали саме з 
реформ, які нині проводяться 
в судовій системі. Адже його 
багаторічний досвід роботи 
дозволяє порівняти й оцінити 
нововведення: як ті, що вже 
діють, так і ті, які плануються на 
найближчий час.

«Навіть обмежені повноваження, 
які залишилися у голови суду, 
уможливлюють ставити на місце 
нерадивих суддів»

— Миколо Григоровичу, вас нази-
вають певною мірою консерватором, 
оскільки ви не прибічник революційних 
змін. Тож, напевне, найкраще бачите не-
доліки нововведень. Які з них ускладнили 
доступ громадян до суду?

— У вашому першому ж запитанні 
висловлена думка про мої консер-
вативні погляди на ті процеси, які 

відбуваються в судовій системі дер-
жави. Так це чи ні, вам та читачам 
шанованої мною газети стане більш 
зрозуміло з нашої бесіди. Хоч одразу 
зазначу, що суддям якраз і має бути 
притаманна така риса, як консерва-
тизм, оскільки ми завжди мислимо 
в рамках чинного закону, тоді як за-
конодавча і виконавча гілки влади 
мають змогу оперативно змінювати 
нормативну базу чи приймати зовсім 
інші законодавчі акти.

Мушу відверто сказати, що я осо-
бисто й більшість суддівського кор-
пусу в цілому позитивно сприйняли 
реформування судової системи. Тим 
більше що новим законодавством про 
судоустрій чітко задекларовано поси-
лення незалежності суддів, зокрема і 

в матеріальному плані. Важливо тіль-
ки, щоб це були не просто декларації. 
Необхідно, щоб кожна норма закону 
«Про судоустрій і статус суддів» не-
ухильно втілювалася в життя.

Якщо ж оцінювати більш кон-
кретно окремі нововведення, то, без-
заперечно, позитивним моментом є 
введення спеціалізації суддів і судів, 
що уможливлює більш якісно й опера-
тивно розглядати справи тієї чи іншої 
юрисдикції.

Разом з тим, як на мій погляд, до-
цільно було б спеціалізацію з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ, 
а також справ адміністративного 
судочинства і справ про адміністра-
тивні правопорушення ввести на 
рівні місцевих та апеляційних судів 
загальної юрисдикції, що, безумов-
но, полегшило б громадянам доступ 
до правосуддя. Це однозначно так, 
тим більше що на час уведення в дію 
реформеного закону судді загальних 
місцевих та апеляційних судів мали 
значний досвід розгляду справ адмі-
ністративного судочинства.

При цьому, безумовно, слід було 
б розширити штат місцевих та апе-
ляційних судів і посилити їх матері-
альну базу.

— Чи посилило нове законодавство 
незалежність суддів з огляду на те, що 
голова суду позбувся низки повноважень, 
які раніше, за оцінками експертів, до-
зволяли йому впливати на підлеглих? 
Зокрема, маються на увазі заохочення 

та притягнення до дисциплінарної від-
повідальності, участь у підборі кадрів, 
розподіл справ.

— Ви задаєте досить цікаві питан-
ня, пов’язуючи незалежність суддів 
з повноваженнями голови суду. Тим 
самим формуєте презумпцію того, що 
голова суду є «узурпатором» в тому 
чи іншому суді. Мушу застерегти: це 
помилкове уявлення. Як раніше, так і 
сьогодні закон категорично забороняв 
і забороняє голові суду прямо чи опо-
середковано втручатися у здійснення 
судочинства.

Проте було б неправильно сказати, 
що фактів зловживання владою з боку 
голів судів не було. Таке дійсно мало 
місце, та для того, щоб цього уникну-
ти, просто слід було оперативно замі-

нити голову суду, використовуючи для 
цього сигнали, які судді подавали під 
час зборів та на конференціях тощо. 
Мене особисто не дуже бентежить 
те, що на сьогодні значно обмежені 
повноваження голови суду. Навіть 
ті обмежені повноваження, які за-
лишились, уможливлюють ставити 
на місце радивих суддів і в цілому 
належним чином організовувати 
роботу суду на тому рівні, якого по-
требує сьогодення.

Слід усе ж сказати, що, незважаю-
чи на обмежені повноваження, саме 
голова суду, особливо апеляційного, 
несе персональну відповідальність 
за стан здійснення судочинства в 
тому чи іншому регіоні. На це вказує 
і практика роботи Вищої ради юсти-
ції. Згадайте, наприклад, причини 
звільнення з посад голови Київського 
апеляційного адміністративного суду 
Анатолія Денісова, голови Апеляцій-
ного суду Вінницької області Людми-
ли Стеблюк та інших голів судів.

Важливим із цього погляду є й 
питання щодо повноважень голови 
в плані заохочення та притягнення 
суддів до дисциплінарної відпові-
дальності. На мій погляд, у зв’язку з 
новим законом тут ніяких проблем 
немає, в усякому випадку на роботі 
Апеляційного суду Сумської області 
це не позначається. 

Не тільки не негативно, а й надто 
позитивно мною особисто сприйнята 
новела щодо автоматичного розподі-

лу справ. Так, спочатку було незвично, 
виникало безліч технічних проблем, 
пов’язаних з недосконалістю відповід-
ної програми та недостатнім забезпе-
ченням судів комп’ютерною технікою 
тощо. У цілому ж це нововведення 
сприяє поліпшенню моральної до-
віри в колективі і зводить нанівець 
будь-яке невдоволення керівництвом 
апеляційного суду щодо упередже-
ності та необ’єктивності при розпо-
ділі справ.

Найбільш гострим наразі залишає ть-
ся питання щодо укомплектування 
кадрами. Останнім часом неоднора-
зово доводилося чути висловлювання 
голови Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів Ігоря Самсіна про необхід-
ність ураховувати думки голів судів 

у процесі відбору кандидатів на по-
сади суддів. Зауважу, висловлювання 
цілком доречні, адже саме керівники 
судів повною мірою відповідають за 
стан судочинства.

На превеликий жаль, на цих доб-
рих побажаннях усе й закінчилося. 
Проведений нещодавно конкурс на 
заміщення вакантних посад суддів 
засвідчив, що переможцями стали 
виключно кандидати, які мали най-
більшу кількість балів. Тобто при 
визначенні переможців конкурсу був 
застосований суто «механічний» під-
хід. При цьому не враховувалися ні 
людські якості кандидатів, ні їхній 
попередній досвід роботи.

Як приклад можна навести ре-
зультати конкурсу на зайняття двох 
вакантних посад в Охтирському 
міськрайонному суді. На ці місця пре-
тендували 4 кандидати, в тому числі 
помічник судді Апеляційного суду 
Сумської області зі стажем роботи 
понад 5 років. За результатами кон-
курсу, переможцями стали дві особи, 
котрі знають про суд тільки з вивіски 
на його будинку, а помічник, яка мала 
всього на один бал менше, залишилася 
тільки з надією на майбутнє.

«Слід збільшити кількісний 
склад рад суддів, аби в них було 
представництво всіх регіонів 
держави»

— Якщо раніше майже всі голови 
апеляційних судів уходили до Ради суд-
дів України, то тепер закон, навпаки, 
обмежив чисельний склад органу 9 осо-
бами. Як би ви оцінили ефективність 
роботи органів суддівського самовря-
дування сьогодні порівняно, скажімо, 
з 2006 роком? Що варто змінити в цій 
системі? 

— Дійсно, на сьогодні Рада суддів 
України складається тільки з 9 пред-
ставників судової системи. Як на мій 
погляд, це ненормальне явище. Вже 
хоча б тому, що в РСУ немає представ-
ників багатьох регіонів. 

По-друге, незрозумілим є поло-
ження про те, що голови судів та їхні 
заступники не можуть бути представ-
лені в Раді суддів. Складається думка, 
що судді, які обіймають адміністра-
тивні посади, не можуть приймати 
об’єктивні та виважені рішення. Але 
ж на ці посади призначаються найдо-
свідченіші судді з відповідною профе-
сійною підготовкою, досвідом роботи 
та ті, які мають належні організаційні 
здібності. Чому вони не можуть бути 
членами РСУ? Можна було б погоди-
тися з тим, аби більшість членів ради 
не обіймали адмінпосад.

На мій погляд, слід збільшити 
кількісний склад рад суддів, аби в 
них було представництво всіх регіо-
нів держави. 

Незрозуміло для мене, чим себе 
скомпроментували й ради суддів на 
рівні областей? Практика попередніх 
років свідчить, що вони працювали 
досить гарно, ними погоджувались і 
питання призначення суддів на адмін-
посади, і заохочення суддів, регулю-
валася дисциплінарна практика, вони 
здійснювали контроль за правильним 
розподілом кошторисних призначень 
тощо. У цілому це був орган, який опе-
ративно реагував на вирішення різних 
проблем, які стосувалися судової дія ль-
ності та соціального захисту суддів і 
працівників судів.

— За законом, найвищим органом у 
суді є збори суддів, а голова тільки ви-
конує їх рішення. Колектив у вас відносно 
невеликий, але чи здатні судді сприйня-
ти й об’єктивно вирішити питання, яке 
їм пропонується, чи голосують лише для 
протоколу? Чи не виникає конфліктів, 
приміром, коли завдяки своїй чисельній 
перевазі судді однієї палати ігнорують 
думку «меншості»?

— Дійсно, сьогодні єдиним орга-
ном суддівського самоврядування в 
апеляційному суді є загальні збори 
суддів. Відповідно до закону вони 
відбуваються не рідше, ніж раз на 
3 місяці. На них розглядається ши-
рокий спектр питань. Як голова суду, 
можу констатувати, що збори прохо-
дять неформально, судді висловлюють 
різні думки, а прийняті ними рішення 
ніколи ще не заганяли голову суду в 

глухий кут. Мені залишається тільки 
подякувати колективу за те, що прий-
маються виважені рішення, які при-
ємно виконувати. 

— Чи взагалі притаманно вершите-
лю правосуддя вирішувати організаційні 
проблеми? 

— Виникає бажання поставити 
зустрічне запитання: чи не слід нам 
узагалі ліквідувати голів судів як 
клас? Думаю, треба все чітко співвід-
носити з реаліями життя. Безумовно, 
приємно вивчати досвід інших країн, 
де все добре й гладко, судді працюють 
у належних приміщеннях, а матері-
альне забезпечення гарантує дійсну, 
а не уявну незалежність.

А візьмемо наші реалії, то й комен-
тувати нічого. І взагалі, якщо ліквіду-
вати голів судів, то з кого тоді питати 
за стан здійснення правосуддя?

У зв’язку із цим думаю, що питан-
ня, бути головам судів чи ні, ближчим 
часом вирішуватися не буде, оскільки 
відповідь на це дає сама наша дійс-
ність, а загальний менталітет наших 
громадян, у тому числі й суддів, яскра-
ве тому підтвердження.

«Не буде проблем — і працювати, 
мабуть, буде нецікаво»

— Які сьогодні проблеми існують 
у суді? Адже раніше була інформація, 
що апеляційний суд не може повністю 
укомплектувати штат через відсут-
ність робочих приміщень. 

— Взагалі-то, проблеми були й бу-
дуть. Скажу більше: не буде проблем —
і працювати, мабуть, буде нецікаво.

Однак є проблеми, які можуть 
вирішуватися колективом суддів та 
працівників апарату, а є такі, які ми 
не можемо вирішити самі. Ось на цих 
проблемах хотілося б і зупинитися. 

По-перше, це проблема приміщення. У 
нас за штатом 47 суддів, а фактично ми 
не можемо заповнити вакансії за бра-
ком приміщень. Свого часу Президент 
Віктор Ющенко пообіцяв у кожному 
обласному центрі спорудити будинки 
правосуддя. Але, як і більшість того, 
що він обіцяв, залишилося пустим 
трясінням повітря.

Новим законом «Про судоустрій і 
статус суддів» передбачено, що кожен 
суддя повинен мати окремий кабінет. 
В умовах економічної кризи розра-
ховувати на те, що ця норма закону 
ближчим часом буде втілена в життя, 
не що інше, як утопія. Ось і виходить, 
що в нас в окремих кабінетах площею 
12 м2 працюють по 3 судді, а працівни-
ки апарату змушені взагалі працювати 
в підвальному приміщенні. Важко, 
звичайно, в таких умовах розрахо-
вувати на належну продуктивність 
праці. 

Другою проблемою для апеля-
ційного суду є розгляд справ адміні-
стративної юрисдикції про так звані 
соціальні виплати. У 2010 році до 
апеляційного суду надійшло понад 
51 тис. таких справ. У той же час «по-
тужності» апеляційного суду, якщо 
послуговуватися технічним терміном, 
розраховані на розгляд не більш ніж 
4 тис. справ на рік. Це цивільні, кримі-
нальні та справи про адміністративні 
правопорушення. Десь таку кількість 
справ зазначених категорій ми щоріч-
но й розглядаємо. 

Як же тоді бути зі справами про 
соціальні виплати? Незважаючи на 
таке велике їх надходження до суду, не 
було збільшено ні штатної чисельності 
працівників, ні фінансування. Попри 
це, ми станом на листопад 2011 року 
вже розглянули понад 17 тис. таких 
справ, але ж це проблеми не вирішує. 
Такий стан речей, звичайно, викликає 
обурення «дітей війни», «чорнобиль-
ців» і т.д. Ми робимо все можливе, але 
цього недостатньо. 

Для того щоб забезпечити розгляд 
цієї категорії справ, в апеляційному 
суді була проведена величезна органі-
заційна робота, вишукані всі можливі 
й неможливі внутрішні резерви, але 
цього недостатньо. Вважаю, що це є 
державна проблема і її слід вирішува-
ти на рівні держави в цілому.

Є, звісно, й інші проблеми в роботі 
апеляційного суду, але вони не такі 
болючі, і думаю, що з часом будуть 
вирішені.

Микола ЛУГОВИЙ 
народився 8 грудня 1948 р. 

в с.Жовтневе Охтирського 

району Сумської області. 

По закінченні в 1976 р. 

Харківського юридичного 

інституту працював 

суддею, а потім головою 

Краснопільського районного 

суду Сумської області.

1984 р. перейшов до 

Сумського обласного суду.

У червні 1998 р. призначений 

заступником голови Сумського 

обласного суду, головою судової 

палати в кримінальних справах.

У вересні 2005 р. призначений 

головою Апеляційного 

суду Сумської області. 

Заслужений юрист України.

«У нас в окремих кабінетах 
площею 12 м2 працюють 
по 3 судді, а працівники апарату 
змушені взагалі працювати 
в підвальному приміщенні».

«При визначенні переможців конкурсу 
на заміщення вакантних посад суддів уперше 
був застосований суто «механічний» підхід. 
При цьому не враховувалися ні людські якості 
кандидатів, ні їхній попередній досвід роботи».
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— До апеляційної інстанції прихо-
дять, як правило, не новачки. Утім, нова 
процедура підбору кадрів, за оцінками 
ваших колег, створює складнощі із за-
міщенням вакансій. Для Сумської області 
це характерно?

— Заміщення вакансій в апеля-
ційному суді загалом не викликає 
якихось труднощів. Хотілось би, зви-
чайно, щоб час із моменту передання 
документів до Вищої кваліфкомісії 
суддів і до прийняття остаточного 
рішення був значно коротшим, але 
що вдієш, труднощі є в усіх. Ми при 
заповненні вакантних посад суддів 
думаємо передусім про те, де розміс-
тити нових співробітників. 

— Одвічне питання — фінанси. Чи 
поділяєте ви сподівання на краще ма-
теріальне забезпечення судової систе-

ми з набуттям чинності законом про 
судовий збір? 

— Питання про фінансування су-
дової влади має дійсно одвічний ха-
рактер. Тим більше для мене — судді з 
понад 30-річним стажем роботи, біль-
ша частина якого припадає на працю 
на адмінпосадах. Уже стало традицією
фінансувати суди за залишковим 
принципом. Важко в таких умовах 
говорити про незалежність суддів. А 
ви погляньте на приміщення, в яких 
ми працюємо, та прислухайтеся, що 
про це кажуть люди, які йдуть у суди в 
пошуках справедливості як в останню 
інстанцію.

Все-таки судді — оптимісти й ма-
ють велику надію, що новий закон 
«Про судоустрій і статус суддів» у 
частині грошового утримання суд-
дів і працівників суду буде не просто 
декларацією, а працюватиме, як і по-
винно бути в цивілізованій державі.

Добрим знаком у цьому напрямку 
стало й введення в дію закону «Про 
судовий збір». Коротше, поживемо — 
побачимо. Надія — це великий стимул 
для сумлінної праці. 

«У цивілізованій державі 
виправдання особи сприймається 
також толерантно, як і 
засудження, і трагедії в цьому 
ніхто не бачить»

— Ви добре знаєте особливості 
кримінального судочинства в різні роки 
й навіть епохи. Тим більше що весь цей 
час працюєте за одним і тим самим 
Кримінально-процесуальним кодексом. 
Напевне, ви також знайомилися з проек-
том нового КПК. Чи все вас у ньому вла-
штовує? 

— Дійсно, так склалося, що більшу 
частину свого життя мені як судді до-
велося бути криміналістом. Ви кажете, 
що судді весь час працюють з одним 
і тим самим Кримінально-процесуа-
льним кодексом. Це не зовсім так. За 
роки моєї роботи КПК стільки разів 
змінювався, що має вже зовсім інший 
зміст.

Проте, ніде правди діти — в 
основу КПК й на сьогодні закла-
дено ідеологію радянських часів. 

Та все ж проаналізуймо більшість 
тих змін, які вносилися до КПК 
в останні роки. Ми чітко побачи-
мо, що спрямованість була одна —
захист підозрюваного, обвинуваче-
ного, підсудного та засудженого. Чи 
не парадоксально це звучить з огляду 
на те, що як кримінальне, так і кримі-
нально-процесуальне законодавство 
в будь-якій державі створюється та 
існує для захисту суспільства від зло-
чинних посягань?

Безумовно, я ознайомився з проек-
том нового КПК і скажу: якщо біль-
шість його положень буде прийнято, 
це стане не просто кроком уперед, а 
величезним проривом у криміналь-
ному судочинстві.

— Чи стане судовий процес більш 
об’єктивним, якщо суд буде позбавлений 

права повертати матеріали на додат-
кове розслідування?

— Вважаю, що ліквідація інститу-
ту повернення справи для проведен-
ня додаткового розслідування — це 
безумовно прогресивне явище. Крім 
того, з одного боку, такий стан змусить 
органи досудового слідства працюва-
ти на більш високому рівні, а суддям 
багато в чому слід буде змінити під-
ходи. Ні для кого не є таємницею, що 
в багатьох випадках судді, щоб уник-
нути прийняття непопулярних та 
складних рішень, з надуманих моти-
вів повертають справи для проведен-
ня додаткового досудового слідства, 
пере кладаючи тим самим цей тягар на 
плечі своїх колег та марно витрачаючи 
державні кошти. 

Проте головним залишається 
інше: кожен злочинець повинен бути 
покараний, а жоден невинний не по-
винен бути притягнутий до відпо-
відальності.

— Сьогодні в пресі часто можна про-
читати, що суддя, як правило, більше 
схильний прислухатися до думки проку-
рора, ніж адвоката. Це — данина тради-
ції радянських часів? 

— Питання ролі проку рора й 
адвоката в судовому процесі більш 
актуальне для суддів з невеликим 
досвідом роботи. Як на мене, то тут 
особливого й говорити немає про що. 
Потрібно дотримуватися принципу, 
в якому зазначено, що це рівноправні 
учасники процесу. 

На превеликий жаль, окремі пра-
цівники прокуратури, причому до-
сить високого рангу, сьогодні переби-
рають на себе роль провісників істини 
в останній інстанції. При цьому вони 
піддають сумніву вироки судів, які 
набрали законної сили, збурюючи 
громадську думку та незрозуміло що 
ставлячи за мету. Таке є неможливим 
у цивілізованій державі і повинне зна-
йти свою оцінку в найвищих органах 
державної влади. 

До речі, за радянських часів таке 
важко навіть було уявити, та й виправ-
дувальні вироки тоді не були рідкістю.

— Як ви ставитеся до пропозиції до-
пускати до судових процесів виключно 
правників з адвокатською «корочкою»?

— На мій погляд, адвокатура по-
винна бути як організаційно, так і 
професійно сильною. У криміналь-
ному процесі повинен на всіх стадіях 
виступати адвокат, який пройшов 
конкурсний відбір та має відповідне 
посвідчення. Що ж виходить сьогод-
ні. Свого часу до КПК були внесені 
зміни, згідно з якими захисниками 
в кримінальному судочинстві отри-
мали право виступати родичі особи, 
яку притягнули до відповідальності.

Що із цього вийшло? Так звані за-
хисники використовують свої повно-
важення тільки для того, щоб носити 
передачі в СІЗО для своїх підопічних, 
причому щодня.

Про те, що таке змагальність про-
цесу, вони знають тільки на слух, 
повністю не розуміючи змісту цього 

поняття. Та кінець кінцем нікому ж 
не прийде в голову дозволити при-
йняти пологи у вагітної жінки вете-
ринарному фельдшеру. То чому ж ми 
ратуємо за те, щоб у кримінальному 
судочинстві виступала особа, яка не 
розуміється в елементарних юридич-
них поняттях?!

— Ухвалений недавно закон про гу-
манізацію покарання злочини у сфері 
господарської діяльності покликаний 
наблизити наше законодавство до 
європейських стандартів. Зокрема, є 
прогнози, що це дасть можливість су-
дам частіше виносити виправдувальні 
вироки, адже сьогодні кількість остан-
ніх — на рівні 0,2%. 

— Як на мене, держава зробила 
досить прогресивний крок, гуманізу-
вавши покарання за такі злочини. У 
цьому напрямі ми дійсно наблизилися 
навіть не до європейських, а просто до 
цивілізованих стандартів. 

Не думаю, що це якимось чином 
вплине на кількість виправдуваль-
них вироків, яких, як ви слушно під-
мітили, суди виносять досить мало. 
Але в цьому напрямі слід міняти 
підходи насамперед не суддів, а про-
курорських працівників. Сьогодні 
за кожний виправдувальний вирок 
з прокурорів прямо-таки голови зні-
мають. А за що? За те тільки, що суд 
не погодився з думкою прокурора? 
Відверто ще раз скажу, що в цьому 
напрямі світогляд прокурорів пови-
нен докорінно змінюватись. У циві-
лізованій державі виправдання особи 
сприймається так само толерантно, як 
і засудження, і трагедії в цьому ніхто 
не бачить. Не збурюється при цьому 
й громадська думка, а авторитет суду 
ніким не ставиться під сумнів. 

«Найважчим у кримінальному 
судочинстві є призначення 
винному справедливого 
покарання»

— За свою кар’єру скільки підсудних 
ви виправдали? 

— Багато, але обліку цих справ не 
вів. Був випадок, коли суд під моїм 
головуванням виніс виправдувальний 
вирок відносно особи, яка обвинува-

чувалась у вбивстві за обтяжуючих 
обставин і визнавала себе винною в 
судовому засіданні.

На мій погляд, головне тут у тому, 
щоб виправдувальні вироки виноси-
лися там, де це потрібно. Це не повин-
но бути даниною моді чи підраховува-
тися для статистики.

— Що взагалі найскладніше для судді 
в кримінальному процесі?

— Мабуть, те, що, розглядаючи ту 
чи іншу справу, не можна будь-яким 
чином виявляти емоції. А підстав 
для хвилювання вдосталь, якщо вра-
хувати, що за кожною кримінальною 
справою стоять людські долі, а нерід-
ко й життя. Взагалі-то, найважчим 
у кримінальному судочинстві є при-
значення винному справедливого по-
карання. Все можна регламентувати 
нормами закону, а міру покарання 
повинен визначати суд і тільки суд. 
От коли молодий суддя зрозуміє цю 
істину, тоді він може вважати себе 
повноцінним суддею.

— Ви ведете щосереди особистий 
прийом громадян. Із чим сьогодні най-
частіше звертаються люди?

— Дійсно, я постійно веду при-
йом громадян, і не тільки щосереди, 
як визначено графіком, а коли в мене 
є будь-яка можливість це робити. 
Люди ж приїздять на прийом інколи за 
100 км і більше, та не завжди знають, 
що прийомний день — середа. 

За 11 місяців 2011 року в мене на 
особистому прийомі побувало близь-
ко 200 громадян, окрім того, надійшло 
майже 4000 письмових звернень. В 
основному це заяви «дітей війни», 
«чорнобильців». З ними працювати і 
спілкуватися легше.

Важко, коли приходять розумни-
ки, які вимагають утручатись у здій-
снення правосуддя з метою винесення 
судом вигідного для них рішення, ма-
хаючи при цьому в мене перед облич-
чям різними кодексами й роз’яснюючи 
мені, що таке верховенство права. Що 
ж робити, таких теж треба приймати. 

У цьому мені допомагає помічник, 
який завжди присутній під час осо-
бистого прийому.

«Більшість суддів Апеляційного 
суду Сумської області можуть 
уважатися правовою елітою 
держави»

— 35 років у мантії, 27 з них в апе-
ляційній інстанції — доволі вагомий 
стаж роботи. Чому торік не пішли у 
відставку, як учинило багато суддів, 
особливо Верховного Суду, аби отри-
мати вихідну допомогу за старим 
законом? 

— Тому що іншої роботи на сьо-
годні просто не уявляю, а без роботи 
теж не можу. Тому, хоч як би зміню-
вався закон, буду працювати й далі. 
Думаю, що мій життєвий і суддів-
ський досвід потрібні колективу та 
справі, якій служу.

— В одному з юридичних енциклопе-
дичних видань, що має назву «Правова 
еліта держави», міститься й ваше пріз-
вище. Хто з молодого покоління юрис-
тів, на вашу думку, може претендувати 
на таке звання?

— Знаєте, я з великою повагою 
ставлюсь до колег, бачу їхні позитив-
ні й негативні сторони. Скажу, що 
більшість суддів Апеляційного суду 
Сумської області можуть уважатися 
правовою елітою держави. Ми може-
мо не завжди висловлювати одні й ті 
самі правові позиції з того чи іншого 
питання. Але якраз у цьому виявляє-
ться індивідуальність нас як суддів та 
юристів. Що ж стосується персоналій, 
то мені не хотілось би називати кон-
кретні прізвища.

— До речі, в Інтернеті не так уже й 
багато інформації про вас: біографія, 
стисла довідка про сім’ю, захоплення 
полюванням… Суддя — це не публічна 
особа?

— Про себе особисто мені теж не 
хочеться багато говорити. Дійсно, 
я неохоче відвідую публічні заходи, 
уникаю відвідувань ресторанів і т.д. 
Полювання та риболовля для мене ні-
коли не були засобами поповнити свої 
продовольчі запаси. Просто, перебу-
ваючи в зимовому лісі чи біля ставка, 
можна залишатися самим собою, ба-
чити красу й багатство рідного краю, 
спілкуватися з добрими людьми, які 
ніколи не цікавитимуться твоїми 
службовими питаннями.

— За даними журналістів, ваш улюб-
лений вислів — «Найдорожчою у світі є 
дурниця». Яка «дурниця» виявилася най-
дорожчою для вас?

— Дійсно, вже давно й до цього 
часу, це є моїм улюбленим вислов-
люванням. Усе це з особистого жит-
тєвого досвіду, необдумані вчинки 
й висловлювання інколи надто до-
рого коштують для людини. Що мене 
спонукало так оцінити «дурниці», 
говорити утримаюсь. Усе це надто 
особисте.

— Одна з ваших доньок також 
виявила бажання стати суддею. Ви від-
мовляли її від цього кроку чи, навпаки, 
заохочували до суддівської професії? Що 
ви їй побажали, коли вона вперше одягла 
мантію?

— Моя донька вже практично 
3 роки працює суддею. Коли вона була 
призначена на посаду, я побажав їй 
бути чесним суддею і людиною з вели-
кої букви. Як батькові мені хочеться, 
щоб на суддівській ниві вона досягла 
більших успіхів, ніж я. Найвищою 
оцінкою роботи кожного судді є по-
вага людей, а повагу можна заслужити 
тільки чесним служінням справі, яку 
ти робиш.

— І наостанок: якими будуть ваші 
побажання суддям — читачам «ЗіБ»?

— Принагідно хочу привітати всіх 
працівників судів з професійним свя-
том. І нехай 2012 рік принесе здійснен-
ня всіх наших сподівань. �

«Найвищою оцінкою роботи кожного судді 
є повага людей, а повагу можна заслужити тільки 
чесним служінням справі, яку ти робиш»».

«На превеликий жаль, окремі 
працівники прокуратури сьогодні 
перебирають на себе роль провісників 
істини в останній інстанції».

КОНТРОЛЬ 

Виклик на килим. 
Кримських суддів, які не вкладаються в розумні строки, 
чекатимуть з поясненнями у столиці 
АНІ ГАЛУК 

Рада суддів загальних судів уже 
запрошувала з поясненнями 
керівництво так званих 
«проблемних» судів. На 
наступному засіданні вона 
вирішила поспілкуватися з 
представниками судів АРК, де 
мають місце порушення строків 
розгляду справ, а підсудні змушені 
чекати на рішення за гратами. 

Регіональні проблеми 

Понад місяць тому РСЗС розпоча-
ла перевірки щодо дотримання прав 
осіб, котрих тримають під вартою. 
Нагадаємо, що до таких досліджень 
орган суддівського самоврядування 
спонукало звернення глави держави, 
в якому він наголошував на пробле-
мі недотримання розумних строків 
тримання під вартою на час розгляду 
кримінальних справ. Як повідомляв 
«ЗіБ», під час спільного засідання 
3 жовтня РСЗС та Рада суддів Украї-
ни вирішили розділити між собою 
«проблемні» регіони. Зокрема, до 
сфери вивченн я РС ЗС у ві йш ли 
суди Запорізької, Кіровоградської 
т а  К и ї в с ької  о блас тей,  А РК т а 
м.Севастополя. 

Першими порцію критики від 
представників РСЗС вислухали севас-
топольські судді. 26–27 жовтня рада 
суддів заслухала інформацію щодо пе-
ревірки в чотирьох райсудах і Апеля-
ційному суді м.Севастополя. Так, в ході 
дослідження представники органу 

суддівського самоврядування виявили 
чимало порушень, зокрема, натрапили 
на тяганину під час розгляду кримі-
нальних справ. На момент перевірки 
у проваджені севастопольських судів 
залишалось 52 кримінальні справи, за 
якими 33 людини понад півтора року  
перебувають під вартою. 

Тих служителів Феміди, в роботі 
яких було виявлено найбільше по-
милок, запросили до столиці. Але, 
очевидно, останнім не вдалося переко-
нати РСЗС у об’єктивності зволікання 
розгляду справ. Як відзначили члени 

ради, основною причиною низької 
оперативності правосуддя залишаєть-
ся безвідповідальність самих суддів. 
Аби нагадати законникам про необхід-
ність дотримання розумних строків, 
РСЗС вирішила направити матеріа-
ли до ВККС для вирішення питання 
про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності суддів Ленінського 
райсуду м.Севастополя К.Кукурекіна, 
М.Непомнящего та В.Казакова. 

З проблемою недотримання розум-
них строків і тривалого перебування 
підсудних під вартою члени РСЗС 

також зіткнулися під час перевірки 
в судах Кіровоградської області, про 
результати якої повідомили 23 листо-
пада. Хоча відзначили, що на Кірово-
градщині спостерігається позитивна 
тенденція: кількість задавнених справ, 
зменшується. 

Так, на час перевірки кількість аре-
штантів скоротилася з 285 до 260 осіб. 
Як поінформували у РСЗС, сьогодні 
20 осіб, перебувають під вартою довше 
року, а 59 чекають на рішення понад 
півроку. Якщо низка севастопольських 
служителів Феміди, на думку ради суд-
дів, заслуговує на дисциплінарну від-
повідальність, то порушення, які вона 
виявила в Кіровоградській області не 
заслуговують на покарання. 

Хто наступний? 

Наступними, кому доведеться 
готуватися до пояснень, будуть пред-
ставники судів АРК. Про ситуацію, 
яка склалася в кримських обителях 
Феміди, поінформував заступник 
голови РСЗС Олександр Симонець. 
15 жовтня у провадженні судів АРК 
було 7 справ стосовно 22 осіб, в яких 
строки тримання під вартою переви-
щують рік. Серед них дві справи, де 
особи перебувають під вартою понад 
2 роки. Загалом, як зазначили члени 
ради, статистичні дані свідчать, що 
ситуація в Криму не є песимістич-
ною. Водночас членів РСЗС занепо-
коїв суддя Кіровського райсуду АРК 
Олександр Чулуп. «Є чимало нега-
тивної інформації про нього, зокрема, 
стосовно тяганини у справі. Потрібно 
цього суддю запрошувати на наступ-

не засідання ради суддів і приймати 
серйозне рішення щодо нього», — на-
голосив О.Симонець. Решта членів 
органу суддівського самоврядування 
погодилася з такою пропозицією. Крім 
«проблемного» законника РСЗС запла-
нувала на 22 грудня, коли відбудеться 
наступне зібрання ради, викликати 
на килим голову Кіровського райсуду 
АРК та заступника голови Апеляцій-
ного суду АРК. 

Крім представників судів АРК 
до столиці запросять й запорізьких 
суддів. 17—19 жовтня РСЗС здійсню-
вала перевірку у судах Запорізької 
області, де також знайшла низку по-
рушень. Утім, за результатами дослі-
дження, кількість затягнених справ, 
а як наслідок і чисельність осіб, які 
перебувають під вартою, поступово 
зменшується. 

Як свідчить статистика, нада-
на членами РСЗС, подібні візити 
до «проблемних» судів позитивно 
впливають на ситуацію. Як тільки 
суди, де накопичились давні справи, 
дізнавалися про перевірки, то від-
разу ж проявляли оперативність у їх 
вирішенні. Утім, хотілося б вірити, 
що це не буде разовою акцією, за-
планованою на час перевірок, а стане 
тенденцією. Щоправда, як зазначали 
представники кіровоградських судів, 
оперативність не завжди свідчить про 
якість, оскільки намагаючись вклас-
тись в часові рамки, законник може 
несумлінно досліджувати матеріали 
справи. Тому, очевидно, найближчим 
часом представникам третьої гілки 
влади доведеться поєднувати опера-
тивність та якість. �

О.Симонець переконав колег запросити до столиці кримських суддів, котрі порушують 
розумні строки. 
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ВІТАЄМО! 

СВІТЛАНА САМУСЕНКО 
3 грудня 

Суддя Вищого Господарського суду.

МИХАЙЛО КОЛОС 
6 грудня, 58 років 

Суддя Конституційного Суду, заслужений 
юрист України, кандидат юридичних наук, 
доцент.

ОЛЕКСАНДР 
КОРОТКЕВИЧ 
7 грудня, 54 роки 

Суддя Вищого Господарського суду.

ОЛЕГ СЕРГЕЙЧУК 
8 грудня, 45 років 

Суддя Конституційного Суду, заслужений 
юрист України. 

МИКОЛА ЛУГОВИЙ
8 грудня, 63 роки 

Голова Апеляційного суду Сумської об-
ласті, заслужений юрист України.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

22 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: 

 • Харитонової Ганни Леонідівни, 
Іванченко Алли Миколаївни — 
на посаду судді Іллічівського 
районного суду м.Маріуполя 
Донецької області;

 • Ткачука Юрія Айсберговича — 
на посаду судді Рубіжанського 
міського суду Луганської області;

 • Грибанової Людмили 
Олександрівни на посаду судді 
Лисичанського міського суду 
Луганської області;

 • Турлакової Наталії Василівни, 
Верби Ірини Олександрівни — на 
посаду судді Дніпропетровського 
окружного адміністративного 
суду;

 • Мусієвського Володимира 
Євгеновича — на посаду судді 
Пустомитівського районного 
суду Львівської області;

 • Іванової Лілії Андріївни — на 
посаду судді Ленінського 
районного суду м.Кіровограда;

 • Жукової Ольги Євгеніївни, 
Щербаченко Ірини Вікторівни —
на посаду судді Калінінського 
районного суду м.Горлівки 
Донецької області;

 • Боговського Дмитра 
Євгеновича — на посаду судді 
Комінтернівського районного 
суду м.Харкова;

 • Лабунського Володимира 
Миколайовича — на посаду 
судді Приморського районного 
суду м.Одеси;

 • Бурнусуса Олександра 
Олексійовича — на посаду судді 
Ізмаїльського міськрайонного 
суду Одеської області;

 • Качмара Володимира Ярослава —
на посаду судді Дрогобицького 
міськрайонного суду Львівської 
області;

 • Чаплицького Віктора 
Володимировича — на посаду 
судді Орджонікідзевського 
міського суду Дніпропетровської 
області;

 • Аблова Євгенія Валерійовича —
на посаду судді окружного 
адміністративного суду м.Києва;

 • Дьоміної Олени Петрівни — 
на посаду судді Станично — 
Луганського районного суду 
Луганської області;

 • Артимовича Василя 
Михайловича — на посаду судді 
Господарського суду Львівської 
області;

 • Трагнюка Василя Романовича — 
на посаду судді Виноградівського 
районного суду Закарпатської 
області;

 • Омельченко Катерини Олексіївни —
на посаду судді Дзержинського 
районного суду м.Харкова;

 • Бородіної Наталії Михайлівни —
на посаду судді Київського 
районного суду м.Харкова;

 • Скотаря Андрія Юрійовича — 
на посаду судді Московського 
районного суду м.Харкова.

КОНТРОЛЬ

В очікуванні відповідальності.
ВККС розглянула майже 300 скарг на суддів
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів відкрила 6 нових 
дисциплінарних проваджень. 
Розглядаючи скарги, члени 
кваліфкомісії особливу увагу 
надавали випадкам, коли суддя 
затягував розгляд справи, і 
незабаром цим законникам 
доведеться прибути до Києва, щоб 
дати пояснення своїй діяльності. 

На засіданні 24 листопада ВККС 
визначилась зі своєю позицією щодо 
271 скарги. Невдоволення роботою 
суддів висловлювали як рядові грома-
дяни, так і представники підприємств, 
державних установ, міністерств, про-
куратури і навіть СБУ.

Хоча кількість опрацьованих скарг 
на перший погляд видається величез-
ною, вирішення цих питань не зайня-
ло багато часу. Члени ВККС, які були 
доповідачами, до засідання встигли 
ознайомитись із позицією скаржників 
і визначитись із майбутнім рішенням. 
Інші «кваліфікаційники», довіряючи 
їх позиції, лише час від часу ставили 
додаткові запитання або бажали де-
тальніше ознайомитись з інформацією 
про суддю.

Більшість скаржників звертались 

до кваліфкомісії через невдоволення 
прийнятим рішенням у справі. У таких 
випадках ВККС відмовляла у пору-
шенні дисциплінарного провадження, 
адже захистити свої інтереси громадя-
ни можуть в апеляційних судах.

Однак суддям, котрі надто довго 
займалися розглядом справ, уникнути 
неприємностей буде досить складно. 
Звісно, про догану мова ще не йде, за-
конник матиме можливість пояснити 
свої дії і уникнути покарання, як це 
доволі часто відбувається. Цілком 
можливо, що і самі «кваліфікаційни-
ки» детальніше вивчать матеріали і, 
спілкуючись із законниками, не по-
бачать підстав для відповідальності. 

Однак похвилюватись доведеться 
6 суддям, стосовно яких відкрито дис-
циплінарні провадження. Так, у ВККС 
зацікавились роботою Наталії Плієвої 
із Господарського суду м.Севастополя, 
Галини Бутельської із Ленінського 
райсуду м.Кіровограда, Володимира 
Люлька — судді Тульчинського рай-
суду Вінницької області, Віолетти 
Спаї із Амур-Нижньодніпровського 
райсуду м.Дніпропетровська і Вален-
тина Казакова із Ленінського райсуду 
м.Севастополя.

Деяким суддям, які зуміли прий-
няти рішення у справах, що стали 
об’єктом скарг, ще до засідання ВККС, 
пощастило уникнути дисциплінар-

ного провадження. Так, в одному із 
матеріалів йшлося про те, що суддя 
відхиляє клопотання скаржниці. Тому 
остання вирішила шукати захисту 
в кваліфкомісії. Однак до того, коли 
«кваліфікаційники» винесли скаргу 
на засідання, суддя вже прийняла 
рішення, до того ж на користь саме 
цієї громадянки. Дізнавшись про це, 
члени ВККС вирішили не відкривати 
провадження. Щоправда, деякі грома-

дяни можуть сприйняти цей факт як 
можливість скаржитись на законників 
з метою прискорення розгляду справи.

Після завершення роботи зі скар-
гами «кваліфікаційники» перейшли до 
приємнішої справи — надання реко-
мендацій про призначення на посади 
суддів місцевих судів. Як завжди, обі-
йшлось без сюрпризів, і найближчим 
часом третя гілка влади має поповни-
тись ще 20 законниками. �

ДОБІР КАДРІВ

Столичне лідерство
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Другий тиждень поспіль Вища 
кваліфікаційна комісія суддів 
надає резервістам рекомендації 
на зайняття посад суддів 
уперше. «Перепустками» до 
бажаних обителей Феміди 
можуть похвалитися вже 212 
претендентів. Поки що лідером 
з кількості рекомендацій для 
заповнення вакансій є Київ. 

ВККС 24, 28 та 29 листопада знову 
роздавала «рекомендаційні квитки». 
За ці три дні «кваліфікаційники» ви-
ключили з резерву і благословили на 
здійснення правосуддя 100 кандида-
тів. Нагадаємо, що на засіданнях з 21 
до 23 листопада комісія вирішила: 112 
претендентів достойні носити мантії, 
ощаслививши таким чином за шість 
днів 212 осіб.

Так, 24 листопада було днем півден-
ної Феміди, адже на засіданні «кваліфі-
каційники» рекомендували «першач-
ків» до судів м.Одеси (3 особи), Одеської 
області (9 осіб) та Криму (8 осіб). Пер-

шість з кількості рекомендацій для 
зайняття вільних посад, наданих ко-
місією, утримують Київ та Донецька 
область (по 26 «перепусток»). Якщо ж 
додати до 26 столичних рекомендацій 

ще 3 до судів Київської області, то вихо-
дить, що Київщина лідирує і, можливо, 
саме її обителі Феміди отримають паль-
му першості в заповненні найбільшої 
кількості вакансій.

«Перепустки» до вінницьких судів 
отримав 21 кандидат, до рівненських — 15,
до дніпропетровських — 14, до хар-
ківських — 13, до одеських — 12, 
до хмельницьких — 11. За словами 
голови ВККС Ігоря Самсіна, комісія 
вирішила в першу чергу надавати 
рекомендації претендентам в суди, 
де є найбільше вакансій. Очевидно, 
що у названих регіонах найбільше 
не вистачає вершителів правосуддя.

До речі, з усіх 24 областей України 
без суддівського поповнення поки що 
залишається Закарпатська область. 
Пасуть задніх у «рекомендаційній ес-
тафеті» Волинська і Запорізька облас-
ті (по одній рекомендації). Невеликою 
кількістю отриманих благословень 
на зайняття вакансій можуть пиша-
тися і храми Феміди Сумської (2),
Кіровоградської, Полтавської, Терно-
пільської та Миколаївської областей 
(по 3).

Сьогодні ВККС надала рекоменда-
ції для заповнення лише третини від 
загальної кількості наявних вакансій. 
Тому попереду в неї багато кропіткої 
роботи. �

ВІДПОВІДЬ

«Зразкова» мантія
МАРИНА БОЙКО

Не встигла Вища кваліфікаційна 
комісія суддів завершити процес 
добору кадрів, як деякі її рішення 
опинилися під вогнем критики 
тих, кому не пощастило взяти 
участь у конкурсі на зайняття 
вакансій більш як у 300 обителях 
Феміди.

Навесні цього року ВККС розпо-
чала добір кандидатів на посади суддів 
за правилами, передбаченими зако-
ном «Про судоустрій і статус суддів» 
від 7.07.2010. Очевидним було те, що 
не всі сприймуть нові правила. Так і 
сталося: після кожного етапу відбору 
майбутніх володарів мантій (написан-
ня анонімного тестування, складення 
кваліфікаційного іспиту, визначення 
кількості балів, необхідних для за-
рахування до резерву) незадоволених 
більшало.

2 листопада постійно діючий ор-
ган розпочав конкурс на зайняття 
вакантних посад суддів у місцевих 
судах загальної юрисдикції, оголо-
шений 19 вересня. Проте цього дня не 
всім кандидатам пощастило побачити 
свої прізвища в списках переможців. 
Комісія вирішила додатково переві-
рити інформацію щодо 5 претенден-
тів, стосовно яких надійшли скарги 
від громадян.

14 листопада трьом кандидатам — 
Жанові Запруті (70 балів, претендував 
на заміщення вакансії в Ленінському 
райсуді м.Севастополя), Олександрові 
Пацурківському (81 бал, виявив бажан-
ня стати суддею в Садгірському райсуді 
м.Чернівців) та Артемові Суботі (78 ба-
лів, мріяв про посаду в Дзержинсько-
му райсуді м.Харкова) було відмовлено 
в допуску до участі в конкурсі.

Після цього в деяких ЗМІ з’явилась 
інформація, що кандидатів позбавили 
права брати участь у конкурсі через 
упередженість «кваліфікаційників». 
ВККС не забарилася з відповіддю. 
«Із метою забезпечення відкритості 
інформації про діяльність комісії 
інформуємо про підстави прийняття 
рішень про відмову кандидатам у до-
пуску до участі в конкурсі», — повідо-
мила прес-служба постійно діючого 
органу.

Також було зазначено, що від-
повідно до положень ст.91 закону 
«Про судоустрій і статус суддів» ко-
місія «проводить добір кандидатів 
на посаду судді вперше, в тому числі 
організовує проведення щодо них 
спеціальної перевірки відповідно до 
закону та приймає кваліфікаційний 
іспит; вносить до Вищої ради юстиції 
рекомендацію про призначення кан-
дидата на посаду судді для подаль-
шого внесення відповідного подання 
Президентові України».

«При цьому з огляду на приписи 
стст.66, 70, 71 закону «Про судоустрій і 
статус суддів» добір кандидатів на по-
саду судді вперше, в тому числі й кон-
курсний добір, спрямований на вибір 
кандидатів, які за рівнем теоретичних 
знань та професійної підготовки, а 
також за своїми особистими та мо-
ральними якостями, можуть бути 
рекомендованими комісією на посаду 
судді й за результатами розгляду такої 
рекомендації можуть бути призна-
ченими на посаду судді, відправляти 
правосуддя й дотримуватися правил 
суддівської етики», — говориться у 
повідомленні.

За загальним правилом суддів-
ської етики, суддя повинен бути при-
кладом законослухняності, завжди 
поводитися так, аби зміцнювати віру 
громадян у чесність, незалежність, 

неупередженість та справедливість 
суду. «Володар мантії повинен до-
кладати всіх зусиль, щоб, на думку 
розсудливої, законослухняної та по-
інформованої людини, його поведінка 
була бездоганною», — зазначається в 
повідомленні.

Кандидат повинен розуміти, що 
бажання одержати статус судді по-
кладає на нього додатковий тягар 
відповідальності за поведінку, в 
тому числі й поведінку в минулому. 
Громадськість очікує, що кандидат 
на посаду судді є не лише професі-
оналом, а й за своїми особистими 
та моральними якостями відповідає 
високим стандартам поведінки в про-
фесійному, суспільно-політичному та 
особистому житті.

У  з в е р н е н н я х  г р о м а д я н  д о 
В К К С  с т о с о в н о  Ж . З а п р у т и , 
О.Пацурківського та А.Суботи наве-
дені дані стосовно вчинення такими 

кандидатами протиправних дій, щодо 
їх неетичної поведінки за різних об-
ставин життя. Заявники вважають, 
що названі кандидати не можуть бути 
призначені на посади суддів.

Тому комісія вирішила, що на-
звані особи не можуть брати участі 
в конкурсі до одержання результатів 
перевірки обставин і фактів, викладе-
них у зверненнях громадян, «оскіль-
ки без відповідної перевірки участь 
кандидатів у конкурсі призведе до 
застосування ВККС при проведенні 
конкурсу лише визначеного ст.71 за-
кону «Про судоустрій і статус суддів» 
першочергового критерію конкурсно-
го добору — кількості балів за резуль-
татами кваліфікаційного іспиту, що 
може позбавити комісію можливості 
врахувати факти й обставини, які не-
гативно характеризують кандидатів 
на посаду судді, якщо вони підтвер-
дяться за результатами перевірки». �

Голова ВККС Ігор Самсін: «Приймаючи рішення, комісія ні на крок не відійшла від принципу 
об’єктивності й неупередженості».

Перед тим як озвучити свою позицію, члени ВККС уважно вивчили матеріали скарг.

За 6 днів найбільше рекомендацій отримали кандидати в столичні обителі Феміди (на 
фото — майбутні судді Дарницького райсуду м.Києва).

6 судова влада



БЕЗ МАНТІЙ

 � Президент 
України
Указ

Про звільнення суддів 

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

Звільнити з посад: 
суддю Чернівецького районного суду 
Вінницької області 
ВИВАЛЯ Богдана Анатолійовича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
звільнення з посади за власним 
бажанням; 
суддю Покровського районного суду 
Дніпропетровської області 
ЄЛАНСЬКОГО Олега 
Геннадійовича — у зв’язку з 
поданням заяви про звільнення з 
посади за власним бажанням; 
суддю Синельниківського 
міськрайонного суду 
Дніпропетровської області 
КОЗАК Олену Вікторівну — у зв’язку 
з поданням заяви про звільнення з 
посади за власним бажанням. 

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
7 листопада 2011 року 
№1027/2011

САМОВРЯДУВАННЯ

Ревізія на вимогу
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Рада суддів адмінсудів 
затвердила графік вивчення 
стану організації роботи храмів 
Феміди у 2012—2013 роках. Також 
представники Київського та 
Одеського апеляційних адмінсудів 
розповіли присутнім, які кроки 
вони зробили за останні півроку, 
аби підвищити «організаційний 
імідж» своїх установ.

24 листопада на засідання РСАС при-
йшло багато журналістів. Проте після 
того як очільник ради Микола Кобилян-
ський зачитав рішення про внесення до 
Вищої ради юстиції подання щодо при-
значення судді Ігоря Темкіжева головою 
Вищого адмінсуду, почути яке зібралася 
більшість акул пера, в «ложі» для преси 
залишилися тільки представники спеці-
алізованих ЗМІ. «Адміністративники» ж 
продовжили роботу.

Значну частину часу РСАС при-
святила вирішенню питань щодо ор-
ганізації роботи адмінсудів. У цьому 
році рада «просканувала» діяльність 
Київського та Одеського апеляційних 
адмінсудів. Недоліків у їхній роботі 
було виявлено чимало. Голові КААС 
Анатолію Денісову через неналежну 
організацію роботи суду навіть дове-
лося попрощатися з адмінпортфелем.

Очільник ОААС Віктор Алєксєєв 
повідомив, що вирішення деяких пи-
тань потребує втручання РСАС і ВАС. 
Це стосується, зокрема, переванта-
ження храмів Феміди «соціалкою». А 

от довідку про хід виконання заходів 
щодо усунення недоліків В.Алєксєєв 
роздав лише членам ради, тому журна-
лістам не вдалося довідатися, які зміни 
відбулися в ОААС за останні півроку.

Заступник голови КААС Ірина Са-
прикіна розповіла, що нарешті їхній 
суд отримав голову (27 вересня з легкої 
руки ВРЮ ця посада дісталася Володи-
мирові Маслію) і робота закипіла. За її 
словами, нині в КААС щотижня про-
водяться оперативні наради, вдоско-
налено посадові інструкції: кожен ви-
конує обов’язки, передбачені законом.

«Робоча група, яка надавала нашому 
суду методичну допомогу, звертала ува-

гу на те, що в КААС немає спеціалізації. 
Ми двічі проводили збори суддів із цьо-
го приводу, колектив вирішив уважати 
недоцільним утворення судових палат, 
адже понад 90% справ, які надходять до 
суду, пов’язані із соціальними виплата-
ми», — зазначила І.Саприкіна.

Заслухавши всі доповіді, рада ви-
рішила: керівництву КААС і ОААС 
потрібно продовжувати роботу щодо 
усунення недоліків. За інформаці-
єю заступника голови РСАС Любові 
Гончар, вивчався стан роботи храмів 
Феміди Львівського апеляційного 
округу. Нині формується довідка, і 
найближчим часом «адміністратив-

ники» дізнаються, чи все добре в судах 
цього регіону.

Також орган суддівського самовря-
дування затвердив графік вивчення 
стану справ щодо організації роботи 
адмінсудів у 2012—2013 роках. Так, у 
лютому — березні 2012-го ревізорів 
зустрічатиме Дніпропетровський апе-
ляційний адміністративний округ, у 
серпні — вересні — севастопольський. 
У листопаді — грудні 2012-го гостей 
чекатиме Донецький апеляційний ад-
міністративний округ.

Першим у 2013 році (лютий — бе-
резень) під приціл робочої групи з 
пошуку недоліків потрапить Харків-
ський апеляційний адміністратив-
ний округ, а потім естафета перейде 
до представників вінницької Феміди 
(серпень — вересень). Насамкінець 
(листопад — грудень) перевіряльники 
постукають у двері судів, які входять 
до Житомирського апеляційного ад-
міністративного округу.

За словами Л.Гончар, графік укладав-
ся з урахуванням того, коли в голів судів 
закінчується строк перебування на ад-
мінпосаді. Це потрібно для того, аби при 
вирішенні питання про переобрання 
цих очільників РСАС мала повне досьє 
на них: хто і як виконує свої обов’язки, 
чи зможе той чи інший законник ще 5 
років обіймати адміністративну посаду.

У керівників храмів Феміди є ще 
час, аби до приїзду ревізорів навести 
в себе лад. І що менше робоча група 
знайде огріхів, які допустили голови 
судів, то більшою буде ймовірність, 
що вони зможуть обійняти посади 
вдруге. �

 � Президент 
України
Указ

Про звільнення суддів 
Відповідно до пунктів 1 і 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Звільнити з посад: 
суддю Тернівського міського суду 
Дніпропетровської області 
Жмайло Наталю Василівну — 
у зв’язку з поданням заяви про 
звільнення з посади за власним 
бажанням; 
суддю Васильківського 
міськрайонного суду Київської 
області 
Пасіку Костянтина Григоровича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
звільнення з посади за власним 
бажанням; 
суддю Сихівського районного суду 
міста Львова 
Муханова Олега Олександровича — 
у зв’язку із закінченням строку, на 
який його призначено; 
суддю господарського суду 
Миколаївської області 
Горобченка Дмитра Миколайовича — 
у зв’язку із закінченням строку, на 
який його призначено. 

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
11 листопада 2011 року 
№1040/2011

КАДРИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів 
України 
Оголошення 

28 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: 
 • Кішкіної Ірини Вікторівни — 

на посаду судді Апеляційного суду 
Донецької області;

 • Горбатенко Олени Михайлівни — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Луганської області;

 • Дюдюна Олександра 
Вікторовича — на посаду судді 
Чаплинського районного суду 
Херсонської області;

 • Лазаревої Ганни Миколаївни, 
Круподері Дмитра 
Олександровича — на посаду 
судді Калінінського районного суду 
м.Горлівки Донецької області;

 • Панчука Анатолія Івановича — 
на посаду судді Роздільнянського 
районного суду Одеської області;

 • Володарець Наталії Михайлівни — 
на посаду судді Євпаторійського 
міського суду Автономної 
Республіки Крим;

 • Іванова Едуарда Анатолійовича — 
на посаду судді Одеського 
окружного адміністративного суду;

 • Бугіля Володимира В’ячеславовича — 
на посаду судді Шевченківського 
районного суду м.Києва;

 • Петришин Наталії Миколаївни — 
на посаду судді Броварського 
міськрайонного суду Київської 
області;

 • Галатіної Олени 
Олександрівни — на посаду 
судді Донецького окружного 
адміністративного суду.

ПРЯМА МОВА

Покінчити зі скаргами
МАРИНА БОЙКО

На вересневій конференції суддів 
адмінсудів обговорювалося 
питання надходження до багатьох 
обителей Феміди і до Ради суддів 
адміністративних судів звернень 
від громадян щодо організації 
роботи третьої гілки влади. 
Провівши аналіз ситуації, голови 
адмінсудів приїхали в столицю 
звітувати про хід реалізації плану 
заходів щодо зменшення кількості 
скарг.

ОЛЕКСАНДР 
МАРТИНЕНКО, 
голова Дніпропетровського 
апеляційного адмінсуду:

— Велика кількість звернень породжується 
значним навантаженням на суддів. Щоден-
но до суду надходить приблизно 
2 тис. справ, 10—12 працівників апарату 
проводять реєстрацію. Можливості систе-
ми діловодства дозволяють зареєструвати 
до 1,2 тис. справ на день. У кожного судді в 
провадженні — понад 8 тис. справ, а за мі-
сяць він може розглянути 300 справ. Як би ми 
не намагалися вирішити проблему наванта-
ження самотужки, нам це не вдасться. Дер-

жава повинна розв’язати питання, пов’язані із 
соцвиплатами. Ще одна проблема — дис-
циплінарна відповідальність за порушення 
строків розгляду справ. Ми всі — заручники 
цієї норми закону. Потрібні зміни.

ТАМАРА 
БАДАХОВА, 
голова Донецького 
апеляційного адмінсуду:

— За 2010 рік до ДААС надійшло 
1666 звернень та скарг громадян, за перше 
півріччя 2011-го — 1585. Вони не стосують-
ся організації роботи Донецького, Луган-
ського окружних та Донецького апеляцій-
ного адмінсудів. Громадяни скаржаться 
на організацію роботи місцевих загальних 
судів, які не розглядають справи, несвоє-
часно надсилають їх до апеляційного суду. 
Такі звернення пересилаються головам 
місцевих судів для вжиття негайних заходів. 
У 2010 році до ДААС надійшло 20 скарг, у 
2011-му — 15, 11 з яких виявилися нео-
бгрунтованими. Мене заспокоює те, що ми 
не отримали жодної скарги на тяганину 
під час розгляду справ, проте турбує на-
явність скарг щодо несвоєчасного надання 
сторонам копій процесуальних документів. 
Причина такої ситуації — нестача коштів. 
Сподіваюся, необхідні кошти виділять, і по-
дібних скарг не буде.

КАТЕРИНА 
ФРАНОВСЬКА, 
голова Житомирського 
апеляційного адмінсуду:

— Від правильної організації роботи зі звер-
неннями залежить ефективність роботи 
суду. Тільки-но ЖААС розпочав діяльність, 
ми навчили працівників апарату працювати 
з громадянами. Зокрема, проводили занят-
тя з культури ділового мовлення, навчали 
правильно давати відповіді на звернення 
громадян. Специфіка розгляду соціальних 
справ вимагала делікатного спілкування з 
громадянами — сторонами у справах, тому 
ми розробили положення про порядок 
спілкування з людьми, які мають підвище-
ний поріг конфліктності. До ЖААС надійшло 
553 звернення, більшість із яких стосується 
надання інформації про справи, пов’язані 
із соцвиплатами, прискорення їх розгляду. 
20% звернень стосуються порушення стро-
ків розгляду справ, 10% — несвоєчасного 
надсилання копій рішень. 
Я особисто читаю всі скарги. На це йде 
багато часу, але це правильно: я знаю, що 
відбувається в Житомирському апеляцій-
ному окрузі. Козьма Прутков писав, що 
мудрість зменшує скарги, але не страждан-
ня. Коли ж громадяни бачать, що їхній біль 
не байдужий чиновникам, то в них зростає 
віра до суду.

МИКОЛА 
КОБИЛЯНСЬКИЙ, 
голова Ради суддів 
адмінсудів:

— За перше півріччя 2011-го до апеля-
ційних та окружних адмінсудів надійшло 
майже 12 тис. звернень (у 2010 році — 
13276). Більшість із них стосується органі-
зації роботи адмінсудів. Ідеться, зокрема, 
про порушення прав учасників процесу: 
щодо надання інформації про рух справи, 
несвоєчасного надсилання копій рішень, 
несвоєчасного надсилання чи повернен-
ня справи до відповідного суду. 
Найбільше скарг надійшло до Донецького, 
Одеського та Харківського апеляційних 
адмінсудів. Як показав аналіз, у більшості 
випадків зростання кількості звернень 
значною мірою зумовлено неналежною 
роботою апаратів судів. 
Ще одна причина — непослідовна зміна в 
законодавстві щодо підвідомчості справ, 
пов’язаних із соцвиплатами. Громадяни 
у зверненнях наголошують, що судді на-
вмисне затягують розгляд справ, просять 
прискорити розгляд справ за їх участі, 
ставлять питання про притягнення всіх 
винних до дисциплінарної відповідаль-
ності. Вживаймо заходів, аби якнайшвид-
ше усунути причини порушення прав 
громадян. �

РСАС збирається проводити перевірку: в 2012-му робоча група почне із судів 

Дніпропетровського апеляційного адмінокругу.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ВАС отримав голову.
ВРЮ без зволікань підтримала Темкіжева

 � Закінчення, початок на стор.1

Довго пропрацювати в Дніпропет-
ровську нашому героєві не вдалося. 
7 листопада його кандидатуру для пе-
реведення до ВАС розглянула Вища 
кваліфікаційна комісія суддів, а за 
10 днів згоду дала й Верховна Рада. 
Відразу після цього почали лунати 
припущення, що І.Темкіжев іде, аби 
замінити на адмінпосаді Олександра 
Пасенюка — віднедавна члена Консти-
туційного Суду.

Це припущення підтвердилося 
вже 24 листопада, коли кандидатуру 
І.Темкіжева як нового голови ВАС під-
тримала Рада суддів адміністративних 
судів. Після цього рішення Вищої ради 
юстиції видавалося вже формальністю.

Незважаючи на це, засідання коле-
гіального органу 30 листопада відбу-
валося за підвищеної уваги ЗМІ. Свої 
знімальні групи відрядили до ВРЮ 
5 телеканалів, збільшили своє пред-
ставництво друковані та інтернет-медіа.

Сам І.Темкіжев був спокійний, а 
на запитання членів ВРЮ відповідав 
лаконічно. Так само коротко поспілку-
вався суддя і з журналістами. Останніх 
цікавило, як законник плануватиме ро-
боту на новій посаді. «Стратегія одна — 
створення належних умов не лише для 
суддів, а й для учасників судового про-
цесу. Адміністративна юрисдикція, як 
окружні, так і Вищий адміністративний 
суди, зараз знаходяться не в тих умовах, 
в котрих мають», — наголосив він. Інші 

питання, які слід вирішувати, за сло-
вами І.Темкіжева, стануть очевидними 
вже під час роботи.

«Знання — сила»

Крім призначення нового очільни-
ка ВАС, колегіальний орган розглянув 
ще 26 кандидатур на адміністративні 
посади. Майже всі вони отримали 
позитивні вердикти. Не пощастило 

тільки Наталії Топузовій, яка планува-
ла стати заступником голови Першо-
травневого районного суду Донецької 
області. 

У суді, в якому вона працює, крім 
неї, лише троє носять мантії. І хто б 
міг подумати, що в такому маленькому 
колективі може розгорітися боротьба 
за владу. На оперативній нараді голо-
ва суду Сергій Трегубенко запропо-
нував кандидатуру Н.Топузової як 

свого заступника, але це викликало 
невдоволення в одного з їхніх колег, 
котрий проголосував проти. Й, хоча 
решта колективу була «за» він напи-
сав до ВРЮ лист, в якому повідомив 
про власне бажання отримати посаду 
заступника. Конституційний орган у 
свою чергу, переадресував звернення 
Раді суддів загальних судів. 

На засіданні члени ВРЮ виріши-
ли довідатися, чи запрошував орган 
суддівського самоврядування на своє 
засідання іншого претендента, і про 
те, як загалом відбувалося надання 
рекомендації. Під час розмови суддя 
розповіла, що отримала рекомендацію 
від Ради суддів України. Почувши про 
це, в колегіальному органі попросили 
суддю уточнити, хто ж давав їй реко-
мендацію. Відповідь була та сама: Рада 
суддів України.

Хто знає, можливо, засідання ВРЮ 
завершилося б листом до РСУ з про-
ханням пояснити, чому та перебирає 
на себе чужі повноваження, якби один 
із членів колегіального органу не по-
просив Н.Топузову сказати, які взагалі 
в нашій державі є ради суддів. Вияви-
лося, вона думає, що є лише одна — 
РСУ. Після цього суддю запитали, 
хто ж її очолює, але відповісти вона 
не змогла. 

Незнання організації роботи судо-
вої системи схвилювало членів ВРЮ 
значно більше, ніж боротьба за владу в 
Першотравневому. Тому кандидатуру 
Н.Топузової відхилили. �

З першого ж дня головування у ВАС І.Темкіжеву доводиться звикати до уваги преси.

7№49 (1036),  3  9 ГРУДНЯ 2011 Р. судова влада



Усі ваші фото — 
на нашому сайті!

zib.com.ua 

АКЦІЯ

«Букет для Юлі» 
Квіти, шампанське, тістечка та численні побажання — стандартний набір повноцінного дня народження. 
Однак свято під стінами Лук’янівського СІЗО 27 листопада було неповним, бо серед гостей не було іменинниці. 
Акція «Букет для Юлі», за підрахунками міліції, зібрала близько 2 тис. небайдужих до долі Юлії Тимошенко. 
Якби екс-прем’єр була на волі, навряд чи всі ці люди колись стали б гостями на її святі. А так…

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

Тости за здоров’я найпалкіші прихильники виголошували майже до вечора. Між першою та другою покуримо з подругою. Юля могла подивитися на свято тільки з портрета. 

РОКОВИНИ

У скорботі всі рівні
Цьогорічний всеукраїнський громадський захід було присвячено, зокрема, вшануванню пам’яті дітей, убитих і 
не народжених унаслідок трагічних подій 1932—1933 років. Близько 5 тис. осіб пройшли ходою від станції метро 
«Арсенальна» до Національного меморіалу пам’яті жертв голодоморів в Україні. У спільній скорботі об’єдналися 
представники трьох церков, посадовці, найвищі державні особи, теперішні та колишні очільники України.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Віктор ТАТЬКОВ (праворуч) пліч-о-пліч з Валерієм ПУСТОВОЙТЕНКОМ 

крокують до Національного меморіалу пам’яті жертв голодоморів, 

де відбудеться панахида по загиблих. 

Віктор ЯНУКОВИЧ та Микола АЗАРОВ ушанували пам’ять співвітчизників, 

які загинули в голодних муках. День пам’яті зібрав разом усіх президентів незалежної України.

ПРОТЕСТ

«Не вчинили ми скандалу, бо вождя нам бракувало»
«Не дай Боже побачити російський бунт, безглуздий і нещадний», — писав Олександр Пушкін про своїх співвітчизників. Але 
акція протесту під будівлею Кабінету Міністрів відбулася відносно спокійно й цивілізовано — без жертв і масових безпорядків. 

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

То намети забирають — мовляв, підлі, заважають... «Справжніх буйних мало, ось і немає ватажків». «Товариш перший нам сказав, щоб утихомирились, не буянили та розійшлись…»

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

КОЛЕКТИВНЕ РІШЕННЯ

Темкіжева — 
на місце Пасенюка
24 листопада Рада суддів адмінсудів вирішила внести подання до Вищої 
ради юстиції щодо призначення Ігоря Темкіжева головою Вищого 
адмінсуду. Також орган суддівського самоврядування обговорював стан 
справ з організацією роботи в адміністративних обителях Феміди.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

 Голова РСЗС Павло ГВОЗДИК поділився з колегою Юрієм ФУРИКОМ 

своїми думками про кандидатів на адмінпосади. 

САМОВРЯДУВАННЯ 

Рекомендації 
для всіх
Засідання Ради суддів загальних суддів 
23 листопада виявилося вдалим для всіх, хто 
претендував на адмінпосади. Рекомендації 
на місця керівників без проблем удалося отримати 
15 суддям. А тим, хто добре зарекомендував себе 
на адмінпосадах, РСЗС дала шанс продовжити 
таку діяльність. 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО 

 Члени РСЗС, у тому числі й секретар ради Олена ЗАПОРОЖЧЕНКО, 

поступово звикають до уваги фотокореспондентів. 

Людмила НАВОЗЕНКО, яка отримала шанс продовжити роботу 

заступником голови Апеляційного суду Чернігівської області, розповіла, 

чим займалася на посаді. 

Голови Луганського окружного та Донецького апеляційного адмінсудів 

Світлана ТРІФАНОВА (ліворуч) і Тамара БАДАХОВА шукали причини надходження 

великої кількості скарг громадян.

Олександр ПАСЕНЮК до Ігоря ТЕМКІЖЕВА: «Ігорю Хажмуридовичу, 

тепер кермо ВАС — у ваших надійних руках».

Голова РСАС Микола КОБИЛЯНСЬКИЙ (праворуч) привітав представника ради Анатолія РИБЧЕНКА 

з днем народження.

Не взявши на засідання капелюха, очільник Одеського 

апеляційного адмінсуду Віктор АЛЄКСЄЄВ на знак вдячності за допомогу 

в налагодженні роботи суду зняв перед РСАС окуляри.

Керівництво Київського апеляційного адмінсуду вирішувало, 

хто звітуватиме про усунення недоліків у роботі установи.

Представник ради Володимир КУЗЬМЕНКО (ліворуч) обговорював 

з колегою проблеми адмін’юстиції.

Голова Державної судової адміністрації Руслан КИРИЛЮК (праворуч) 

пообіцяв, що наступного року фінансування адмінсудів 

суттєво збільшиться.
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KАДВОКАТУРА

ОБМЕЖЕННЯ

Кава без 
сигарет
Нардепи пропонують заборонити 
курити в закладах громадського 
харчування. Власники ж кафе і 
ресторанів, які розставлятимуть 
на столах попільнички, 
ризикуватимуть отримати штраф 
у розмірі 10 тис. грн.

Зменшити кількість місць, де 
можна курити, пропонують відразу 
12 народних депутатів, які подали 
проект «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо 
вдосконалення окремих положень про 
обмеження місць куріння тютюнових 
виробів)» (№9474).

Пропонується заборонити паління 
в приміщеннях закладів громадського 
харчування, у відкритих та закритих 
спортивних спорудах та в закладах 
культури. 

Нардепи також пропонують уточ-
нити положення, які стосуються 
зобов’язань власників або орендарів 
приміщень, щодо відведення спе-
ціальних місць для куріння. Проект 
зобов’язує їх або повністю заборонити 
бавитися тютюном у своїх приміщен-
нях, або відвести спеціальні місця для 
паління. Також новації вводять додат-
кову відповідальність за розміщення 
попільничок та за невживання захо-
дів щодо припинення куріння у при-
міщеннях підприємств громадського 
харчування. Штраф за такі порушення 
становитиме від 1 тис. до 10 тис. грн. 
На сьогодні ж закон зобов’язує виді-
лити щонайменше половину площі 
кафе чи ресторану для відвідувачів, 
які не палять. �

ЗАХИСТ

Стягнення 
вищого рівня
У Верховній Раді пропонують 
надати громадянам можливість 
оскаржувати в касаційній 
інстанції притягнення до 
адміністративної відповідальності.

Як наголошує ініціатор змін — на-
родний депутат Юрій Кармазін, право 
на судовий захист закріплено ст.55 
Конституції, яка визначає, що права 
і свободи людини і громадянина за-
хищаються судом, кожному гаран-
тується право на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади.

На думку парламентаря, немож-
ливість касаційного оскарження рі-
шення суду в справах про адмінпра-
вопорушення означає неможливість 
реалізації повною мірою громадяни-
ном свого конституційного права на 
судовий захист і перевірку законності 
та обгрунтованості рішення про на-
кладення стягнення.

Обмеження права на касаційне 
оскарження не відповідає п.2 ст.7 за-
кону «Про судоустрій та статус суд-
дів», згідно з яким для забезпечення 
всебічного, повного і об’єктивного 
розгляду справ, законності судових 
рішень діють суди першої, апеляцій-
ної та касаційної інстанцій, зазначає 
нардеп. Тому Ю.Кармазін пропонує 
колегам підтримати проект «Про вне-
сення змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» та Кодексу 
України про адміністративні право-
порушення» (№9487), який дасть мож-
ливість оскаржувати адміністративні 
стягнення у Вищому спеціалізованому 
суді з розгляду цивільних і криміналь-
них справ. �

КОНТРОЛЬ

Правовий іспит
Міністерство юстиції 
перевірятиме органи виконавчої 
влади, навчальні заклади, а також 
державні підприємства, установи 
та організації щодо здійснення 
ними заходів правоосвітньої 
та правовиховної роботи з 
населенням.

Відповідно до покладених на нього 
повноважень відомство здійснювати-
ме комплексні та контрольні перевірки 
такої роботи, як планові, так і поза-
планові. Зокрема, у дошкільних на-
вчальних закладах перевірятиметься: 

• організація навчально-виховного 
процесу (виконання базового ком-
понента дошкільної освіти в частині 
правового навчання та виховання); 

• навчально-методична база; 
• організація методичної роботи з 

вихователями, іншими педагогічними 
працівниками дошкільного закладу з 
питань правової освіти тощо.

У середніх загальноосвітніх, про-
фесійно-технічних та вищих навчаль-
них закладах здійснюватимуться 
перевірки: 

• організації навчально-виховного 
процесу; 

• рішень;
• розпоряджень керівника навчаль-

ного закладу, пов’язаних з викладан-
ням дисциплін права та організацією 
правовиховної роботи; 

• навчально-методичної бази; 
• рівня якості роботи з батьками, 

педагогічними працівниками щодо 
підвищення рівня правових знань.

У вищих навчальних закладах, які 
здійснюють підготовку юристів, пере-
вірятиметься: 

• організація навчального процесу 
та відповідність діяльності навчаль-
ного закладу установчим документам 
і вимогам чинного законодавства;

• організація освітнього прова-
дження відповідно до ліцензійних 
умов надання освітніх послуг; 

• навчально-методичне забезпе-
чення; 

• як відбувається участь студентів 
у соціальних проектах; 

• робота юридичних клінік;
• організація всіх видів практики 

студентів тощо.
В органах виконавчої влади, на 

державних підприємствах, в устано-
вах, організаціях здійснюватимуться 
перевірки роботи щодо:

• роз’яснення в засобах масової 
інформації практики застосування 
законодавства; 

• надання правових консультацій 
з питань, які належать до компетенції 
таких органів, через громадські при-
ймальні; 

• підвищення кваліфікації осіб, до 
функціональних повноважень яких 
належить правове інформування та 
інші заходи.

За результатами перевірок Мін’юст 
та його територіальні органи надава-
тимуть рекомендації та встановлю-
ватимуть терміни щодо усунення ви-
явлених недоліків і порушень. У разі 
невиконання вимог, органи юстиції 
прийматимуть рішення стосовно над-
силання правоохоронним органам 
матеріалів про порушення законодав-
ства щодо здійснення правової освіти, 
а також інформуватимуть органи влади 
вищого рівня про неналежне виконання 
законодавства об’єктом перевірки. �

КОНТРОЛЬ

Прокурорське попередження
У Верховній Раді пропонують 
надати прокурорам можливість 
попереджати про майбутню 
відповідальність, якщо їм стало 
відомо про підготовку до скоєння 
злочину. Після цього громадяни 
мають одуматись і не переступати 
закону.

Народний депутат Віктор Шемчук 
подав до парламенту проект «Про вне-
сення змін до Закону України «Про 
прокуратуру» (№9499). Пропонується 
розширити можливі засоби проку-
рорського реагування. Відповідно до 
новації представник правоохоронного 

органу зможе застерігати від порушен-
ня закону. 

У пояснювальній записці до проекту 
нардеп зазначає, що найбільш ефек-
тивною робота органів прокуратури 
буде в тому разі, якщо в комплексі із 
заходами реагування на порушення за-
конів будуть використовуватись інстру-
менти запобігання злочинам. Жоден 
же з передбачених на сьогодні заходів 
прокурорського реагування такого не 
передбачає. 

Правом на застереження прокурор 
зможе скористатися в тому випадку, 
якщо йому стане відомо про запланова-
не лиходійство. Застереження має місти-

ти попередження про те, що певних дій 
не слід робити. Також прокурор направ-
лятиме інформацію про можливі наслід-
ки для майбутнього правопорушника.

У разі ігнорування застереження 
особи, яким воно було оголошено, бу-
дуть притягуватися до відповідальності. 
Парламентар наголошує, що в зако-
нодавстві деяких країн СНД (зокрема 
Російської Федерації та Казахстану) пе-
редбачено застереження як форму про-
курорського реагування. «Як свідчить 
досвід, така форма реагування відіграє 
позитивну роль у захисті прав та свобод 
громадян», — зазначає в пояснювальній 
записці нардеп. �

ВАЛЮТА

Велика різниця.
Вказівка в договорі під час його укладання ціни в доларовому еквіваленті 
не завжди рятує від курсових коливань

ВАЛЕНТИН БОГУНОВ, юрист

Практично ніхто в Україні не 
знає цін на квартири, землю 
або машини в гривнях. Так уже 
склалося, що вартість значних 
покупок українці виміряють 
виключно в доларах. Наскільки 
це законно та які нюанси варто 
врахувати при укладенні договору 
з прив’язкою до курсу валют — 
спробуємо з’ясувати.

Громадяни не хочуть вірити 
гривні, а держоргани — доларам

Цілком зрозуміле бажання під-
приємців і простих громадян застра-
хуватися від коливань курсу валют, 
прив’язавшись у договорі до стабіль-
нішої, ніж гривня, грошової одини-
ці, натрапляє на несхвалення з боку 
державних органів. Падіння курсу 
гривні супроводжується зростанням 
цін у галузях, де собівартість визначає 
імпортна сировина. Ну а підвищення 
цін (деколи необгрунтоване) спричи-
няє зменшення обігових коштів під-
приємств, зростання цін у суміжних 
галузях і черговий виток інфляції.

Можливо, саме тому питання про 
правомірність використання доларо-
вого еквівалента в договорах дотепер 
викликає суперечки.

Здавалося б, в стст.524, 533 Цивіль-
ного кодексу питання вирішене одно-
значно: сторони можуть визначити 
грошовий еквівалент зобов’язання в 
іноземній валюті. У цьому випадку, 
оскільки зобов’язання повинне бути 
виконане все ж таки в гривнях, сума, 
яка підлягає оплаті, визначається за 
офіційним курсом валюти на день 
платежу.

Проте Господарський кодекс подіб-
них норм не містить. Правила форму-
вання ціни законодавець визначив у 
ч.2 ст.189 ГК таким чином: «Ціна за-
значається в договорі у гривнях. Ціни 
у зовнішньоекономічних договорах 
(контрактах) можуть визначатися в 
іноземній валюті за згодою сторін».

А в п.1 постанови Кабміну від 
18.12.98 №1998 «Про вдосконалення по-
рядку формування цін» (яка досі чин-
на) взагалі міститься повна заборона 
на формування цін у валюті. Обгрун-
тованим, на думку Уряду, вважається 
тільки врахування витрат у доларо-
вому еквіваленті в частині імпортної 
складової структури ціни. Посилаю-
чись на цей акт, Державна інспекція 
з контролю за цінами неодноразово 
нагадувала про те, що український 
суб’єкт господарювання в договорі з 
іншим суб’єктом, зокрема фізичною 
особою, не має права встановлювати 
ціну договору в еквіваленті іноземної 

валюти з прив’язкою до ринкового або 
офіційного курсу НБУ на день оплати 
(див., наприклад, лист від 3.12.2009 
№200/7-6/6148).

Конституція — на боці громадян

Утім, правових підстав для засто-
сування еквівалента зобов’язання в 
іноземній валюті більш ніж достатньо.

По-перше, суперечності між поло-
женнями ГК й ЦК, як уважають деякі 
фахівці, немає. Адже сторони, що за-
стосовують еквівалент, установлюють 
для себе зобов’язання розрахуватися 
в гривнях і виконують зобов’язання 
в гривнях. Єдина особливість — це 
те, що обсяг зобов’язань визначається 
курсом національної валюти відносно, 
наприклад, долара або євро. Валюта 
зобов’язання та валюта розрахунку за 
зобов’язанням, як говорять в Одесі, — 
це дві великі різниці.

По-друге, згадана норма постано-
ви насправді суперечить Конституції 
та не повинна застосовуватися. Так, 
відповідно до п.1 ч.2 ст.92 Основного 
Закону статус національної валюти, а 
також статус іноземних валют на те-
риторії України встановлюється ви-
ключно законами.

Згідно із законом «Про Національ-
ний банк України», декретом КМ від 
19.02.93 №15-93 «Про систему валют-
ного регулювання і валютного конт-
ролю», що має силу закону, гривня є 
єдиним законним засобом платежу 
на території України. Водночас зако-
нодавчі акти не містять заборони на 
визначення обсяг зобов’язань в іно-
земній валюті.

Саме на підставі згаданого поло-
ження Конституції заборона на за-
стосування еквівалента підзаконним 

актом неконституційна. Враховуючи 
положення ст.4 ЦК й ст.4 ГПК, поста-
нова Кабміну від 18.12.98 №1998 засто-
суванню не підлягає. 

До речі, судова практика йде саме 
цим шляхом.

Або еквівалент, або індекс інфляції

Так, Вищий господарський суд ще 
у 2002 році в оглядовому листі №01-
8/870 від 26.07.2002 підтвердив закон-
ність вираження в договорі грошових 
зобов’язань в іноземній валюті, звер-
нувши увагу на той аспект, що суб’єкти 
господарювання вільні у визначенні 
зобов’язань, виборі предмета договору, 
а також інших умов господарських вза-
ємовідносин. 

Цю норму на той момент місти-
ла ст.21 закону «Про підприємства в 
Україні», але вона благополучно пере-
йшла до чинного сьогодні Господар-
ського кодексу (ст.67). Тому було зроб-
лено висновок, що сторони договору 
мають право визначати ціну продукції 
в іноземній валюті, якщо, звичайно, 
ціна не регулюється державою.

Проте при цьому суд звернув увагу 
на такий нюанс: якщо через порушен-
ня умов договору в однієї зі сторін ви-
никає грошова заборгованість, друга 
сторона не має права розраховувати 
на притягнення боржника до відпові-
дальності повною мірою. Так, згідно з 
ст.625 ЦК (у попередній редакції — це 
ст.214) «боржник, який прострочив 
виконання грошового зобов’язання, 
на вимогу кредитора зобов’язаний 
сплатити суму боргу з урахуванням 
установленого індексу інфляції за весь 
час прострочення».

Довести в порядку, встановленому 
процесуальним законом, наявність 

заподіяних інфляцією збитків у тому 
випадку, коли грошове зобов’язання 
було виражене в іноземній валюті (або, 
іншими словами, довести знецінення 
долара чи євро), кредиторові навряд 
чи вдасться.

У той же час офіційний індекс ін-
фляції, який обраховується Держав-
ним комітетом статистики, визначає 
рівень знецінення тільки національної 
грошової одиниці, тобто зменшення 
купівельної спроможності гривні, а не 
іноземної валюти.

Навіть якщо аванс у валюті, 
його повернення — в гривнях

Ще одна забавна особливість за-
стосування в договорі еквівалента іно-
земної валюти полягає в такому: якщо 
частину зобов’язань було виконано, але 
через ті чи інші обставини сторони 
змушені повернутися в первинний 
стан (наприклад, повернути аванс), то 
враховується фактично сплачена сума 
коштів у гривнях. Навіть якщо по-
купець насправді передав продавцеві 
пачку доларів. Тобто тут еквівалент 
практично не «працює».

Про це свідчить рішення Вищо-
го спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 
20.07.2011 (його повний текст див. на 
стор.17) у справі, в якій покупець спро-
бував через суд повернути сплачений 
ним при укладенні попереднього дого-
вору купівлі-продажу квартири аванс, 
прив’язаний до іноземної валюти. 
Продавець відмовився від укладення 
основної операції, але й не поспішав 
повертати покупцеві гроші. Оскільки 
договір підписувався у 2008 році, на-
передодні фінансової кризи, різниця 
в розмірі боргу (враховуючи істотну 
зміну курсу валют) на момент розгляду 
справи в суді була, на думку покупця, 
що не відбувся, досить великою.

Суди першої та апеляційної інстан-
цій стали на бік позивача, зобов’язавши 
продавця повернути аванс, розрахова-
ний на основі курсу гривні до долара в 
день винесення рішення. 

Одначе ВСС визнав таку правову 
позицію нижчих судів недостатньо 
обгрунтованою. Зокрема, він звернув 
увагу на те, що один з пунктів договору 
містив фразу: «загальний розмір аван-
су становить ... грн., що еквівалентно … 
дол. США». Із цього було зроблено 
висновок, що валютою авансу попере-
днього договору була гривня. Саме цю 
фактично сплачену суму в гривнях (а 
не еквівалент доларів) суд зобов’язав 
відповідача повернути позивачеві.

Проте якби основний договір все ж 
таки було укладено, то сплачена рані-
ше сума в гривнях була б зарахована 
на виконання зобов’язання в іноземній 
валюті за вигіднішим курсом. �

Іноземна валюта може застосовуватися для визначення обсягу зобов’язань, але при 
проведенні розрахунків повинна використовуватися лише гривня.

10 законодавча влада



НАУКОВИЙ ПОГЛЯД

У зоні юридичного ризику.
Аспекти легітимності укладення договору купівлі-продажу майнових прав

ВАЛЕНТИН 
ГОЛОВЧЕНКО, 
кандидат 
юридичних наук;

ОЛЬГА 
ГОЛОВЧЕНКО, 
юрист

Жоден з використовуваних 
сьогодні способів інвестицій у 
будівництво не можна вважати 
абсолютно безпечним. Ризики, 
що виникають при цьому, 
можуть бути викликані різними 
обставинами — економічними, 
валютними, політичними, 
інфляційними, податковими, 
навіть явищами природного 
характеру. Якими є ризики 
правові — спробуємо розібратися.

Майнове право без майна

Існують договори з особливо ви-
соким ступенем ризиковості. В юри-
дичній науці їх виокремили й назвали 
алеаторними (ризиковими) договора-
ми. До них належать договори стра-
хування, довічного утримання тощо, 
коли сторони не можуть чітко визна-
чити, якою мірою та як довго їм до-
ведеться виконувати свої обов’язки, 
розраховуючи при цьому на настання 
певного випадку. 

До цієї категорії можна віднести 
й договір купівлі-продажу майнових 
прав на житло, спорудження якого 
здійснює продавець. Сутність такого 
договору полягає в залученні коштів 
на фінансування будівництва житла. 
Фактор ризику тут досить високий, і 

невідомо, виграєш чи програєш при 
вкладенні коштів у майно, якого ре-
ально ще не існує. 

Унаслідок недосконалої процедури 
землевідведення, вибору забудовників, 
реєстрації прав на нерухоме майно, а 
також у зв’язку з відсутністю ефектив-
них механізмів забезпечення догово-
рів, правовою необізнаністю й легко-
важністю людей стали можливими 
випадки квартирних афер, шахрайства 
та зловживань у цій сфері.

Незважаючи на те що існує про-
блема з приводу майнових прав як 
предмета договору купівлі-продажу 
майнових прав на житло, котре спо-
руджує продавець, і схильність юрис-
тів-практиків уважати такі договори 
легітимними, є специфічні ризики, 
які можуть призвести до того, що осо-
ба не зможе реалізувати своє право. 
Адже йдеться про майнове право без 
існування самого майна, а визначення 
цього поняття Цивільний кодекс не дає 
й, крім того, не регулює всіх відносин 
у галузі майнових прав. Фактично від-
носини між забудовником і покупцем 
складаються за формулою: «Я тобі 
гроші, а ти — зобов’язання побудувати 
мені житло».

Законів — багато, 
користі — мало

Очевидним є юридичний ризик, 
що виникає внаслідок або недоско-
налого правового регулювання, або 
порушення вимог законів і договорів. 
Такий ризик може бути наслідком 
колізій та прогалин у законодавстві, 
неоднозначності й багатоманітності 
несистематизованих правових актів.

Чимало не дуже конкретних і роз-
порошених норм щодо врегулювання 
відносин у галузі капітального будів-
ництва, купівлі-продажу майнових 
прав на житло містять різноманітні 
нормативно-правові акти, яких до-
сить багато. 

Крім ЦК, відносини в галузі будів-
ництва об’єктів нерухомості тією чи 
іншою мірою передбачені Житловим, 
Господарським, Земельним кодексами, 
законами «Про особливості привати-
зації об’єктів незавершеного будівни-
цтва», «Про інвестиційну діяльність», 
«Про основи містобудування», «Про 
планування та забудову територій», 
«Про іпотеку», «Про відповідальність 
підприємств, їх об’єднань, установ 
та організацій за правопорушення 
у сфері містобудування», «Про архі-
тектурну діяльність», «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», «Про 
заставу», «Про примусове переселен-
ня при громадській необхідності» та 
деякими іншими. Зокрема, 10-а сесія 
IV скликання Київської міської ради 
27.01.2005 ухвалила Правила забудови 
м.Києва.

Як бачимо, відносини, що є пред-
метом цивільного права, регулюються 

нормами різних галузей законодав-
ства. Тому реальною є ситуація, коли 
загальних законів багато, а в конкрет-
ній галузі відносини не врегульовано, 
що потребує особливої уваги не лише 
сторін договору, але й законодавця.

Право на річ — 
категорія уявно-ідеальна

Спочатку спробуємо розібратися 
з ключовими термінами, якими пере-
насичені нормативно-правові акти. 
У законі «Про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні» законодавець 
визначає майнові права як «будь-які 
права, пов’язані з майном, відмінні 

від права власності, у тому числі 
права, які є складовими частинами 
права власності (права володіння, 
розпорядження, користування), а 
також інші специфічні права (право 
на провадження діяльності, викорис-
тання природних ресурсів тощо) та 
права вимоги». 

Яскравим прикладом майнових 
прав є право інтелектуальної влас-
ності. Відповідно до ч.2 ст.418 ЦК це 
«особисті немайнові права інтелек-
туальної власності та (або) майнові 
права інтелектуальної власності». 
При цьому чітко розмежовується 
право інтелектуальної власності та 
право власності на річ: вони не за-
лежать одне від одного. Так, перехід 
права на об’єкт права інтелектуаль-
ної власності не означає переходу 
права власності на річ, і навпаки 
(ст.419 ЦК). Що ж саме являють со-
бою майнові права інтелектуальної 
власності? Це насамперед право на 
використання об’єкта права інтелек-
туальної власності (літературного та 
художнього твору, винаходу тощо), 
виключне право дозволяти та забо-
роняти його використання, а також 
інші майнові права інтелектуаль-
ної власності, встановлені законом 
(ст.424 ЦК). Майнові права, як і інші 
речі, можуть перебувати у вільному 
цивільному обороті: вільно відчужу-
ватися, переходити від однієї особи 
до іншої в порядку спадкування або 
іншим чином (стст.177, 178 ЦК).

Майнові права інтелектуальної 
власності, наприклад, можуть бути 
вкладом до статутного капіталу юри-
дичної особи, предметом договору 
застави та інших зобов’язань, а також 

використовуватися в інших цивіль-
них відносинах (ч.3 ст.424 ЦК). Май-
нове право має вартісне вираження. 
Зокрема, придбаний або отриманий 
підприємством нематеріальний актив 
відображається в його балансі, якщо 
існує ймовірність одержання майбут-
ніх економічних вигод (Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 8 
«Нематеріальні активи», затвердже-
ний наказом Мінфіну від 2.11.99 
№750/4043). Нематеріальні активи в 
Податковому кодексі визначаються 
як «право власності на результати ін-
телектуальної діяльності, у тому числі 
промислової власності, а також інші 
аналогічні права, визнані об’єктом 
права власності (інтелектуальної влас-
ності), право користування майном та 
майновими правами платника податку 
в установленому законодавством по-
рядку, майном та майновими права-

ми». До нематеріальних активів п.5 
положення відносить: 

• права користування природ-
ними ресурсами; 

• права користування майном; 
• права на комерційні позна-

чення; 
• права на об’єкти промислової 

власності; 
• авторське право та суміжні 

права; 
• інші нематеріальні активи. 

Цей перелік не є вичерпним. На-
самперед тому, що стрімко змінюють-
ся суспільні відносини, інформаційні 
технології, навколишній світ у цілому.

Поряд з річчю матеріального світу, 
яка існує сама по собі, є певне ставлен-
ня особи до неї. Зв’язок особи з річчю 
породжує нове поняття — право на річ. 
Воно є категорією уявно-ідеальною, 
його неможливо побачити, доторкну-
тися до нього, але воно існує, оскільки 
існує сама людина. На підтвердження 
наявності такого права, його «руху», з 
метою його матеріалізації видаються 
відповідні свідоцтва, укладаються 
договори тощо. Право на річ — це не-
мовби її тінь. Але, на відміну від тіні, 
право на річ не завжди прямує за своїм 
«господарем». Право може належати 
одній особі, а річ — іншій. Як, напри-
клад, у випадку з правом інтелектуаль-
ної власності. 

Світ речей досить складний та роз-
галужений, і такої категорії, як «право 
володіння, користування і розпоря-
дження», тобто поняття «право влас-
ності», на сьогодні видається замало, 
щоб охарактеризувати всі взаємовід-
носини в суспільстві з приводу речей. 
Виникають нові й нові форми речових 
правовідносин, під впливом та в по-
єднанні із зобов’язальними право-
відносинами вони часто породжують 
нові об’єкти цивільних правовідносин. 

Так, при укладенні договору бан-
ківського вкладу в громадян вини-
кає право на отримання вкладу, а в 
банку — обов’язок видати гроші на 
першу вимогу вкладника. Таке право 
виникає опосередковано з грошово-
го зобов’язання банку і ніби починає 
жити самостійним життям поряд із 
правом на кошти. Природу такого пра-
ва визначити важко: в ньому присутні 
як речові, так і зобов’язальні складові. 
Оскільки воно порівняно з речовим 
правом має більш складну конструк-
цію, з додаванням «зобов’язального 
компонента», то його виділяють в 
окрему категорію — майнове право. 

За ЦК, майнові права визнаються 
речовими правами (ч.2 ст.190 ЦК). За-
конодавець, на нашу думку, вжив слово 
«визнаються» навмисно, щоб підкрес-
лити відмінність цих двох понять при 
всій їх схожості. Хоча неод нозначно 
сприймається прикметник «майно-
ве», бо «майнове» — те, що пов’язане 
з майном. А «майно» — це окрема 
річ, сукупність речей, а також майно-
ві права та обов’язки (ч.1 ст.190 ЦК). 

Виходить замкнуте алогічне коло — 
визначення через визначення, або май-
но через майно.

З наведеного зрозуміло, що право 
на річ, майнове чи речове, без самої 
речі існувати не може. У деяких ви-
падках, однак, наявність речі лише 
передбачається. Так, при виділенні гір-
ничого відводу для розробки родовищ 
корисних копалин достеменно невідо-
мо, видобудуть їх чи ні, у якій кількості 
та якої якості. Проте за розробником 
законодавчо закріплено право розпо-
рядження видобутими корисними ко-
палинами в майбутньому — майнове 
право на корисні копалини.

Головний ризик при купівлі 
майнових прав

Отже, специфіка майнових прав 
полягає не лише в їх змішаній приро-

ді, а й у підвищеному ступені ризику у 
зв’язку з можливою відсутністю речі, з 
якою вони пов’язані.

Можна виділити такі ознаки май-
нових прав:

• це різновид речових прав з 
певною властивою їм специфікою 
(опосередкований правовий зв’язок 
з річчю);

• вони можуть виступати са-
мостійним об’єктом цивільного обо-
роту на рівні квартир, машин, землі, 
техніки, цінних паперів тощо (ч.2 
ст.190 ЦК); відповідно, майнові права 
можуть відчужуватися, заставлятися 
та бути об’єктом інших правочинів;

• це неспоживна річ, тобто при-
значена для неодноразового викорис-
тання (ч.2 ст.190 ЦК); на нашу думку, 
за деяких обставин майнові права 
можна використати тільки раз, після 
чого вони вичерпуються; так, можна 
використати своє право першої вимоги 
повернення вкладу й розірвати відпо-
відний договір;

• вони можуть виникати без іс-
нування речі, якої стосуються, в натурі 
або за її наявності;

• вони мають вартісне виражен-
ня і можуть бути предметом оцінки.

Купівля-продаж майнових прав на 
майбутню квартиру викликає чимало 
сумнівів. Але сумніви ці стосуються 
швидше не легітимності такої угоди, а 
надійності продавця.

З огляду на зазначене можна при-
пустити, що майнові права на об’єкт 
капітального будівництва у вигляді 
квартири, спорудження якої здійсню-
ється продавцем, це, по-перше, всі 
права на даний об’єкт нерухомості, що 
належать забудовнику і відчужуються 
покупцю, який у майбутньому набуває 
право власності на об’єкт нерухомості 
(квартиру); по-друге, юридично визна-
чена й охоронювана державою мож-
ливість особи задовольнити свої ма-
теріальні та побутові потреби в житлі.

Річ в ідеалі — 75% готовності

У статті розглянуто лише частину 
проблем, пов’язаних з можливими 
ризиками й легітимністю договорів 
купівлі-продажу майнових прав на 
житло, спорудження якого здійснює 
продавець. Але навіть це свідчить 
про багатоманітність теоретико-при-
кладних підходів до вирішення таких 
питань.

Деякий оптимізм уселяє ухвалення 
низки принципово важливих доку-
ментів, що передбачають розв’язання 
житлової проблеми в Україні на нових 
засадах, зокрема за рахунок іпотечного 
кредитування. Втім, це не позбавляє 
ризиків, оскільки законодавством уре-
гульовано далеко не все, що стосується 
купівлі-продажу майнових прав.

Що ж до договорів купівлі-продажу 
майнових прав на об’єкт капітального 
будівництва у вигляді квартири, спо-
рудження якої здійснює продавець, то 
за умови дотримання норм чинного 
законодавства їх можна вважати ле-
гітимними, оскільки за таким догово-
ром майнове право фактично вже має 
властивості речі й може вільно «ви-
ступати» в цивільному обороті. Тобто 
майнове право може бути пов’язане 
як з реальною річчю, так і з річчю 
в ідеалі. Проте питання з’ясування 
функціональних взаємозв’язків май-
нового права з річчю, речового права 
з річчю, практичного значення цих 
взаємозв’язків потребують окремого 
аналізу.

Структура законодавства про май-
нові права має передбачати ієрархію 
норм права, тобто залежність одних 
законів від інших. Визначальну роль 
мають відігравати закони, що забез-
печують порядок, сприятливий для 
задоволення людиною різноманітно-
го спектра матеріальних і духовних 
потреб, передусім у галузі вирішення 
житлової проблеми. Для цього було б 
доцільним здійснити систематизацію 
законодавства у цій сфері, об’єднавши 
в єдиному збірнику норми публічного 

й приватного права. Крім того, бажа-
но внести доповнення до вже чинних 
законів, які б чітко визначали статус 
майнових відносин, об’єкти й характер 
майнових прав, загальні положення 
зобов’язань взагалі та договірних 
зобов’язань зокрема.

Незважаючи на деякий скепсис, 
можливості набуття житла в зазначе-
ний спосіб усе ж таки можна вважати 
легітимними. Але реально безпечними 
ці можливості уявляються за наявнос-
ті 75—78% ступеня готовності будів-
лі. Життя засвідчило, що вже багато 
громадян України отримали сучасне 
житло саме в такий спосіб.

Припускаючи легітимність купів-
лі-продажу майнових прав, можна 
констатувати й той факт, що нинішній 
стан правового регулювання право-
відносин у зазначеній сфері не є до-
сконалим. �

ТЕХНОЛОГІЇ

Підприємство 
під контролем
Дані з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб — підприємців 
надаватимуться органам 
державної влади в електронному 
вигляді.

Верховна Рада ухвалила закон «Про 
внесення змін до статті 20 Закону 
України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб — 
підприємців».

Необхідність змін у Раді пояснили 
тим, що на сьогодні органам державної 
контрольно-ревізійної служби надано 
право отримувати відомості у вигляді 
витягу та довідки про наявність або 
відсутність у реєстрі запитуваної ін-
формації. 

Водночас підконтрольними ор-
ганам ДКРС є близько 100 тис. під-
приємств, установ і організацій, 
багато з яких перебувають на стадії 
реорганізації, ліквідації, або ство-
рені нещодавно. Тому уточнення 
такого масиву інформації шляхом 
подання запитів до спеціально упо-
вноваженого органу з питань дер-
жавної реєстрації в установленому 
законом порядку є неможливим. 
Законотворці сподіваються, що за-
вдяки змінам органи контролю змо-
жуть ефективніше використовувати 
свої повноваження. �

ПОЗИЦІЯ

Паперове 
спрощення
Нацбанк підтримав позицію 
Асоціації «Український Кредитно-
Банківський Союз» щодо 
необхідності спрощення умов 
надання клієнтами документів 
для підтвердження послуг 
банку з розрахунково-касового 
обслуговування.

УКБС звернувся до НБУ, оскільки 
фіскальні органи вимагали від клієнтів 
надавати для підтвердження послуг 
РКО акти виконаних робіт, підписані 
фінансово-кредитними установами. 
Адже податківці не вважають пер-
винним документом виписку банку з 
рахунку клієнта, оформлену належ-
ним чином.

Експерти Асоціації наголошували, 
що згідно із законом «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність 
в Україні» та Положенням про до-
кументальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку підставою 
для бухобліку господарських операцій 
є первинні документи, які фіксують 
господарські операції та складені під 
час здійснення або після закінчення 
господарської операції.

Крім того, в Положенні про органі-
зацію операційної діяльності в банках 
України передбачено, що фінустанови 
зобов’язані зберігати на паперових або 
електронних носіях особові рахунки 
та виписки з них, які є підтверджен-
ням виконаних за день операцій та 
призначаються для видачі або надси-
лання клієнту.

Згідно з Переліком типових доку-
ментів касові, банківські документи, 
повідомлення банків і переказні ви-
моги та виписки банків віднесені до 
первинних документів.

У свою чергу Нацбанк повідомив 
УКБС, що згідно з п.44.1 ст.44 Податко-
вого кодексу для цілей оподаткування 
платники податків зобов’язані вести 
облік доходів та витрат на підставі 
первинних документів, реєстрів бух-
галтерського обліку, фінансової звіт-
ності та інших документів. Регулятор 
також зазначив, що згідно з ПК дохід 
від надання послуг та виконання робіт 
визнається за датою складання акта 
або іншого документа, який підтвер-
джує виконання робіт або надання по-
слуг, оформлений відповідно до вимог 
чинного законодавства. �

Структура законодавства 
про майнові права має 
передбачати ієрархію норм 
права, тобто залежність 
одних законів від інших.

При вкладенні коштів у будівництво житла, 
якого реально ще не існує, фактор ризику досить 
високий, адже невідомо, чи виграєш, чи програєш.

ДОЗВІЛ

Винне свято
У парламенті пропонують 
запровадити обмеження для 
реклами пива, але разом з тим 
дозволити популяризувати по 
телебаченню вино 
в будь-який час.

З такими незвичними пропозиція-
ми виступили народні депутати Пав-
ло Климець та Олександр Голуб, які 
спільно подали проект «Про внесення 
змін до статті 22 Закону України «Про 
рекламу» (№9507).

Відповідно до документа пиво не 
можна буде рекламувати на перших і 
останніх сторінках газет, на обкладин-
ках журналів, у виданнях для дітей та 
юнацтва, на транспорті й у метро. Такі 
ж обмеження діятимуть і для вина. 
Разом з тим останнє можна буде віль-
но рекламувати по телебаченню, хоча 
тепер це дозволено робити лише вночі. 
Так само вино зможе повернутись і до 
журналів та газет. �

Чимало громадян отримали житло, вкладаючи гроші в його спорудження. 

Але, щоб уникнути ризиків, будівля має бути готовою принамні на три чверті.
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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кредитора не питають.
Відсутність згоди боржника на 
укладення договору поруки не є підставою 
недійсності такого правочину

З метою забезпечення правильної і 
однакової судової практики вважаємо 
за необхідне звернути увагу господар-
ських судів на практику застосування 
судом касаційної інстанції у розгляді 
справ окремих норм Цивільного кодексу, 
Господарського кодексу та інших актів 
законодавства, що містять норми ма-
теріального права, а саме:

1) стст.203, 215, 511 ЦК в розгляді 
справ зі спорів про визнання недійс-
ним договору поруки, укладеного 
між кредитором і поручителем без 
згоди боржника на забезпечення ви-
конання останнім свого обов’язку.

Договір поруки, за змістом при-
писів стст.553, 554 ЦК, укладається 
кредитором за зобов’язанням, яке за-
безпечується порукою, і поручителем. 
Що ж до боржника, то він стороною до-
говору поруки не виступає, а є учасни-
ком (стороною) в зобов’язанні, забез-
печеному порукою. Законодавством 
не передбачено і не випливає зі змісту 
правовідносин поруки обов’язку кре-
дитора або поручителя за договором 
поруки отримувати згоду боржника 
на укладення такого договору (див. 
постанови ВГС від 7.09.2010 №53/86-09, 
від 7.09.2010 №14/212пд).

З огляду на відсутність передбаче-
ного законом обов’язку укладати дого-
вір поруки лише за згодою боржника 
відсутність згоди боржника на укла-
дення договору поруки не порушує 
умови дійсності договору поруки і не 
є підставою недійсності зазначеного 
правочину.

2) ст.220 ЦК в розгляді справ зі 
спорів про визнання дійсним право-
чину, який підлягає нотаріальному 
посвідченню і державній реєстрації.

Відповідно до ч.3 ст.640 ЦК дого-
вір, який підлягає нотаріальному по-
свідченню або державній реєстрації, 
є укладеним з моменту його нотарі-
ального посвідчення або державної 
реєстрації, а в разі необхідності і но-
таріального посвідчення, і державної 
реєстрації — з моменту державної 
реєстрації.

Частиною 2 ст.220 ЦК передба-
чено, що, якщо сторони домовилися 
стосовно усіх істотних умов договору 
і це підтверджується письмовими до-
казами та відбулося повне або часткове 
виконання договору, але одна із сторін 
ухилилася від його нотаріального по-
свідчення, суд може визнати такий до-
говір дійсним. У цьому разі наступне 
нотаріальне посвідчення договору не 
вимагається.

Відповідні приписи ч.2 ст.220 ЦК 
не застосовуються щодо правочинів, 
які підлягають і нотаріальному по-
свідченню, і державній реєстрації, 
оскільки момент вчинення таких пра-
вочинів відповідно до стст.210 та 640 
ЦК пов’язується з державною реєстра-
цією, тому вони не є укладеними і не 
створюють прав та обов’язків для сто-
рін (див. абз.2 п.13 постанови Пленуму 
ВС «Про судову практику розгляду 
цивільних справ про визнання право-
чинів недійсними» від 6.11.2009 №9, 
постанову ВС від 18.04.2011 №2-17/604-
2009 і постанову ВГС від 20.01.2011 №2-
27/19191-2006).

Слід також мати на увазі, що з 
1.01.2012 набирає чинності закон «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обмежень» та 
інших законодавчих актів», яким ч.3 
ст.640 ЦК викладено в новій редакції, 
згідно з якою договір, що підлягає но-
таріальному посвідченню є укладеним 
з дня такого посвідчення, а з ч.2 ст.657 
названого кодексу виключено слова 
«та державної реєстрації».

Таким чином, із зазначеної дати 
скасовується обов’язок здійснювати 
державну реєстрацію відповідного 
договору купівлі-продажу після його 
нотаріального посвідчення.

3) ч.2 ст.625 ЦК в розгляді справ 
зі спорів про стягнення сум інфля-
ційних втрат та процентів річних за 
період відстрочки або розстрочки 
виконання рішення, ухвали, поста-
нови господарського суду.

Стаття 625 ЦК передбачає, що 
боржник не звільняється від відпові-
дальності за неможливість виконання 
ним грошового зобов’язання. Борж-
ник, який прострочив виконання гро-
шового зобов’язання, на вимогу креди-
тора зобов’язаний сплатити суму боргу 
з урахуванням встановленого індексу 
інфляції за весь час прострочення, а 
також три проценти річних від про-
строченої суми, якщо інший розмір 
процентів не встановлений договором 
або законом.

Чинне законодавство не пов’язує 
припинення зобов’язання з прийнят-
тям судового рішення чи відкриттям 
виконавчого провадження з його при-
мусового виконання. Таким чином, 
наявність судових актів про стягнення 
заборгованості, у тому числі стосов-
но яких є ухвала про відстрочку або 
розстрочку виконання, не припиняє 
грошових зобов’язань боржника та 
не виключає його відповідальності за 
порушення строків розрахунків (див. 
постанови ВГС від 14.09.2010 №36/358, 
від 16.02.2011 №17/177-10 та постанову 
ВС від 4.07.2011 №13/210/10).

4) ч.1 ст.652 ЦК у розгляді справ 
зі спорів про розірвання кредитного 
договору у зв’язку зі зміною еконо-
мічної ситуації та коливанням курсу 
іноземної валюти стосовно націо-
нальної валюти України.

Частиною 1 ст.1054 ЦК передбаче-
но, що, за кредитним договором, банк 
або інша фінансова установа (кредито-
давець) зобов’язується надати грошові 
кошти (кредит) позичальникові у роз-
мірі та на умовах, встановлених дого-
вором, а позичальник зобов’язується 
повернути кредит та сплатити про-
центи.

Разом з тим п.4 ч.1 ст.44 ГК встанов-
лено, що підприємництво здійснюєть-
ся на основі комерційного розрахунку 
та власного комерційного ризику.

Отже, із суті кредитного договору 
та приписів ст.652 ЦК випливає, що 
зміна економічної ситуації та факт ко-
ливання курсу іноземної валюти сто-
совно національної валюти України є 
комерційним ризиком позичальника, 
а тому не можуть бути підставами 
для розірвання кредитного договору 
або для невиконання зобов’язань за 
кредитним договором (див. поста-
нови ВГС від 12.08.2010 №08/2113, від 
26.04.2011 №25/448, постанову ВС від 
23.05.2011 №53/325-09).

5) ч.2 ст.188 ГК в розгляді справ 
зі спорів щодо обов’язку сторони 
за договором до звернення до суду 

з позовом про розірвання договору 
надсилати відповідну пропозицію 
іншій стороні за договором.

Рі шенн я м КС ві д  09.07. 20 02 
№15-рп/2002 (справа про досудове 
врегулювання спорів) визначено, що 
положення ч.2 ст.124 Конституції сто-
совно поширення юрисдикції судів на 
всі правовідносини, що виникають у 
державі, необхідно розуміти так, що 
право особи (громадянина України, 
іноземця, особи без громадянства, 
юридичної особи) на звернення до суду 
за вирішенням спору не може бути 
обмежене законом, іншими норматив-
но-правовими актами. Встановлення 
законом або договором досудового 
врегулювання спору за волевиявлен-
ням суб’єктів правовідносин не є об-
меженням юрисдикції судів і права на 
судовий захист.

Отже, недотримання позивачем 
вимог ч.2 ст.188 ГК щодо обов’язку над-
силання іншій стороні пропозицій про 
розірвання договору в разі виникнен-
ня такої необхідності не позбавляє по-
зивача права звернутися за захистом 
порушеного права шляхом вчинення 
прямого позову до відповідача про 
розірвання договору (див. постанову 
ВС від 17.06.2008 №8/32пд).

Відповідну правову позицію викла-
дено також в інформаційних листах 
ВГС «Про деякі питання застосування 
норм Господарського процесуального 
кодексу України, порушені у доповід-
них записках про роботу господар-
ських судів у першому півріччі 2008 ро -
ку» від 13.08.2008 №01-8/482 та «Про 
деякі питання практики застосуван-
ня у вирішенні спорів окремих норм 
процесуального права (за матеріалами 
справ, розглянутих Верховним Судом 
від 15.01.2010 №01-08/12 і в постанові 
ВГС від 29.03.2011 №22/110).

6) ч.6 ст.232 ГК в розгляді справ 
зі спорів про стягнення неустойки 
за прострочення суб’єктами госпо-
дарювання виконання зобов’язання 
з повернення орендованого майна.

Відповідно до ст.256 ЦК під позов-
ною давністю розуміється строк, у 
межах якого особа може звернутися 
до суду з вимогою про захист свого 
цивільного права або інтересу. Позо-
вна давність в один рік застосовуєть-
ся до вимог про стягнення неустойки 
(штрафу, пені; п.1 ч.2 ст.258 названого 
кодексу).

Водночас ч.6 ст.232 ГК визначе-
но порядок застосування штрафних 
санкцій та обмеження щодо періо-
ду їх нарахування. Зокрема, ч.6 цієї 
статті передбачено, що нарахування 
штрафних санкцій за прострочення 
виконання зобов’язання, якщо інше не 
встановлено законом або договором, 
припиняється через шість місяців від 
дня, коли зобов’язання мало бути ви-
конано.

Отже, ч.6 ст.232 ГК встановлено 
строк, у межах якого нараховуються 
штрафні санкції, і який не є строком 
позовної давності, а п.1 ч.2 ст.258 ЦК — 
строк, протягом якого особа може 
звернутися до суду за захистом свого 
порушеного права (див. постанову ВГС 
від 14.12.2010 №4/49-42).

Якщо укладеним сторонами до-
говором оренди передбачено більш 
тривалий, ніж визначений ч.6 ст.232 
ГК, строк, у межах якого перерахову-
ються штрафні санкції, то застосуван-
ню підлягає саме строк, установлений 
договором.

7) ч.3 ст.81 ГК та стст.25, 28 зако-
ну «Про господарські товариства» 
в розгляді справ зі спорів про пере-
ведення прав покупця за договором 
купівлі-продажу акцій закритого 
акціонерного товариства.

17.09.2008 прийнято закон «Про 
акціонерні товариства», який набрав 
чинності 30.04.2009. З цього дня втра-
тила чинність ст.81 ГК.

Відповідно до п.2 розд.XVII зако-
ну про акціонерні товариства через 
два роки з дня набрання чинності 
цим законом (29.04.2011) стст.25, 28 
закону «Про господарські товари-
ства» втратили чинність у частині, 

що стосується акціонерних това-
риств.

Згідно з п.4 розд.XVII закону про 
акціонерні товариства до приведення 
у відповідність із цим законом закони 
України, інші нормативно-правові 
акти діють у частині, що не суперечить 
цьому закону, крім, зокрема, стст.25, 28 
закону «Про господарські товариства» 
у частині, що стосується акціонерних 
товариств, створених до набрання 
чинності цим законом про акціонерні 
товариства.

Отже, до втрати чинності ст.81 
ГК власник акцій закритого акціо-
нерного товариства мав право віль-
но обирати покупця своїх акцій з 
числа осіб, які мають таке переваж-
не право (див. постанови ВГС від 
21.07.2010 №5020-4/278, від 13.12.2010 
№5020-3/123-12/544-5/032).

Відповідної правової позиці ї 
дотрим у вався й Верховний Суд 
(див. постанови ВС від 20.04.2010 
№5020-3/118-12/539-5/027, від 20.04.2010 
№5020-3/119-12/540-5/028).

Із втратою чинності ст.81 ГК право-
ве регулювання питання щодо пере-
ведення прав покупця за договором 
купівлі-продажу акцій закритого ак-
ціонерного товариства здійснюється за 
ст.7 закону про акціонерні товариства, 
згідно з якою акціонери приватного 
акціонерного товариства мають пере-
важне право на придбання акцій, що 
продаються іншими акціонерами цьо-
го товариства, за ціною та на умовах, 
запропонованих акціонером третій 
особі, пропорційно кількості акцій, 
що належать кожному з них.

Акціонер приватного акціонерного 
товариства, який має намір продати 
свої акції третій особі, зобов’язаний 
письмово повідомити про це решту 
акціонерів товариства та саме това-
риство із зазначенням ціни та інших 
умов продажу акцій. Якщо акціонери 
приватного акціонерного товариства 
та/або товариство не скористаються 
переважним правом на придбання 
всіх акцій, що пропонуються для про-
дажу, протягом встановленого цим 
законом або статутом строку, акції 
можуть бути продані третій особі за 
ціною та на умовах, що повідомлені 
товариству та його акціонерам (ч.4 ст.7 
закону про акціонерні товариства).

У разі порушення зазначеного у 
цій статті переважного права на при-
дбання акцій будь-який акціонер то-
вариства та/або саме товариство, якщо 
статутом товариства передбачено пе-
реважне право на придбання акцій то-
вариством, має право протягом трьох 
місяців з моменту, коли акціонер чи 
товариство дізналися або повинні були 
дізнатися про таке порушення, вимага-
ти у судовому порядку переведення на 
них прав та обов’язків покупця акцій 
(ч.5 ст.7 названого закону).

8) приписів законодавства у роз-
гляді господарськими судами справ 
зі спорів, пов’язаних з бездоговірним 
споживанням електроенергії.

Відповідно до ч.1 ст.1212 ЦК особа, 
яка набула майно або зберегла його у 
себе за рахунок іншої особи (потер-
пілого) без достатньої правової під-
стави (безпідставно набуте майно), 
зобов’язана повернути потерпілому 
це майно. Особа зобов’язана поверну-
ти майно і тоді, коли підстава, на якій 
воно було набуте, згодом відпала.

Статтею 1213 ЦК передбачено, що 
набувач зобов’язаний повернути по-
терпілому безпідставно набуте майно 
в натурі. У разі неможливості поверну-
ти в натурі потерпілому безпідставно 
набуте майно відшкодовується його 
вартість, яка визначається на момент 
розгляду судом справи про повернен-
ня майна.

Пунктом 2 ч.2 ст.27 закону «Про 
електроенергетику» передбачено, що 
крадіжка електричної і теплової енер-
гії, самовільне підключення до об’єктів 
електроенергетики і споживання енер-
гії без приладів обліку є правопору-
шеннями в електроенергетиці.

Пунктом 2.6 Методики визначення 
обсягу та вартості електричної енергії, 

не облікованої внаслідок порушення 
споживачами правил користування 
електричною енергією, затвердженої 
постановою Національної комісії з 
питань регулювання електроенерге-
тики від 4.05.2006 №562, встановлено 
порядок визначення обсягу та вартос-
ті самовільно спожитої електричної 
енергії в разі виявлення у споживача 
порушень, зазначених у пп.5 п.2.1 ме-
тодики, та за умови відсутності у тако-
го споживача договору про постачання 
електричної енергії.

Пункт 2.1 методики застосовується 
на підставі акта про порушення, складе-
ного в порядку, встановленому цією ме-
тодикою, з урахуванням вимог Правил 
користування електричною енергією та 
в разі виявлення таких порушень.

Недоврахована електрична енер-
гія — це збитки енергопостачальника 
через правопорушення споживача 
у сфері електроенергетики, які під-
лягають доказуванню з урахуванням 
приписів ст.225 ГК та стст.22, 614, 
1212, 1213 ЦК (див. постанови ВГС 
від 26.01.2010 №5/103-09, від 23.09.2010 
№8/374/09).

Відповідна правова позиція щодо 
застосування положень методики та 
Правил користування електричною 
енергією для визначення обсягу та 
обрахування вартості електричної 
енергії, спожитої за відсутності укла-
деного між сторонами договору про 
постачання електричної енергії, ви-
кладалася й Верховним Судом (див. 
постанову від 16.05.2011 №15/147/10).

9) ч.4 ст.12 закону «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» у розгляді 
питання щодо стягнення з боржни-
ка, стосовно якого порушено про-
вадження у справі про банкрутство 
і введено мораторій на задоволення 
вимог кредиторів, штрафних санк-
цій, нарахованих на підставі ст.106 
Статуту залізниць України за неви-
конання плану перевезень вантажу.

Відповідно до абз.1 ч.4 ст.12 закону 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкру-
том» мораторій на задоволення вимог 
кредиторів вводиться одночасно з пору-
шенням провадження у справі про банк-
рутство, про що зазначається в ухвалі 
господарського суду. Мораторій на 
задоволення вимог кредиторів — зупи-
нення виконання боржником грошових 
зобов’язань і зобов’язань щодо сплати 
податків і зборів обов’язкових платежів 
(абз.24 ст.1 закону про банкрутство).

Протягом дії мораторію на задо-
волення вимог кредиторів не нара-
ховуються неустойка (штраф, пеня), 
не застосовуються інші санкції за не-
виконання чи неналежне виконання 
грошових зобов’язань (абз.4 ч.4 ст.12 
закону про банкрутство).

Статтею 106 Статуту залізниць Ук-
раїни передбачено, що за невикорис-
тання вантажовідправником пода-
них вагонів і контейнерів чи відмову 
від вагонів і контейнерів для вико-
нання плану перевезень сплачується 
штраф. За цією нормою, залізниця 
зобов’язана подати необхідні ванта-
жовідправнику вагони, а останній — 
прийняти їх і використати для своїх 
потреб. Якщо заплановані вагони 
вантажовідправником завантажені 
не були, то ним порушуються умови 
планування перевезень, і залізниця 
отримує право нараховувати відпо-
відний штраф.

Отже, штрафом, передбаченим 
ст.106 Статуту залізниць України, 
забезпечується зобов’язання щодо 
виконання плану перевезень (неви-
конання вантажовідправником сво-
го обов’язку в натурі), а не грошове 
зобов’язання, тому дія ч.4 ст.12 закону 
про банкрутство на такі правовідно-
сини не поширюється (див. постано-
ви ВГС від 20.08.2010 №35/19-10, від 
21.04.2010 №22/248-09, постанову ВС 
від 15.11.2010 №35/19-10). �

Голова Вищого 
господарського суду України 

В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України
Інформаційний лист
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ПРОЦЕДУРА

Предметна інформація.
Належним доказом надіслання копії 
позовної заяви та доданих до неї 
документів може бути відповідний опис 
разом із чеком про оплату послуг зв’язку

У зв’язку з виникненням у судовій 
практиці питань, пов’язаних з визна-
ченням належного доказу надіслання 

суб’єктом владних повноважень відпо-
відачу і третім особам копії позовної 
заяви та доданих до неї документів, 

на підставі п.4 ч.1 ст.32 закону «Про 
судоустрій і статус суддів» Вищий 
адміністративний суд уважає за необ-
хідне повідомити таке.

Відповідно до ч.3 ст.106 Кодексу ад-
міністративного судочинства суб’єкт 
владних повноважень при поданні адмі-
ністративного позову зобов’язаний до-
дати до позовної заяви доказ надіслання 
відповідачу й третім особам копії позо-
вної заяви та доданих до неї документів.

Відповідно до ч.1 ст.70 КАС належ-
ними є докази, які містять інформацію 
щодо предмета доказування. Суд не 
бере до розгляду докази, які не стосу-
ються предмета доказування.

Абзацом 27 п.2 Правил надання по-
слуг поштового зв’язку, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів від 
5.03.2009 №270, визначено, що доку-
ментом, який підтверджує надання по-
слуг поштового зв’язку, є розрахунко-
вий документ встановленої відповідно 

до закону «Про застосування реєстра-
торів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та 
послуг» форми та змісту (касовий чек, 
розрахункова квитанція тощо).

З аналізу зазначеної норми вбача-
ється, що розрахунковий документ, 
виданий поштовим відділенням, є 
доказом надання (оплати) послуг по-
штового зв’язку, проте він не дає мож-
ливості суду перевірити вміст пошто-
вого відправлення і не містить повної 
адреси одержувача.

Вміст поштового відправлення міс-
тить бланк опису вкладення, який згідно 
з п.61 Правил надання послуг поштового 
зв’язку заповнюється відправником у 
двох примірниках. Працівник пошто-
вого зв’язку повинен перевірити відпо-
відність вкладення опису, розписатися 
на обох його примірниках і проставити 
відбиток календарного штемпеля. Один 
примірник опису вкладається до пошто-

вого відправлення, другий видається 
відправникові.

З огляду на викладене та з ураху-
ванням вимог ч.3 ст.106 КАС належ-
ним доказом надіслання суб’єктом 
владних повноважень відповідачу і 
третім особам у справі копії позовної 
заяви та доданих до неї документів 
може бути опис вкладення разом з 
розрахунковим документом.

Крім того, будь-яким іншим дока-
зом може бути письмове підтверджен-
ня відповідача (розписка, штамп про 
отримання, тощо), або третіх осіб про 
отримання позовної заяви та доданих 
до неї документів.

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

В.о. голови суду 
М.ЦУРКАН

 � Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист
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КОРИСЛИВІ МОТИВИ 

«Олімпійський» 
прибуток 
пожежника 
Минулого тижня співробітники 
Служби безпеки спільно із 
ГПУ затримали в Києві під час 
одержання хабара головного 
державного інспектора відділу 
нагляду за об’єктами підвищеної 
небезпеки та Євро-2012.

Посадовець департаменту пожеж-
ної безпеки Державної інспекції тех-
ногенної безпеки, полковник служби 
цивільного захисту населення, ви-
магав та одержав від комерційного 
директора одного з товариств з об-
меженою відповідальністю 350 тис. 
грн. за погодження актів прийняття 
будівельно-монтажних робіт, вико-
наних на НСК «Олімпійський». Гроші 
хабарник отримав у своєму службово-
му кабінеті, де і був одразу затриманий 
співробітниками СБУ. 

Матеріали СБУ про вимагання та 
одержання затриманим хабара в по-
рядку ст.97 КПК передані до Генераль-
ної прокуратури для порушення кри-
мінальної справи за ознаками складу 
злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК 
(«Одержання хабара»). �

НА МІСЦІ ЗЛОЧИНУ

25000 для 
начальника
Служба безпеки України порушила 
кримінальну справу стосовно 
начальника одного з міськвідділів 
міліції, який вимагав і отримав 
хабар у розмірі 25 тис. грн.

Як установило слідство, полковник 
міліції вимагав і отримав від місцевого 
жителя гроші за вирішення питання 
про звільнення його від кримінальної 
відповідальності й припинення кримі-
нальної справи, порушеної за ч.1 ст.263 
КК («носіння, зберігання, придбання 
або збут вогнепальної зброї»).

24 листопада співробітники СБУ 
затримали правопорушника на місці 
злочину — під час отримання ним всієї 
суми хабара недалеко від однієї з авто-
стоянок м.Сміла.

За матеріалами СБУ прокурату-
рою Черкаської області проти пол-
ковника міліції порушено кримі-
нальну справу за ознаками злочину, 
передбаченого ч.3 ст.368 КК («Одер-
жання хабара») Зловмисникові ви-
брано запобіжний захід — тримання 
під вартою. �

КРИМІНАЛ

Байкера 
обезголовили
Обезголовлене тіло 40-річного 
бізнесмена, президента 
найбільшого в Криму мотоклубу 
«Остров’яни» Олександра 
П’ятничка, який зник у середині 
жовтня, знайдено неподалік 
Євпаторії.

За інформацією видання «Комсо-
мольськая правда в Украине», при-
чиною злочину міг стати будівельний 
бізнес О.П’ятничка — він зводив міні-
готелі. У міліції є версія, що голову 
надали замовникам вбивства як доказ 
виконаної роботи, а ось друзі байкера 
не виключають, що злочин скоїв фа-
натик, що обезголовив людину з релі-
гійних міркувань, повідомляє газета. 

Востаннє О.П’ятничка бачили по до-
розі до Євпаторії. Він поїхав туди своїм 
автомобілем Toyota. Метою поїздки було 
вирішення ділових питань. «Говорять, 
окрім клубу, О.П’ятничко серйозно за-
ймався будівельною справою і того разу 
виврушив оглянути ділянку під нову 
забудову», — пише видання.

Чоловіка шукали і правоохоронці, і 
мотоциклісти. Байкери об’їжджали крим-
ські села, розпитували, залишали оголо-
шення про зникнення друга, але все марно. 
20 жовтня на одній із центральних вулиць 
Євпаторії виявили автомобіль бізнесме-
на — без документів і ключів.

Увечері 25 листопада міліція зна-
йшла тіло байкера і його речі. «Чер-
говому Сакського МВС подзвонила 
невідома дівчина, — розповіли в прес-
службі міського управління МВС. — 
Анонім розповіла, що, вигулюючи 
собаку, помітила барсетку на узбіччі 
траси Євпаторія — Мирний в районі 
озера Лиман. У сумці були водійські 
документи, видані на ім’я зниклого, та 
ключі від його машини».

Оперативники, прочесавши місце-
вість, знайшли тіло в неглибокій моги-
лі. За татуюванням на плечі байкера 
впізнав брат. 

Перед смертю в О.П’ятничка стрі-
ляли. Куля, випущена з пістолета, по-
трапила чоловікові в груди. Фахівці 
припускають, що це і стало причиною 
смерті. Обезголовили тіло посмертно. 
Міліція встановила, що вбивство від-
булося близько місяця тому. �

КОРУПЦІЯ

Начальник служби зайнятості 
став безробітним.
СБУ порушила кримінальні справи проти 4 чиновників ДСЗ за «відкати»
АЛІНА АЛЕКСАНДРОВА

Минулого тижня в Державній 
службі зайнятості вибухнув 
скандал — СБУ затримала трьох 
чиновників разом із керівником 
ДСЗ Володимиром Галицьким. 
Їх підозрюють у систематичному 
здирництві й одержанні хабарів. 
У випадку якщо їх провину буде 
доведено, вони можуть потрапити 
за грати на 12 років.

Як з’ясувалося, в такій, на перший 
погляд, далекій від корупції організа-
ції, як Державна служба зайнятості, 
була розроблена справжня злочинна 
схема. За версією слідства, співробіт-
ники ДСЗ збагачувалися за рахунок 
махінацій із засобами, які виділялися 
в рамках програми зі створення нових 
робочих місць. Скажімо, «на забез-
печення зайнятості населення вуг-
левидобувних регіонів» держслужбі 
на 2011 рік було виділено з бюджету 
365 млн грн. для створення 3,5 тис. 
робочих місць. З цієї суми 340 млн 
виділив Фонд загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
на випадок безробіття (В.Галицький є 
керівником його виконавчої дирекції). 

Найбільше засобів було виділено 
Донецькій (172,12 млн грн.) і Луганській 
(130,7 млн грн.) областям. У середньому 
на організацію одного робочого місця в 
шести регіонах планувалося витратити 
по 102 тис. грн. За інформацією СБУ, 
керівництво служби надавало підпри-
ємствам призначені для створення но-
вих робочих місць засоби, але… тільки 
за умови отримання «відкату» в розмірі 
15—20% від суми, що виділяється. При 
несплаті «відсотків» фінансування при-
пинялося і починалися найрізноманіт-
ніші контрольні перевірки «незговірли-
вих» підприємств.

Під час обшуку в службових ка-
бінетах, приватних приміщеннях і в 
банківських скриньок затриманих 
вилучено, зокрема, понад 2 млн грн., 
близько $1 млн, понад £300 тис., біля 
€500 тис., 30 кг золота в злитках і юве-
лірних прикрасах. Відомо, що, окрім 
В.Галицького, в корупційній схемі 
були задіяні два начальники управ-
лінь і рядовий співробітник — їх і за-
тримала Служба безпеки. Генеральна 
прокуратура вже порушила проти них 
кримінальні справи за ст.368 («Одер-
жання хабара»), якою передбачено 
максимальне покарання у вигляді по-
збавлення волі на строк до 12 років і 
ст.3682 КК («Незаконне збагачення») — 
до 10 років. За поданням ГПУ ко-
лишньому начальникові ДСЗ і його 
спільником вже вибрано запобіжний 
захід — утримання під вартою. До речі, 

говорять, це не останні арешти у ві-
домстві. СБУ стверджує, що це тільки 
одна з ланок корупційного ланцюжка.

У свою чергу представники проф-
спілок схиляються до версії про роз-
трату державних коштів: мовляв, саме 
це стало причиною затримання глави 
ДСЗ. «Недавно була виявлена програ-
ма, згідно з якою з колишніх шахта-
рів готували... швачок. Зрозуміло, що 
ніякого навчання не було, це просто 
відмивання грошей», — наводить 
слова голови Національного фору-
му профспілок Мирослава Якібчука 
«Коммерсант-Украина». Подібна про-
грама діяла в 2003—2004 і 2007 роках. 
У середині 2004-го Рахункова палата 
нібито виявила, що з 82,6 млн грн., 
отриманих Донецькою і Луганською 
областями, 42,9 млн використано з 
порушеннями. Було створено 224 нові 

робочі місця, а працевлаштовано всьо-
го 6 чоловік. «Потрібний жорсткий 
контроль за цими програмами не лише 
з боку держави, але також профспі-
лок і працедавців. Сподіваюся, після 
затримання В.Галицького в багатьох 
фондах наведуть порядок», — гово-
рить М.Якібчук.

До речі, В.Галицький — один з 
«довгожителів» Служби зайнятості, 
він очолював її при трьох президен-
тах: з травня 2003 по квітень 2005-го, 
а потім повернувся після невеликої 
перерви в 2006 році. Перед повтор-
ним «пришестям» у ДСЗ він працював 
на посаді директора департаменту 
інвестиційного розвитку компанії 
«Енергоатом». 

Цікаво, що у вересні цього року, 
в центрі уваги папарацці опинилася 
пасербиця голови ДСЗ Маргарита. 
Дівчина стала героїнею найдорожчої 
аварії року в Монако. У Монте-Карло 
своїм «бентлі» вона протаранила 4 
інших, недешевших авто. Після ДТП 
за участю пасербиці В.Галицький за-
явив, що не має жодного відношення 
до її автомобіля. Але хтозна, може, 
саме «бентлі» Маргарити привернув 
увагу правоохоронців до діяльності 
Володимира Михайловича? 

Утім, за інформацією ЗМІ, одеські 
бізнесмени брати Галицькі — Володи-
мир (старший) і Олександр — нібито 
вже «неодноразово фігурували в кри-
мінальних скандалах», але при цьому 
жодного разу безпосередньо не по-
трапили в поле зору правоохоронців. 
У 1990-х вони займалися експортно-
імпортними операціями в морському 
порту, а коли почався будівельний 
бум, стали вкладати гроші в будівниц-
тво. Особливу цікавість Володимир і 
Олександр виявили до зведення висот -
них об’єктів у приморській зоні. А ось 
випробування державною службою 
старший брат, схоже, не витримав. �

РЕЗОНАНС

Летальний протест
Обставини смерті 70-річного 
шахтаря Геннадія Конопльова, 
цікавлять не тільки його родичів та 
знайомих, адже чоловік загинув під 
час акції протесту проти зменшення 
пенсій «чорнобильцям». Як саме 
помер чоловік, і чи не була його 
смерть насильницькою — 
за спеціальним дорученням 
Президента з’ясовує слідство. 

Сумнозвісний мітинг уважався 
незаконним, і суд постановив ліквіду-
вати намети протестувальників. Під 
час демонтажу наметів працівниками 

МНС, Г.Конопльову стало зле. Неза-
баром приїхала «швидка», але лікарям 
лишалось тільки констатувати смерть. 

Під час розтину медики виявили, 
що Г. Конопльов помер від ішемічної 
хвороби серця. Спричинити напад 
могло сильне хвилювання, що не є 
дивним під час акції протесту. Також 
стало зрозуміло, що чоловік голодував 
не на 100%, але нездорове харчування 
і перебування на холоді могло значно 
підірвати здоров’я донеччанина. 

У переддень смерті чоловік звертався 
до лікарні, де йому запропонували гос-
піталізацію. Але Г. Конопльов написав 

письмову відмову і знову приєднався 
до мітингувальників. Свідки події, яка 
передувала трагедії, запевняють, що 
Г. Конопльов був усередині намету і 
чоловіка затоптали під час демонтажу. 

Проте, оглянувши тіло, медики 
не знайшли синців, подряпин та ін-
ших ознак побоїв або насильницької 
смерті. Але як було насправді, чи є 
вин ні та якщо є, як їх карати — по-
каже слідство. 

Тим часом урядовці закликають 
журналістів та опозицію не політи-
зувати горе родини Конопльових, 
та ігнорувати усі спроби спекуляції 

стосовно загибелі літного чоловіка. 
Губернатор Донецкої області Андрій 
Шишацький так охарактеризував по-
дію: «Все це було переформатовано 
в політичний проект з дестабілізації 
політичної обстановки в регіоні. Спо-
стерігався чіткий ланцюжок провока-
цій». Також очільник області закликав 
організаторів акції не ризикувати 
життям людей.

Офіційна версія обставин смерті 
шахтаря з’явиться не пізніше 8 грудня. 
Відповідне доручення від Президента 
отримав Генеральний прокурор Віктор 
Пшонка. �

У ФОКУСІ

Європейці не вникають в суть 
АНТОН ПРЯНІКОВ

Схоже, український політикум 
вирішив провести масову атаку 
на свідомість європейських 
чиновників і змінити їх ставлення 
до Юлії Тимошенко. Не встиг 
повернутися з Брюсселя заступник 
Генпрокурора Ренат Кузьмін, 
котрий інформував європейську 
громадськість про кримінальні 
справи проти екс-прем’єра, як 
туди ж вирушили українські 
парламентарі. На круглому столі 
«Євросоюз — Україна: досвід 
боротьби з корупцією» вони 
говорили з євродепутатами знову-
таки на тему кримінального 
переслідування Ю.Тимошенко. 

Поява українських депутатів у 
стінах Європарламенту викликала за-
цікавлення їхніх колег. Під час дискусії 
депутат Європарламенту Нік Гріффін 
заявив, що Україні не слід очікувати 
від західної еліти розуміння підводних 
течій у «справі Тимошенко». «Керів-
ники Євросоюзу часто сприймають 
боротьбу з корупцією як політичне 
переслідування опонентів, не вника-
ючи в суть справи», — зауважив він. 

«У провідних країнах Євросоюзу 
багато говорять про свою боротьбу 
з корупцією, ігноруючи при цьому 
дос від сусідніх країн. І Україна тут не 
виняток», — висловила свою думку 
депутат з Латвії Тетяна Жданок.

Із цим погодився і Володимир 
Олійник, що виступив від української 
делегації. Він звернув увагу євродепу-
татів на те, що в Ю.Тимошенко був кон-
флікт інтересів. «Вона була прем’єром і 

одночасно боржником Російської Фе-
дерації як колишня голова корпорації 
«ЄЕС» і заборговувала Міноборони РФ 
$405 млн», — заявив нардеп.

На думку ж екс-глави СБУ Ігоря 
Смешка, біда України в тому, що на 
ключові пости в правоохоронні органи 
приходили не професіонали, а політич-
ні призначенці. Вони в першу чергу 
прагнули проявити відданість своїй 
партії й ігнорували державні інтереси. 
«До 2005 року Україна цілком успішно 
боролася з корупцією. За допомогою 
українських правоохоронних органів 
було зібрано переконливі докази зло-
чинів колишнього прем’єр-міністра 
Павла Лазаренка. На підставі доказів, 
зібраних у тому числі і з допомогою 
Генпрокуратури України, в США його 
засудили до 9-ти років позбавлення 
волі», — розповів І.Смешко. Проте з 

приходом до влади «помаранчевих» 
було закрито багато справ проти 
Ю.Тимошенко. І.Смешко нагадав, що 
найскандальнішою історією стало зни-
щення матеріалів кримінальної справи, 
відкритої стосовно відомого в криміналь-
них колах Семена Могильовича, начебто 
тісно пов’язаного з екс-прем’єром.

Учасники круглого столу з цікавіс-
тю подивилися американський фільм 
«Украдений попкорн» в редакції 2011 ро-
ку про махінації тандему Лазаренко — 
Тимошенко з російським газом. Під-
водячи підсумки дискусії, організатор 
круглого столу угорський депутат Бела 
Ковач заявив, що з боку керівництва 
Євросоюзу було б великою помилкою 
відмовити Україні в європейській 
перспективі. Він запропонував укра-
їнським депутатам і експертам уві-
йти до міжнародного депутатського 

клубу Європарламенту, який стане ще 
одним майданчиком для отримання 
об’єктивної інформації про політичні 
процеси в Україні.

До речі, напередодні, 21 листопа-
да, з доповіддю у Брюсселі виступив 
перший заступник Генпрокурора 
Р.Кузьмін. За підсумками зустрічі з де-
путатами Європарламенту він заявив, 
що його візит допоміг єврочиновни-
кам і громадськості ЄС дізнатися біль-
ше про причини арешту екс-прем’єра 
України і обвинувальний вирок.

Р.Кузьмін повідомив, що в ЄС іс-
нує якийсь інформаційний вакуум, 
який сприяє тому, що «газова справа» 
та інші кримінальні справи на Заході 
сприймаються однобоко — на користь 
екс-прем’єра. 

Перший заступник Генпрокурора 
також відзначив, що була надана вся 
вичерпна інформація у криміналь-
них справах, конкретні факти, докази 
винуватості екс-прем’єра України, 
продемонстровані слайди з незакон-
ними схемами, в яких фігурувала 
Ю.Тимошенко. При цьому Р.Кузьмін 
підкреслив, що ті, хто слухав його 
доповідь були здивовані почутим і 
побаченим: європейцям було проде-
монстровано всю доказову базу обви-
нувачення і роз’яснено суть обвину-
вального вироку.

Складається враження, що укра-
їнська влада зрозуміла: офіційні по-
відомлення стосовно Ю.Тимошенко 
ЄС не сприймає. Тому постаралася 
наверстати упущене, запропонувавши 
свою версію подій. Тільки чи хочуть 
чути альтернативну точку зору в Єв-
ропі? Можливо, Н.Гріффін має рацію, 
заявляючи, що європейці не бажають 
вникати в суть. �

Р.Кузьмін упевнений, що іноформаційний вакуум в ЄС є причиною 

однобічного сприйняття «справи Тимошенко».

В.Галицький відповість у суді за мільйонні «відкати» й витончені схеми відмивання грошей.

14 іменем закону



ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Перший хапуга
У Великій Британії 
вперше винесено обвинувальний 
вирок за хабарництво. 
Раніше в англійській юридичній 
практиці не існувало статті 
«Хабарництво», а схожі 
злочини розглядалися 
в рамках законодавства 
про боротьбу з корупцією.

Королівський суд лондонського ра-
йону Сазек згідно з законом, що набрав 
чинності з липня цього року, засудив 
22-річного судового клерка Муніра 
Якуба Пателя до 6 років тюрми за зло-
вживання службовим становищем і 
одержання хабара.

Як ві д значає РІ А «Нови н и», 
М.Патель працював у магістратському 
суді лондонського району Редбрідж. У 
серпні цього року він отримав «подя-
ку» — £500 — за те, щоб не вводити в 
базу даних суду деталі протоколу про 
порушення правил дорожнього руху.

М.Патель визнав себе винним і був 
засуджений тільки за один випадок 
хабарництва, хоча, за даними сторони 
обвинувачення, подібним чином він 
допоміг як мінімум 53 порушникам 
закону, збагатившись приблизно на 
£20 тис.. Обвинувачення стверджу-
вало, що протягом 2,5 року він також 
допомагав людям порадами, як уник-

нути виклику до суду за порушення 
правил дорожнього руху.

Аферу молодого судового клерка 
допоміг розкрити один з його по-
тенційних «клієнтів», який звер-
нувся в редакцію газети Sun, після 
чого жу рналісти провели прихо-
вану зйомку чергової «операції» 
М.Пателя щодо позбавлення до-
рожніх пору шників від судових 
клопотів за «винагороду».

Суддя Алістер Мак-Кріт, оголошу-
ючи вирок, заявив, що своїми діями 
М.Патель «суттєво підірвав довіру» до 
судової системи і державних органів 
влади. «Судова система, співробітни-
ки якої готові брати хабарі з тим, щоб 
дозволяти порушникам ухилятися 
від відповідальності за свої дії, є ко-
румпованою за своєю природою і не 
заслуговує суспільної пошани», — до-
дав служитель Феміди. �
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РОСІЯ

Лаконічність — 
для вироку
Депутати Держдуми без жодної 
поправки прийняли відразу в 
другому і третьому читаннях 
президентський законопроект, 
що дозволяє судам оголошувати 
вироки в економічних справах без 
мотивувальної частини.

Незважаючи на те що при обго-
воренні законопроекту в першому 
читанні опозиція була кардинально 
проти його ухвалення, до другого чи-
тання жодної поправки до документа 
так і не надійшло.

Нагадаємо: в середині вересня 
президент РФ вніс до нижньої палати 
парламенту законопроект № 602755-
5 «Про внесення змін в стст.140 і 241 
Кримінально-процесуального кодек-
су Російської Федерації». Поправки 
стосуються економічних злочинів і 
сформульовані за підсумками зустрічі 
Дмитра Медведєва з суддями, яка від-
булася 26 липня.

Згідно законопроекту пропону-
ються поправки до ст.241 КПК («Глас-
ність»). У ній встановлюється, що при 
розгляді в судовому засіданні кримі-

нальної справи про злочини у сфері 
економічної діяльності можуть оголо-
шувати тільки вступну та резолюційну 
частини вироку. Це буде можливо за 
наявності ухвали чи постанови суду.

Раніше уповноважений представ-
ник президента РФ в Держдумі Гарі 
Мінх, переконуючи депутатів підтри-
мати такі зміни, посилався на дані су-
дового департаменту при Верховному 
суді і говорив про те, що такі вироки 
часто зачитують протягом декіль-
кох днів. Як «залякування» він навів 
приклад, коли вирок оголошували 16 
робочих днів. У зв'язку з цим такі по-
правки, за його словами, з одного боку 
забезпечать гарантії судочинства від-
носно громадян, з іншого — дозволять 
оптимізувати роботу судових органів.

Крім того, ухваленим законом 
установлюється, що приводом для 
порушення кримінальної справи про 
податкові злочини (стст.198—199.2 КК) 
зможуть бути тільки матеріали, які 
направлені податковими органами 
відповідно до законодавства РФ про 
податки і збори для вирішення питання 
про порушення кримінальної справи. �

ІТАЛІЯ

Берлусконі пішов по судах
Італійські судді дочекалися: 
у Сільвіо Берлусконі тепер 
немає судового імунітету глави 
уряду, і всі справи проти нього 
поновлюються з подвоєною 
енергією. Імунітет парламентаря, 
що залишився у екс-прем’єра, 
цьому вже не заважає.

«Уразливість Берлусконі як обви-
нуваченого різко зросла: зали судових 
засідань чекають його. На сьогодні 
проти колишнього прем’єра розпочали 
чотири процеси. Берлусконі втратив 
імунітет. Тепер, якщо він не з’явиться 
на засідання, то стане заочно засудже-
ним, от і все. Іншими словами, позбув-
шись особистого щита, екс-прем’єр 
більше не може відкладати до без-
кінечності судові розгляди і ризикує 
втратити не тільки те, що залишилося 
від його минулого авторитету, але ще і 
купу грошей, і йому про це відомо», — 
пише італійська преса.

22 листопада С.Берлусконі вперше 
постав перед суддями міланського 
трибуналу як один з обвинувачених 
у справі про концерн «Медіасет», що 
належить його сім’ї. Колишнього 
прем’єра, його сина — віце-президента 
компанії — і ще ряд керівників обви-
нувачують в махінаціях, пов’язаних 

з придбанням прав на демонстрацію 
американських фільмів в Італії: за дани-
ми слідства, учасники «Медіасет» про-
давали їх самі собі. Справу було закрито, 

зважаючи на закінчення терміну дав-
ності відносно двох фігурантів, проте 
як і раніше вона залишається відкритою 
стосовно С.Берлусконі. При цьому сам 

екс-прем’єр категорично відкидає свою 
причетність до скандалу.

23 листопада С.Берлусконі викли-
кали до суду з приводу «справи Рубі». 
Нагадаємо: екс-прем’єр обвинувачу-
ється у використанні послуг неповно-
літніх дівчат по виклику, а також у 
зловживанні службовим становищем 
для приховування цих злочинів. Всі 
32 дівчини з ескорту, котрі відвідува-
ли вечірки на його знаменитій віллі в 
Аркоре, за рішенням суду визнані по-
терпілими. Це означає, що тепер вони 
мають повне право подати позовні за-
яви. Три дівчини вже зробили це. Що 
стосується Каріми ель-Маруг на пріз-
висько Рубі, то на момент її побачень з 
С.Берлусконі, що начебто відбувалися, 
вона мала менше 18 років. На цьому на-
полягає саме К.Ель-Маруг і прокурату-
ра. С.Берлусконі заявляє, що жодних 
стосунків з Рубі у нього не було.

Найближчими днями екс-прем’єра 
притягнуть до відповідальності і у 
зв’язку із справою британського ад-
воката Девіда Мілса: С.Берлусконі 
обвинувачують в тому, що він запла-
тив юристові $600 тис. за помилкові 
свідчення в суді. Д.Мілс вже був ви-
знаний одержувачем хабара і навіть 
засуджений. Однак С.Берлусконі ще не 
опинився на лаві підсудних. �

ІЗРАЇЛЬ

Наклеп ціною 
півмільйона
ЄВГЕН СОВА, Бі-Бі-Сі

Ізраїль бурхливо обговорює 
поправки до закону про наклеп. 
Багато журналістів уважають 
це відкритим наступом на 
свободу слова, оскільки у разі 
внесення змін на журналістських 
розслідуваннях можна буде 
поставити хрест. Автори 
законопроекту говорять про 
необхідність захищати честь 
і гідність громадян.

Згідно з прийнятим Кнесетом в 
першому читанні поправкам макси-
мальна сума компенсації постражда-
лому від наклепу при публікації в ЗМІ 
збільшена з 50 тис. до 300 тис. шекелів 
($90 тис.). Якщо у потерпілого не було 
можливості відреагувати на публіка-
цію, ця сума може зрости до $450 тис.

Автори поправок до закону про 
наклеп стверджують, що таким чином 
буде покладений кінець невиправда-
ним спробам деяких засобів масової 
інформації без вагомих причин об-

мовити відомих людей, громадських 
діячів або політиків.

«Гонитва за комерційним рейтин-
гом в умовах жорсткої конкуренції 
ЗМІ зовсім не є приводом для поспіш-
ної публікації не до кінця перевірених 
даних, що ганьблять честь і гідність 
громадянина», — заявив автор зако-
нопроекту, депутат Кнессета від партії 
«Лікуд» Ярів Левін.

Абсолютно іншої думки дотриму-
ються журналісти. Напередодні го-
лосування в парламенті працівники 
друкованих і електронних ЗМІ Ізра-
їлю заявили, що в країні наступили 
темні часи, а ізраїльська демократія 
знаходиться в небезпеці. На думку 
представників мас-медіа, поправки 
можуть просто поховати журналіст-
ські розслідування.

Депутат Кнесету від партії «Єв-
рейський будинок», у минулому жур-
наліст Урі Орбах відкрито заявив: «Є 
немало друкованих видань, для яких 
вистачить однієї лише погрози подачі 
позову на суму 300 тис. шекелів, щоб 
остаточно і безповоротно припинити 
їх існування».�

АФГАНІСТАН

Таліби на 
перевихованні
Великобританія виділила £6,5 
млн (більше $10 млн) на програму 
з повернення талібів до мирного 
життя. За підтримки НАТО проект 
реалізовується в Афганістані 
з жовтня 2010 року.

Програма з реабілітації талібів, 
зокрема, передбачає повну амністію бо-
йовиків. У число амністованих можуть 
потрапити всі без виключення — навіть 
ті, хто брав участь у терактах і жорсто-
ких вбивствах. Охочим приєднатися 
до програми досить дати письмову 
відповідь на запитання, чому вони 
свого часу вирішили вступити в рух 
«Талібан».

У рамках програми бойовики про-
ходять тримісячні курси, які покли-
кані привчити їх до ідеалів громадян-
ськості. Ісламські лідери пояснюють 
студентам, що шлях справжнього 
мусульманина несумісний з насиль-
ством. Весь цей час таліби отримують 
стипендію у розмірі £100 (близько $150) 
в місяць. За підсумками навчання 
вони клянуться назавжди порвати з 
тероризмом. 

За даними видання, за рік завдяки 
цій програмі до мирного життя повер-
нулися близько 2700 бойовиків. Тіль-
ки 5 з них пізніше знову приєдналися 
до талібів. Ще 800 чоловік, за даними 
кураторів, «з цікавістю відносяться до 
ідеї покинути «Талібан». Це призвело 
до того, що на півночі Афганістану 
рівень насильства зменшився на 30%. 

Генерал-майор Девід Хук, що очо-
лює Центр реабілітації колишніх 
учасників незаконних озброєних 
формувань в Кабулі, визнає, що ро-
дичі багатьох загиблих не схвалять 
цю програму, тим більше, що і сам він 
був свідком звірств талібів, «які важко 
пробачити». Проте ця програма має 
вирішальне значення для мирного 
врегулювання в Афганістані.  �

СШАМЕКСИКА

Не законом, 
так огорожею
На зведення додаткової огорожі на 
межі Арізони та Мексики зібрано 
$255 тис. Про це вже заявив 
головний ініціатор проекту — 
арізонський сенатор Стів Сміт. 

Сенатор визнає, що зібрані кошти — 
лише частина необхідної суми, якої 
вистачить на зведення огорожі довжи-
ною півмилі (близько 800 м). Всього 
автори ідеї планували зібрати $50 млн. 

Збір коштів розпочався в липні 
2011 року: влада штату Арізона запус-
тила безпрецедентний проект, у рам-
ках якого громадянам запропонували 
жертвувати гроші на будівництво по-
силеної огорожі уздовж межі з Мек-
сикою. Законопроект, що передбачає 
зведення стіни для захисту Арізони 
від нелегалів, отримав схвалення на 
законодавчих зборах штату. 20 липня 
закон набув чинності, тому цього ж 
дня розпочався збір грошей.

Арізона вже відгороджена від Мек-
сики стіною, але вона збудована вздовж 
не всього кордону. Протяжність кордону 
між Арізоною та Мексикою становить 
майже 600 км, і раніше зведена огоро-
жа покриває більшу її частину. Решта 
території слабо або зовсім не захищена 
від проникнення піших нелегалів.

У 2010 році в Арізоні був прийня-
тий жорсткий закон проти нелегаль-
них емігрантів, проте федеральний 
суддя частково заблокував його поло-
ження. Через мексиканський кордон 
в США потрапляє безліч нелегалів 
(всього, згідно з оцінками, їх у країні 
11 млн). Крім того, через кордон пере-
правляють наркотики. 

Критики проекту стверджують, що 
прикордонна стіна не зможе зупинити 
ні нелегалів, ні наркоторговців. В обхід 
існуючої перепони наркоділки риють 
тунелі, а також перекидають наркоти-
ки за огорожу або просто перелазять 
через неї. �

КЕНІЯ

Візит з наміром 
арешту 
Кенійський суд все-таки видав 
ордер на арешт президента 
Судану Омара аль Башира, 
обвинуваченого в злочинах проти 
людяності, здійснених в провінції 
Дарфур у 2003—2008 роках.

За словами судді Ніколаса Омбіджі, 
котрий ухвалив таке рішення, якщо 
О.аль Башир коли-небудь з’явиться в 
Кенії, генеральний прокурор повинен 
видати ордер на його арешт.

У серпні минулого року суданський 
лідер відвідав Найробі для участі в це-
ремонії набуття чинності новою кеній-
ською конституцією. Кенія, яка входить 
до числа країн, що є повноправними 
учасниками Міжнародного криміналь-
ного суду, теоретично повинна була за-
арештувати О.аль Башира. Проте цього 
не було зроблено, що викликало хвилю 
критики з боку світової спільноти.

МКС ще в 2009 році видав ордер на 
арешт президента Судану. І сам О.аль 
Башир, і багато відомих суспільно-
політичних діячів континенту ці зви-
нувачення відкинули, вказавши на те, 
що суд необ’єктивно відноситься до 
деяких африканських лідерів.

О.аль Башир не збирається здава-
тися МКС, а африканські й арабські 
колеги привітно приймають його, не-
зважаючи на свої зобов’язання. �

С.Берлусконі: «Свята Марія, навіщо ти відібрала у мене найдорожче — 
судову недоторканність?»

Королівський суд уперше оголосив вирок за хабарництво.
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УСМІХНИСЬ!

Добрі люди

Сидів хлопчик на дереві й пла-
кав:

— Зніміть мене, зніміть мене…
Йому дуже пощастило, тому що 

в парку, де росло дерево, гуляло ба-
гато добрих людей з фотоапаратами.

Без амністії

Іпотека — це не в’язниця, амніс-
тії не буде!

Сила звички

Бабуся зайшла в супермаркет, 
купила все, що їй хотілося, вийшла 
з магазину, але потім, мабуть, при-
гадавши, повернулася і накричала 
на продавщицю.

Тест на розум

Алкоголік — це така людина, яка 
може випити без жодного приводу.

А дурень — це така людина, 
яка не може знайти привід для ви -
пивки.
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АФОРИЗМ

Коли не можу нічим 
любій вітчизні 
прислужитися, в 
усякому разі з усієї сили 
намагатимусь ніколи 
ні в чому не шкодити.

Григорій СКОВОРОДА

ПОДАТОК

Зірки з націнкою
Венеція стала третім містом в 
Італії, де з’явився податок для 
туристів. Мандрівники, що 
відвідують «місто мостів», мають 
сплачувати по €1 за ніч за кожну 
зірку готелю, в якому вони 
зупинилися.

Розмір податку варіюється залежно 
від сезону, розташування і типу готе-
лю. Під час низького сезону плата буде 
вдвічі меншою. Якщо готель розташо-
ваний не в історичному центрі міста, 
то податок зменшується на 30—40%

Податок не розповсюджується на 
дітей, котрі не досягли 10-ти річного 
віку, тоді як діти віком від 10 до 16 ро-
ків платять половину вартості внеску 
для дорослого.

Повністю звільняються від плати 
постояльці молодіжних хостелів, водії 
туристичних автобусів, супровідник 
туристичних груп з 25 і більше людей, 
волонтери і співробітники сил право-
порядку при виконанні службових 
обов’язків.

За словами віце-мера і голови бю-
джетного відділу міста Сандро Симі-
онато, мета нововведення — зберегти 
унікальне місто від потоку туристів, 
число яких збільшилося до 60 тис. на 

день. На отримані кошти влада пла-
нує поліпшити якість послуг, які про-
понуються туристам, — суспільний 
транспорт, прибирання вулиць та ін. 
— і відновити інфраструктуру міста 
в цілому.

Наразі туристичний податок діє в 
двох італійських містах — Флоренції 
та Римі. У 2012 році його планують 
ввести ще в шести курортних містеч-
ках, розташованих на узбережжі поряд 
з містом Сорренто (Італія). �

ШТРАФИ

Сон 
до витрат
Згідно з новим правилом, 
за сон в дубайському метро 
штрафуватимуть на $82. 

Крім того, в метрополітені заборо-
няється їсти, пити, палити, смітити, 
перевозити домашніх тварин і велоси-
педи, їздити без квитка, псувати майно 
й порушувати громадський порядок.

Розмір штрафів, передбачених за 
різні порушення, варіюється від $27 до 
$245. Максимальна сума санкції загро-
жує за натиснення аварійної кнопки з 
цікавості.

За весь час роботи дубайського ме-
тро пасажирам виписали 13 тис. штра-
фів. Більшість з них — за порушення 
правил користування. Крадіжок і 
бійок зареєстровано всього кілька. �

ЗНАХІДКА

Обвинувачення 
на мільйон 
Австралійська поліція 
пред’явила ряд обвинувачень 
чоловіку, що залишив у кафе 
Сіднея валізу, в якій був $1 млн. 
Незвичайну знахідку виявили 
вранці 22 листопада офіціанти 
італійського кафе «Марко». 
Злякавшись, що у валізі може 
бути бомба, співробітники кафе 
викликали поліцейських, які 
знайшли усередині гроші.

Вл а с н и ком в а л і зи  ви я ви в с я 
49-річний китаєць з Гонконгу, що 

прибув до Австралії по студент-
ській візі. Через кілька годин після 
того, як чоловік відвідав кафе, його 
знайшли на вулиці під дощем. З 
одягу на ньому були тільки шорти, 
майка і пляжні тапочки. Відшукати 
чоловіка поліцейським допомогли 
записи камери відеоспостереження 
в кафе. У китайця був хворобливий 
вигляд, тому горе-мільйонера гос-
піталізували. 

Після надання медичної допомоги 
чоловіка доставили в поліцейський 
відділок, де йому пред’явили обвину-

вачення в «отриманні доходів неза-
конним шляхом». 

Крі м того,  к ита йц я бу ло об-
ви н у вачено в  на па д і  на  о фі це-
рів поліції і порушенні порядку, 
оскільки незадовго до госпіталі-
заці ї він затіяв сварку з трьома 
поліцейськими. 

В той же час правоохоронні ор-
гани Австралії намагаються уста-
новити, звідки в забудькуватого 
китайця стільки грошей. З купюр 
знімають відбитки пальців і біома-
теріал для аналізу ДНК. �

СУСІДИ

Кримінальні 
трелі
Квентін Тарантіно подав до суду 
на свого сусіда, сценариста фільму 
«Краса по-американськи» Алана 
Болла. Режисер скаржиться на шум, 
який створюють папуги ара — 
домашні вихованці А.Болла. 

За словами К.Тарантіно, голоси 
цих птахів нагадують крики птеро-
дактилів. Вони настільки оглушливі, 
що аж заважають йому працювати над 
сценаріями нових фільмів. Потенційні 
збитки від цих співів, судячи з гоно-
рарів К.Тарантіно, можуть становити 
мільйони доларів.

Режисер намагався улагодити кон-
флікт з сусідом шляхом переговорів, 
але А.Болл не вжив жодних заходів, 
аби заспокоїти своїх вихованців. 
К.Тарантіно не вимагає від сценариста 
відшкодування збитків, але дуже спо-
дівається, що хоча б суд зможе зробити 
так, щоб птахи нарешті замовкли. �

ІМІДЖ

Карана 
доброта
Міськрада м.Вільнюса (Литовська 
Республіка) затвердила нові  
правила: тепер подавати і просити 
милостиню на вулицях столиці 
заборонено. Недотримання 
заборони розцінюватиметься як 
порушення громадського порядку. 

Проте міські жебраки не будуть 
позбавлені основного джерела доходу. 
Влада дозволила їм просити милости-
ню у храмах і на площах під час «спе-
ціальних заходів». 

Вільнюські політики пояснили, що 
жебракування на вулицях «псує імідж 
міста», оскільки більшість злидарів 
витрачає отримані гроші на алкоголь. 

Заборона на жебрацтво в литов-
ській столиці діяла і раніше. Більшість 
прохачів за це вже притягувалися до 
відповідальності: їх затримували і 
штрафували. 

Міська влада переконує громадян 
не подавати милостиню. У ході спе-
ціально організованої інформаційної 
кампанії городян закликали не давати 
грошей безхатченкам. Паралельно роз-
повсюджувалися листівки з контак-
тними даними установ, що надають 
допомогу малозабезпеченим (зокрема, 
безкоштовне харчування). �

ТУРИЗМ

Щоб не наїздили.
Кембридж стане місцем культурної спадщини для еліти
Влада англійського Кембриджа 
незадоволена натовпами 
туристів на вулицях. Чиновники 
стверджують, що мільйони 
мандрівників завдають шкоди 
історичним будівлям, а тому 
повинні щедро платити за 
прогулянки містом. 

Тоді як туристичний офіс Великої 
Британії розробляє програми залучен-
ня туристів у Сполучене Королівство, 
а прем’єр-міністр Девід Кемерон осо-
бисто запрошує іноземців відвідати 
його батьківщину, колишній мер Кемб-
риджа Джон Хіпкін хоче вигнати всіх 
мандрівників з свого міста.

Екс-чиновник одного з найпопу-
лярніших серед туристів міст Англії 
Дж.Хіпкін, який і досі вважається дуже 
впливовою людиною в місті, пропонує 
заборонити мандрівникам перебувати 
в деяких частинах Кембриджа, а також 
ввести пропускну систему. Ціна від-
відин історичного місця повинна бути 
настільки високою, щоб це могли собі 
дозволити лише деякі гості міста. 

Крім того, в рамках «боротьби з ту-
ристами», планують обмежити кількість 
бюджетних готелів, що пропонують 
дешеву і коротку зупинку в Кембриджі. 
Цей захід направлений проти тих, хто 
приїжджає в місто на декілька днів і не 

має можливості надовго зупинитися в 
досить дорогій столиці Великої Британії. 
Таким чином Дж.Хіпкін хоче перетво-
рити Кембридж на «місце культурної 
спадщини вищого сорту». З цією ж 
метою розглядається пропозиція забо-
ронити плавання туристів у човнах по 

річці Кем (зараз це одна з найпопуляр-
ніших розваг в місті).

Представники туристичної інду-
стрії такі нововведення не підтриму-
ють, адже 4 млн мандрівників щорічно 
відвідують Кембридж та приносять 
неабиякий дохід. �ЦЕНЗУРА

Геть наготу!
В Ірані заборонили телепередачі, 
в яких показують напівголих 
чоловіків і любовні трикутники. 
Під заборону потрапляють мильні 
опери, зарубіжні фільми, навіть 
деякі спортивні телетрансляції.

Окрім того, продюсерам указали: 
не можна показувати флірт, не кажучи 
вже про інтимні відносини. Жінки, 
які з’являються на блакитних екранах 
іранців, мають бути одягнені відповід-
но до національних звичаїв. Винятком 
є ті програми, в яких аморальна пове-
дінка критикується.

У телеглядачів цієї країни немає вибо-
ру, оскільки з середини 1990-х років супут-
никові антени також заборонені. На думку 
уряду, це «зброя Заходу, за допомогою якої 
вороги розбещували населення держави».

На початку 2011 року іранські ЗМІ 
повідомили, що влада заборонила по-
каз програм про те, як готувати страви 
європейської кухні. �

ПРЕЦЕДЕНТ

Любовний 
шантаж
Суддя тель-авівського мирового 
суду виніс прецедентний вердикт: 
він визнав погрози знехтуваного 
коханця накласти на себе руки 
кримінальним злочином, що 
підпадає під статтю «Шантаж».

Обвинувачений заявив жінці, що 
покінчить з життям, якщо вона покине 
його. Суддя визнав, що обвинувачений 
цілеспрямовано бив саме в слабке місце: 
перший чоловік його коханої наклав на 
себе руки, і вона болісно переживала по-
дібні заяви. 

Адвокат підсудного намагався до-
вести, що не можна карати людину за 
дії, вчинені в стані відчаю через нероз-
ділене кохання. Суддя визнав цю вер-
сію непереконливою. «Кожна людина, 
що вирішила припинити подружні 
стосунки, має право зробити це без 
переслідувань, погроз і шантажу», — 
підкреслив суддя. �

ЗОНА

Куріть 
моркву
Аби допомогти новозеландським 
ув’язненим відвикнути від 
куріння, замість сигарет їм почали 
роздавати моркву. Всі в’язниці 
країни намагаються відучити 
засуджених від шкідливої звички. 

У країні уводиться заборона на ку-
ріння у в’язницях, тому виправні уста-
нови отримали наказ давати кожному 
ув’язненому по дві моркви на день. 
Бевен Ханлон, представник спілки 
тюремного персоналу, сказав, що спо-
чатку це здалося йому жартом і він 
неабияк здивувався, коли влада напо-
лягла на своєму рішенні. «Я не думаю, 
що це одна з кращих ідей відомства 
виправних установ, але спробувати 
можна», — заявив він. �

ДІТИ

Виховання без покарання
У Франції обговорюється 
новий закон, який заборонить 
батькам бити своїх малюків по 
сідничках. Така звістка здійняла 
в країні чимало галасу, а в народі 
розгорнулася дискусія щодо 
потрібності такого проекту.

Усе розпочалося з рекламної кам-
панії, мета якої — боротьба з жорсто-
кістю дорослих, що аргументується  
виховною метою. У рамках кампанії 
вийшов невеликий відеоролик, який 
демонструє, наскільки шкідливими 
для дітей є прочуханка та стусани. 
На відео показана втомлена мати, 
яка дає маленькій доньці ляпаса за 

розлиту склянку молока. Бабуся, яка 
спостерігає за тим, що відбувається, 
вибачається перед онукою, після чого 
на екрані з’являється напис про те, 
що батьки, яких били в дитинстві, 
найчастіше теж виховують своїх ді-
тей жорстокими методами. У кінці 
ролика бачимо гасло кампанії: «Да-
вайте виховувати без жорстокості!».

Згідно з дослідженнями, у Фран-
ції близько 80% батьків використо-
вують метод батога у вихованні, при-
чому понад 50% з них застосовували 
фізичні покарання, коли їх чадам не 
було ще й 2-ох років. Реклама закли-
кає людей намагатися розмовляти з 
дітьми при виникненні конфліктних 

ситуацій, адже за допомогою сло-
ва можна досягти значно більшого 
ефекту, ніж застосовуючи рукопри-
кладство.

Організатори кампанії також від-
значають сумну статистику в світовій 
політиці. Справа в тому, що прихиль-
ників мирного виховання дітей зали-
шилося зовсім небагато — в Франції 
законопроектом про заборону фізич-
них покарань займається лише один 
депутат. А якщо врахувати, що це не 
дрібна справа, як, наприклад, заборо-
на «Макдональдсу» продавати дітям 
іграшки, а питання, що вимагає негай-
ного вирішення, то проблема набуває 
світового масштабу. �

Туристи поспішають поплавати на човнах, поки це не стало злочином.

Можливо, папуги надихнуть К.Тарантіно 

на новий кривавий бойовик.

Тепер гості Венеції уважно рахуватимуть зірки.

16 weekend



ПОВНОВАЖЕННЯ

Узгодження з Конституцією.
Член ВРЮ не може витребувати 
оригінали судових справ, 
розгляд яких не закінчено 

У зв’язку з ухваленням Консти-
туційним Судом України 11 березня 
2011 року Рішення №2-рп/2011 у спра-
ві щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих 
положень Закону України «Про Вищу 
раду юстиції» Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Внести зміни до таких законодав-
чих актів України: 

1) абзац перший частини першої 
статті 18832 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення виклас-
ти в такій редакції: 

«Невиконання законних вимог Ви-
щої ради юстиції або члена Вищої ради 
юстиції щодо надання інформації, судо-
вої справи (її копії), розгляд якої закін-
чено, відмова в ознайомленні з судовою 
справою, розгляд якої не закінчено, на-
дання завідомо неправдивої інформації, 
а так само недодержання встановлених 
законом строків надання інформації, су-
дової справи (її копії) Вищій раді юстиції 
або члену Вищої ради юстиції»; 

2) у Законі України «Про Вищу раду 
юстиції»: 

статтю 25 викласти в такій редакції: 
«Стаття 25. Повноваження Вищої 

ради юстиції при розгляді  справ 

Вища рада юстиції, член Вищої 
ради юстиції для здійснення своїх 
повноважень можуть витребувати та 
одержати необхідну інформацію від 
органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, їх поса-
дових осіб, керівників підприємств, 
установ, організацій незалежно від 
форми власності та підпорядкування, 
громадян чи їх об’єднань. 

Відомості про наявність підстав 
для звільнення судді з посади за по-
рушення присяги, про факт дисцип-
лінарного проступку судді Верхов-
ного Суду України або судді вищого 
спеціалізованого суду, про порушення 
вимог щодо несумісності суддею чи 
прокурором, про обставини, викла-
дені у скаргах на рішення Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України, а 
також на рішення про притягнення до 
дисциплінарної відповідальності про-
курорів перевіряються членом Вищої 
ради юстиції за дорученням Вищої 
ради юстиції або Голови Вищої ради 
юстиції. 

У зв’язку з виконанням доручення 
член Вищої ради юстиції може ви-
требувати закінчені розглядом судові 
справи (їх копії), ознайомлюватися з 
судовими справами, розгляд яких не 
закінчено, отримувати пояснення від 
суддів чи прокурорів, робити відпо-
відні запити, копії, вивчати особові 
справи суддів і прокурорів. 

Член Вищої ради юстиції не може 
витребувати оригінали судових справ, 
розгляд яких не закінчено. 

Якщо судову справу повернуто на 
новий розгляд або її передано у про-
вадження іншого судді, а предметом 
перевірки є відомості стосовно дій суд-
ді, у провадженні якого знаходилася 
зазначена справа, Вища рада юстиції 
або член Вищої ради юстиції може 
витребувати копію матеріалів даної 
судової справи в частині, що розгля-
далася цим суддею. 

Орган державної влади, орган міс -
цевого самоврядування, їх посадові 
особи, керівники підприємств, уста-
нов, організацій незалежно від фор-
ми власності та підпорядкування, 
об’єднань громадян, яким направле-
но письмовий запит Вищої ради юс-
тиції або члена Вищої ради юстиції, 
зобов’язані протягом десяти днів з 
дня отримання такого запиту надати 
необхідну інформацію та/або судову 
справу (її копію). 

Невиконання законних вимог Ви-
щої ради юстиції або члена Вищої 
ради юстиції щодо надання інфор-
мації, судової справи (її копії), роз-
гляд якої закінчено, відмова в озна-
йомленні з судовою справою, розгляд 
якої не закінчено, надання завідомо 
неправдивої інформації, а так само 
недодержання строків, встановлених 
частиною шостою цієї статті, тягнуть 

за собою відповідальність, встановле-
ну законом. 

Член Вищої ради юстиції має право 
знайомитися з матеріалами, поданими 
на розгляд Вищої ради юстиції, брати 
участь у їх з’ясуванні та перевірці, за-
являти клопотання, наводити свої мо-
тиви, подавати відповідні документи»; 

частину першу статті 40 викласти 
в такій редакції: 

 «Перевірка даних про дисциплінар-
ний проступок здійснюється за дору-
ченням Вищої ради юстиції або Голови 
Вищої ради юстиції одним із членів 
Вищої ради юстиції шляхом одержан-
ня письмового пояснення від судді та 
інших осіб, витребування судових справ 
(їх копій), розгляд яких закінчено, та 
ознайомлення з судовими справами, 
розгляд яких не закінчено, одержання 
іншої інформації від органів державної 
влади та органів місцевого самовря-
дування, їх посадових осіб, керівників 
підприємств, установ, організацій не-
залежно від форми власності та підпо-
рядкування, громадян чи їх об’єднань». 

2. Цей Закон набирає чинності з 
дня, наступного за днем його опублі-
кування. �

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
3 листопада 2011 року 
№4001-VI

 � Верховна Рада України
Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 
діяльності Вищої ради юстиції щодо їх приведення у відповідність 
з Конституцією України 

РОЗРАХУНКИ

Еквівалент не повертається.
Якщо в договорі сума авансу 
зазначена у гривнях, додаткова вказівка 
його розміру в іноземній валюті 
до уваги не береться

розглянувши у судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Особи 4
про стягнення подвійної суми зав-
датку, за касаційною скаргою Осо-
би 4 на рішення Солом’янського ра-
йонного суду м.Києва від 20.09.2010 
та ухвалу Апеляційного суду м.Києва 
від 22.03.2011, 

ВСТАНОВИЛА: 

У вересні 2009 року позивач звер-
нувся до суду із вказаним позовом, 
мотивуючи свої вимоги тим, що 
7.10.2008 між ним та Особою 4 укла-
дено попередній договір купівлі-про-
дажу квартири №*, що розташована 
за Адресою 1, згідно з умовами якого 
позивач передав відповідачу завдаток 

у розмірі $5000. Відповідно до попе-
реднього договору датою укладення 
основного договору купівлі-продажу 
квартири зазначено «не пізніше 28 лис -
топада 2008 року». Разом з тим у ви-
значену дату відповідач в агентстві 
нерухомості «Абсолют» в присутності 
представників агентств нерухомості 
ПП «Абсолют сервіс» та «Благовіст» 
відмовилась від підписання основного 
договору купівлі-продажу, оскільки 
в неї відсутні документи, необхідні 
для укладення договору, а також від-
сутній паспорт громадянина України. 
Оскільки на прохання позивача Осо-
ба 4 відмовилась повернути суму зав-
датку, Особа 3 звернувся до суду з ви-
могою про стягнення подвійної суми 
завдатку, що становить 80000,00 грн.

Рішенням Солом’янського район-
ного суду м.Києва від 20.09.2010, за-
лишеним без змін ухвалою Апеляцій-
ного суду м.Києва від 22.03.2011, позов 
задоволено частково. Присуджено до 
стягнення з відповідача на користь 
позивача грошові кошти в розмірі 
39950,00 грн. в рахунок повернення 
сплачених коштів. Вирішено питання 
розподілу судових витрат. 

У касаційній скарзі Особа 4 пору-
шує питання про скасування судових 
рішень, мотивуючи свою вимогу пору-
шенням судами норм процесуального 
права та неправильним застосуванням 
норм матеріального права, а також 
просить передати справу на новий роз-
гляд до суду першої інстанції. 

Касаційна скарга підлягає частко-
вому задоволенню з таких підстав. 

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 ви-
мог і заперечень, підтверджених тими 
доказами, які були досліджені в судо-
вому засіданні.

Частково задовольняючи позов 
Особи 3, суд першої інстанції, з виснов-
ком якого погодився апеляційний суд, 
виходив із того, що передані відповіда-
чу кошти на виконання домовленості 
про придбання квартири є авансом, 
тому в зв’язку із неукладенням дого-
вору купівлі-продажу квартири підля-
гають поверненню позивачу в розмірі 
$5000, що на день винесення рішення 
становить 39950,00 грн. 

Проте повністю погодитись із та-
кими висновками судів не можна, ви-
ходячи з наступного. 

Судом встановлено, що 7.10.2008 
між Особою 3 та Особою 4 укладено 
попередній договір купівлі-продажу 
квартири №*, що розташована за Адре-

сою 1, згідно з умовами якого позивач 
передав відповідачу грошові кошти у 
розмірі 19440,00 грн., що еквівалентно 
$4000. Згідно з додатковими умовами 
до попереднього договору 8.10.2008 
аванс було збільшено на 4860 грн., що 
еквівалентно $1000, і загальна сума 
авансу становить 24300,00 грн., що 
еквівалентно $5000. 

Відповідно до п.1.2 попереднього 
договору датою укладення основно-
го договору купівлі-продажу квар-
тири визначено строк — не пізніше 
28.11.2008. Разом з тим, у визначену 
дату відповідач відмовилась від під-
писання основного договору купів-
лі-продажу, оскільки в неї відсутні 
документи, необхідні для укладення 
договору, а також відсутній паспорт 
громадянина України. В подальшому 
договір купівлі-продажу квартири між 
сторонами укладено не було. 

Згідно із ст.570 ЦК завдатком є 
грошова сума або рухоме майно, що 
видається кредиторові боржником 
у рахунок належних з нього за до-
говором платежів, на підтвердження 
зобов’язання і на забезпечення його 
виконання. Якщо не буде встановлено, 
що сума, сплачена в рахунок належних 
з боржника платежів, є завдатком, во-
на вважається авансом. 

Таким чином, внесення завдатку як 
способу виконання зобов’язання може 
мати місце лише у випадку наявності 
зобов’язання, яке б мало випливати із 
договору, укладеного сторонами. 

Оскільки договір купівлі-продажу 
квартири в установленому законом 
порядку між сторонами укладено не 
було, то передані Особою 4 Особі 3 гро-
шові кошти є авансом. 

Проте місцевий суд, дійшовши об-
грунтованого висновку щодо правової 
природи переданої грошової суми, не 
звернув уваги на те, що згідно з п.20 
попереднього договору «додаткові 
умови», зміст яких рукописно вказано 
сторонами на останній сторінці по-
переднього договору, загальний роз-

мір авансу складає 24300,00 грн., що 
еквівалентно $5000. Отже, валютою 
авансу згідно з попереднім договором 
є гривня України. 

Таким чином, висновок місцевого 
суду про стягнення суми авансу в роз-
мірі 39950,00 грн. суперечить вимогам 
закону.

Апеляційний суд, на порушення 
вимог ст.303 ЦПК, на зазначені об-
ставини уваги не звернув і належним 
чином не перевірив доводів апеля-
ційної скарги.

Оскільки судові рішення відповіда-
ють фактичним обставинам справи, 
але судами неправильно застосовано 
норми матеріального закону, колегія 
суддів уважає за можливе ухвалені су-
дові рішення, відповідно до ст.341 ЦПК 
змінити, розмір стягнутого з Особи 4 
на користь позивача авансу зменшити 
до 24300,00 грн.

В іншій частині рішення суду від-
повідають вимогам норм матеріально-
го та процесуального права.

Керуючись стст.88, 336, 341 ЦПК, 
колегія суддів судової палати у цивіль-
них справах Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних і криміналь-
них справ

ВИРІШИЛА:

Касаційну скаргу Особи 4 задоволь-
нити частково.

Рішення Солом’янського район-
ного суду м.Києва від 20.09.2010 та 
ухвалу Апеляційного суду м.Києва від 
22.03.2011 змінити: зменшити розмір 
стягнутої з Особи 4 на користь Осо-
би 3 грошової суми у рахунок повер-
нення авансу з 39950,00 до 24300,00 
грн., державного мита з 399,50 до 
243,00 грн., витрат пов’язаних з інфор-
маційно-технічним забезпеченням 
розгляду справи з 120,00 до 36,45 грн.

У решті судові рішення залишити 
без змін.

Рішення оскарженню не підля-
гає. �

 � Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Іменем України
Рішення

20 липня 2011 року  м.Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
у складі: 

головуючого — ТКАЧУКА О.С., 
суддів: ЗАВГОРОДНЬОЇ І.М., ЛЕСЬКО А.О., МАРТИНЮКА В.І., ФАЛОВСЬКОЇ І.М., 

СПІВРОБІТНИЦТВО

20 років разом!
У зв’язку з ювілеєм «ЗіБ» кожна друга 
реклама — 1 гривня
З нагоди 20-ліття, яке наш 
тижневик відзначив у червні, 
редакція продовжує до кінця 
2012 року дію спеціальних 
пільгових умов для рекламного 
пакета.

Рекламодавці, які замовлять у ви-
данні рекламний блок розміром не 
менш ніж 1/32 сторінки, отримають 
можливість лише за 1 грн. розмістити 
цей матеріал також і в наступному 
числі нашого тижневика.

У разі замовлення рекламної 
площі не менш ні ж 1/4 полоси 
впродовж 2 тижнів на сайті «ЗіБ» 
(www.zib.com.ua) може бути роз-
міщений банер рекламодавця. Вар-

тість цієї послуги входить у вартість 
рекламного пакета.

Звертаємо увагу, що відтепер ви 
можете замовити також повноколір-
ний рекламний блок, який розміщу-
ватиметься на 1, 8, 9 та 16-ій сторінках 
видання.

Популяризуйтеся! Ви того варті!

Готові оригінал-макети мають 
відповідати таким умовам: 

подаються у форматі «tif», «jpg» 
електронною поштою в заархівовано-
му вигляді (обсягом до 10 Мб); 

банер — 240х140 px;
фотоматеріали — не менш ніж 

600 dpi.

61018
ПЕРЕДПЛАТА

Аби завжди бути поінформованими, залишайтеся з нами!

УВАГА!  РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 9 ГРУДНЯ!

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;

— погляди суддів на проблеми 
судочинства, законодавчі новели 
тощо;

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

МАКСИМУМ ІНФОРМАЦІЇ —

МІНІМУМ ЦІНИ

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.
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ЗЛОВЖИВАННЯ

Фіктивна компенсація.
Відмінністю між шахрайством 
і привласненням є наявність у винної 
особи права оперативного управління 
майном, яким вона заволоділа

розглянувши в судовому засіданні в 
м.Києві 5.07.2011 кримінальну справу 
за касаційним поданням першого за-
ступника прокурора Вінницької об-
ласті на судові рішення щодо Особи 5 
і Особи 6, 

УСТАНОВИЛА: 

Вироком Тульчинського район-
ного суду Вінницької області від 
24.09.2008 

Особа 5, Інформація 1, громадянин 
України, пенсіонер, постраждалий 
внаслідок аварії на ЧАЕС, несудимий, 

засуджений: 
— за ч.2 ст.364 КК до 3 років по-

збавлення волі з позбавленням права 
обіймати керівні посади, пов’язані 
з організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими 
обов’язками, строком на 1 рік 6 місяців; 

— за ч.3 ст.190 КК до 3 років позбав-
лення волі; 

— за ч.2 ст.366 КК до 2 років по-
збавлення волі з позбавленням права 
обіймати керівні посади, пов’язані 
з організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими 
обов’язками, строком на 1 рік; 

— за ч.2 ст.209 КК, із застосуванням 
ст.69 КК, до 5 років позбавлення волі з 
позбавленням права обіймати керівні 
посади, пов’язані з організаційно-роз-
порядчими та адміністративно-госпо-
дарськими обов’язками, строком на 
2 роки, без конфіскації майна. 

На підставі ч.1 ст.70 КК, за сукуп-
ністю злочинів, шляхом поглинення 
менш суворого покарання більш су-
ворим, Особі 5 визначено остаточне 
покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк 5 років із позбавленням пра-
ва обіймати керівні посади, пов’язані 
з організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими 
обов’язками, строком на 2 роки, без 
конфіскації майна. 

На підставі ст.75 КК Особу 5 звіль-
нено від відбування покарання з ви-
пробуванням з іспитовим строком 
2 роки. 

Особа 6, Інформація 2, громадянин 
України, працює агрономом у ТОВ 
«Перемога», постраждалий внаслідок 
аварії на ЧАЕС, несудимий, 

засуджений: 
— за ч.2 ст.364 КК до 3 років по-

збавлення волі з позбавленням права 
обіймати керівні посади, пов’язані 
з організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими 
обов’язками, строком на 1 рік 6 місяців; 

— за ч.3 ст.190 КК до 3 років позбав-
лення волі; 

— за ч.2 ст.366 КК до 2 років по-
збавлення волі з позбавленням права 
обіймати керівні посади, пов’язані 
з організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими 
обов’язками, строком на 2 роки; 

— за ч.2 ст.209 КК, із застосуванням 
ст.69 КК, до 5 років позбавлення волі з 
позбавленням права обіймати керівні 
посади, пов’язані з організаційно-роз-
порядчими та адміністративно-госпо-
дарськими обов’язками, строком на 
2 роки, без конфіскації майна. 

На підставі ч.1 ст.70 КК, за сукуп-
ністю злочинів, шляхом поглинення 
менш суворого покарання більш су-
ворим, Особі 6 визначено остаточне 
покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк 5 років із позбавленням пра-
ва обіймати керівні посади, пов’язані 
з організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими 
обов’язками, строком на 2 роки, без 
конфіскації майна. 

На підставі ст.75 КК Особу 6 звіль-
нено від відбування покарання з ви-
пробуванням з іспитовим строком 
2 роки. 

Ухвалою Апеляційного суду Він-
ницької області від 11.03.2009 апеля-
цію прокурора задоволено частково. 
Вирок Тульчинського районного суду 
Вінницької області від 24.09.2008 
в частині засудження Особи 5 і Осо-
би 6 за ч.2 ст.209 КК скасовано. Справу 
в цій частині направлено прокурору 
Тульчинського району Вінницької 
області для проведення додаткового 
розслідування. 

Постановлено вважати Особу 5 за-
судженим за ч.3 ст.190 КК до 3 років 
позбавлення волі; за ч.2 ст.366 КК — до 
2 років позбавлення волі з позбавлен-
ням права обіймати керівні посади, 
пов’язані з організаційно-розпоряд-

чими та адміністративно-господар-
ськими обов’язками, строком на 1 рік; за 
ч.2 ст.364 КК, із застосуванням ст.69 КК, — 
до 2 років 10 місяців позбавлення 
волі з позбавленням права обіймати 
керівні посади, пов’язані з організа-
ційно-розпорядчими та адміністра-
тивно-господарськими обов’язками, 
строком на 1 рік 6 місяців. Відповідно 
до ч.1 ст.70 КК постановлено вважати 
Особу 5 засудженим за сукупністю 
злочинів, шляхом поглинення менш 
суворого покарання більш суворим, 
до 3 років позбавлення волі з по-
збавленням права обіймати керівні 
посади, пов’язані з організаційно-
розпорядчими та адміністративно-
господарськими обов’язками, стро-
ком на 2 роки. На підставі ст.75 КК 
Особу 5 звільнено від відбування 
покарання з випробуванням з іспи-
товим строком 2 роки. 

Постановлено вважати Особу 6 
засудженим за ч.3 ст.190 КК, — до 
3 років позбавлення волі; за ч.2 ст.366 
КК до 2 років позбавлення волі з по-
збавленням права обіймати керівні 
посади, пов’язані з організаційно-
розпорядчими та адміністративно-
господарськими обов’язками, стро-
ком на 1 рік 6 місяців; за ч.2 ст.364 
КК, із застосуванням ст.69 КК, — до 
2 років 10 місяців позбавлення волі 
з позбавленням права обіймати ке-
рівні посади, пов’язані з організа-
ційно-розпорядчими та адміністра-
тивно-господарськими обов’язками, 
строком на 2 роки. Відповідно до ч.1 
ст.70 КК постановлено вважати Особу 
6 засудженим за сукупністю злочинів, 
шляхом поглинення менш суворого 
покарання більш суворим, до 3 років 
позбавлення волі з позбавленням пра-
ва обіймати керівні посади, пов’язані 
з організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими 
обов’язками, строком на 2 роки. На 
підставі ст.75 КК Особу 6 звільнено від 
відбування покарання з випробуван-
ням з іспитовим строком 2 роки. 

Особу 5 та Особу 6 визнано вин-
ними та засуджено за те, що Особа 5, 
перебуваючи на посаді директора 
ТОВ «Перемога» с.Гути Тульчинського 
району та будучи службовою особою, 
всупереч інтересам служби, зловжива-
ючи своїм службовим становищем, за 
попередньою змовою із заступником 
директора — головним агрономом 
товариства Особою 6, протягом бе-
резня — червня 2007 року, діючи зі 
спільною метою, спрямованою на 
незаконне отримання бюджетних 
коштів як компенсації за посіви 
озимих та ярих культур на підставі 
постанови КМ №256 від 21.02.2007 
«Про затвердження порядку вико-
ристання у 2007 році коштів, перед-
бачених у державному бюджеті для 
державної підтримки виробництва 
продукції рослинництва», умисно 
подали до управління агропромис-
лового розвитку Тульчинської РДА 
підроблені ними фіктивні документи 
щодо придбання та посіву насіння 
зернових озимих та ярих культур: 
сортове посвідчення на насіння б/н 
від 5.09.2004 та свідоцтво на насіння 
№9 від 15.02.2006, внаслідок чого в 
період березня — серпня 2007 року 
з державного бюджету незаконно 
отримали кошти в сумі 52500 грн.

Дії кожного із засуджених ква-
ліфіковані за ознаками зловживан-
ня службовим становищем, тобто 
умисного, в особистих інтересах та в 
інтересах третіх осіб, використання 
службовою особою свого службового 
становища всупереч інтересам служ-
би, що спричинило тяжкі наслідки 
державним інтересам; заволодіння 
чужим майном шляхом обману (шах-
райство) у великих розмірах; служ-
бового підроблення, тобто внесення 
службовою особою до офіційних 
документів завідомо неправдивих 
відомостей, що спричинило тяжкі 
наслідки. 

У касаційному поданні прокурор, 
не заперечуючи правильності ква-
ліфікації дій Особи 5 і Особи 6 за ч.2 
ст.366 КК, стверджує, що решту дій 
засуджених необхідно кваліфікувати 
за ч.4 ст.191 КК як заволодіння чу-
жим майном шляхом зловживання 
службовою особою своїм службовим 
становищем, вчинене за попередньою 
змовою групою осіб та у великих 
розмірах, у зв’язку з чим кваліфіка-
ція дій засуджених за ч.3 ст.190 КК 

є неправильною, а за ч.2 ст.364 КК — 
зайвою. Також прокурор уважає, що 
апеляційний суд не мав передбачених 
законом підстав для застосування по-
ложень ст.69 КК, а отже, призначене 
Особі 5 та Особі 6 покарання є над-
мірно м’яким. Прокурор просить 
скасувати вирок та ухвалу в частині 
засудження Особи 5 і Особи 6 за ч.2 
ст.364, ч.236, ч.3 190 КК через непра-
вильне застосування кримінального 
закону і невідповідність призначе-
ного покарання тяжкості злочинів 
та особам засуджених унаслідок 
м’якості, а справу — направити на 
новий судовий розгляд. 

Заслухавши доповідача, прокуро-
ра Сорокіну О.А., яка частково під-
тримала касаційне подання й уважа-
ла, що справу необхідно повернути 
на новий судовий розгляд у зв’язку 
з неправильним застосуванням су-
дами кримінального закону, а також 
указала на порушення вимог стст.75, 
76 КК при звільненні засуджених від 
відбування додаткового покарання з 
випробуванням, перевіривши мате-
ріали справи та обговоривши доводи 
подання прокурора та заперечення 
на нього, що надійшли від засудже-
них Особи 5 і Особи 6, колегія суддів 
уважає, що касаційне подання підля-
гає частковому задоволенню, а судові 
рішення — скасуванню з направлен-
ням справи на новий судовий роз-
гляд з таких підстав. 

Доводи касаційного подання про 
необхідність перекваліфікації дій, 
за вчинення яких Особу 5 і Особу 6 
засуджено за ч.2 ст.364 і ч.3 ст.190 
КК, на ч.4 ст.191 КК як заволодіння 
чужим майном шляхом зловживання 
службовою особою своїм службовим 
становищем, вчинене за попередньою 
змовою групою осіб та у великих роз-
мірах, є безпідставними, оскільки 
загальною ознакою трьох форм учи-
нення злочину, передбаченого ст.191 
КК, є особливе відношення винного 
до майна, яким він заволодіває. Зо-
крема, у разі заволодіння чужим май-
ном шляхом зловживання службовою 
особою своїм службовим становищем 
суб’єкт злочину має право оператив-
ного управління майном, яким за-
володіває, однак незаконно вилучає 
його з наявних фондів та безоплатно 
привласнює, використовуючи своє 
службове становище як спосіб такого 
заволодіння. У цій справі підсудні, які 
є засновниками сільськогосподарсько-
го підприємства — ТОВ «Перемога», 
визнані винуватими в заволодінні 
державним майном, яке не перебувало 
в їхньому оперативному управлінні, а 
ним розпоряджалося управління агро-
промислового розвитку Тульчинської 
районної державної адміністрації на 
підставі рішення Уряду — постано-
ви КМ №256 від 21.02.2007 «Про за-
твердження порядку використання 
у 2007 році коштів, передбачених у 
державному бюджеті для державної 
підтримки виробництва продукції 
рослинництва». 

Що стосується посилання проку-
рора на кваліфікуючу ознаку вчинення 
цього злочину за попередньою змовою 
групою осіб, то, як видно з матеріалів 
кримінальної справи, ця ознака не 
була інкримінована Особі 5 і Особі 6 та 
не зазначена у вироку при кваліфікації 
дій підсудних, хоча при формулюванні 
обвинувачення, що визнане судом до-
веденим, та в тексті обвинувального 
висновку зазначається, що підсудні 
скоїли злочини саме за попередньою 
змовою групою осіб. Тобто, мотиву-
вальна частина вироку, так само, як 
і обвинувальний висновок, містить 
суперечності. 

Твердження прокурора про не-
правильне застосування апеляційним 
судом ст.69 КК колегія суддів також 
уважає безпідставними. Положення 
зазначеної норми дають суду можли-
вість призначити основне покарання, 
нижче від найнижчої межі, встанов-
леної в санкції статті (санкції части-
ни статті) «Особливої частини» КК, 
за наявності кількох обставин, що 
пом’якшують покарання та істотно 
знижують ступінь тяжкості вчиненого 
злочину, з урахуванням особи винно-
го та вмотивувавши таке рішення. Із 
матеріалів даної справи вбачається, 
що Особа 5 і Особа 6 раніше не судимі, 
позитивно характеризуються, а об-
ставинами, що пом’якшують покаран-
ня, визнано їх щире каяття, активне 
сприяння розкриттю злочину та пов-
не відшкодування завданого збитку. 
За таких обставин відсутні підстави 
вважати, що суд апеляційної інстанції 
застосував кримінальний закон, який 
не підлягав застосуванню. 

Разом із тим при перевірці за-
конності та обгрунтованості судових 
рішень відносно Особи 5 і Особи 6 суд 
касаційної інстанції відповідно до ви-
мог ст.395 КПК вправі вийти за межі 
касаційних вимог прокурора, якщо 
цим не погіршується становище за-
суджених. 

Як убачається з матеріалів справи, у 
ході досудового слідства та в судовому 
засіданні Особа 5, даючи пояснення 
про обставини скоєних злочинів, за-
значав, що на початку 2007 року він 
як керівник сільськогосподарського 
підприємства брав участь у нараді, що 
відбулася в управлінні агропромисло-
вого розвитку Тульчинської районної 
державної адміністрації та на якій 

до відома учасників було доведено 
положення постанови КМ №256 від 
21.02.2007 «Про затвердження поряд-
ку використання у 2007 році коштів, 
передбачених у державному бюджеті 
для державної підтримки вироб-
ництва продукції рослинництва», 
згідно з якою держава здійснює від-
шкодування за посіви певних ози-
мих культур, та було повідомлено 
перелік документів, необхідних для 
компенсації. Із цього приводу Осо-
ба 5 зібрав засновників ТОВ «Пере-
мога» та розповів про умови компен-
сації. Оскільки підприємство не по-
сіяло зазначені озимі культури, його 
заступник Особа 6 запропонував 
підробити відповідні документи, на 
що Особа 5 погодився. Надалі, коли 
всі необхідні документи, разом із під-
робленим сортовим посвідченням на 
насіння від 5.09.2004, були зібрані та 
подані до управління агропромис-
лового розвитку Тульчинської РДА, 
ТОВ «Перемога» отримало компен-
сацію в розмірі 40500 грн., яка зго-
дом була використана на потреби 
господарства. 

Приблизно в липні-серпні 2007 
року в управлінні агропромислового 
розвитку Тульчинської районної дер-
жавної адміністрації знову відбулася 
подібна нарада, на якій повідомили 
про відшкодування за посіви ярих 
культур. Із даного приводу Особа 5 
знову зібрав засновників ТОВ «Пере-
мога» і повідомив їм про умови ком-
пенсації. Оскільки підприємство не 
посіяло зазначені ярі культури, його 
заступник Особа 6 знову запропону-
вав підробити відповідні документи, 
на що Особа 5 погодився. Після того, 
як усі необхідні документи, разом з 
підробленим свідоцтвом на насіння 
від 15.02.2006, були зібрані та пода-
ні до управління агропромислового 
розвитку Тульчинської районної дер-
жавної адміністрації, ТОВ «Перемо-
га» отримало компенсацію в розмірі 
12000 грн., яка згодом була викорис-
тана на потреби господарства. 

Особа 6 у ході досудового слідства 
та в судовому засіданні давав подібні 
пояснення про обставини скоєних 
злочинів, уточнивши, що підробле-
ні свідоцтва він спочатку подавав до 
Тульчинської державної насіннєвої 
інспекції, яка на підставі них видала 
йому посвідчення про кондиційність 
озимого насіння від 13.10.2006 та 
про кондиційність ярого насіння від 
3.03.2007. 

Зазначені показання засуджених 
свідчать про те, що їхні дії, направлені 
на заволодіння державними коштами 
у виді компенсацій за посіви певних 
культур, хоча й були тотожними, од-
нак вони розділені в часі, а умисел на 
заволодіння державними коштами ви-
никав у засуджених та був реалізова-
ний окремо після кожної з двох нарад в 
управлінні агропромислового розвит-
ку Тульчинської районної державної 
адміністрації, на яких повідомлялося 
про умови компенсації за посіви спо-
чатку озимих, а потім ярих культур. 

За таких обставин під час нового 
розгляду справи необхідно перевірити 
в діях Особи 5 і Особи 6 наявність ознак 
продовжуваного злочину, оскільки, 
виходячи з вимог ч.2 ст.32 КК, при 
продовжуваному злочині особа має за-
здалегідь поставлену загальну мету та 
єдиний умисел, що об’єднує всі тотож-
ні діяння, поєднані єдиним злочинним 
наміром. Тобто перевірити наявність у 
діях Особи 5 і Особи 6, які обвинувачу-
ються за ст.190 КК, кваліфікуючої озна-
ки цього складу злочину — вчинення 
його у великих розмірах.

У залежності від установленого 
розміру заволодіння чужим майном 
необхідно перевірити правильність 
кваліфікації дій Особи 5 і Особи 6 
за стст.364, 366 КК з точки зору на-
явності в їхніх діях кваліфікуючої 
ознаки цих складів злочинів — спри-
чинення тяжких наслідків, оскільки 
в даному випадку вони полягають 
у заподіянні матеріальних збитків, 
що у 250 і більше разів перевищують 
неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян.

При новому розгляді справи суду 
необхідно більш ретельно перевіри-
ти вказані вище обставини і дати їм 
належну правову оцінку, правильно 
кваліфікувати дії Особи 5 і Особи 6 
та при призначенні їм покарання 
дотриматися всіх вимог криміналь-
ного закону, в тому числі тих, які 
регулюють питання звільнення осо-
би від відбування покарання з ви-
пробуванням. 

Керуючись стст.394—396 КПК 
(у редакції законів №2533-ІІІ від 
21.06.2001 та №3323-ІV від 12.01.2006) 
та абз.1 п.2 розд.ХІІІ «Перехідні по-
ложення» закону «Про судоустрій і 
статус суддів» від 7.07.2010, колегія 
суддів 

УХВАЛИЛА: 

Касаційне подання першого за-
ступника прокурора Вінницької об-
ласті задовольнити частково. 

Вирок Ту льчинського ра йон-
ного суду Вінницької області від 
24 .09.20 08 та у х ва л у А пел яц і й-
ного суду Вінницької області від 
11.03.2009 щодо Особи 5 та Особи 6 
скасувати, справу направити на но-
вий судовий розгляд. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

5 липня 2011 року   м.Київ  

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду 
України у складі: 
головуючого — КОРОТКЕВИЧА М.Є. 
суддів: ГРИЦІВА М.І., ПРОКОПЕНКА О.Б. 
з участю прокурора СОРОКІНОЇ О.А.

ВІДЗНАКА

 � Президент
України 
Указ

Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди Дня 
працівників прокуратури

За значний особистий внесок 
у розбудову правової держави, 
зміцнення законності, захист 
конституційних прав і свобод 
громадян, багаторічну сумлінну 
працю та високий професіоналізм 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом «За заслуги» 
II ступеня

 • БОРИЧКА Петра Івановича — 
слідчого прокуратури 
Великоберезнянського району 
Закарпатської області

 • ГОРПЕНЮКА Анатолія Васильовича — 
заступника прокурора Луганської 
області

 • СЕРЕДУ Григорія 
Порфировича — заступника 
Генерального прокурора України

Нагородити орденом «За заслуги» 
III ступеня

 • БІЛОГО Володимира 
Миколайовича — старшого 
слідчого Хмільницької міжрайонної 
прокуратури Вінницької області

 • ВОЙЦИШЕНА Віктора 
Дмитровича — заступника 
Генерального прокурора України

 • КІНАШЕВСЬКОГО Івана 
Олексійовича — прокурора 
Октябрського району міста 
Полтави

Нагородити орденом княгині Ольги 
III ступеня

 • НЕДАШКІВСЬКУ Любов 
Петрівну — старшого помічника 
прокурора Автономної Республіки 
Крим

 • РІЗНИЧЕНКО Світлану 
Григорівну — начальника 
управління прокуратури 
Дніпропетровської області

Нагородити медаллю «За бездоганну 
службу» III ступеня

 • КОЗАЧУКА Михайла 
Васильовича — військового 
прокурора Вінницького гарнізону 
Центрального регіону України, 
полковника юстиції

Нагородити медаллю «За працю і 
звитягу»

 • ВИЧІКОВА Віктора Васильовича — 
заступника начальника управління 
Головного управління Генеральної 
прокуратури України

 • КРИМСЬКОГО Віталія 
Анатолійовича — старшого 
слідчого прокуратури Запорізького 
району Запорізької області

 • МЕЛЬНИКА Григорія 
Івановича — прокурора міста Біла 
Церква Київської області

 • НАДЕЖДЕНКА Сергія 
Валентиновича — слідчого в 
особливо важливих справах 
прокуратури міста Маріуполя 
Донецької області

 • ПАВЛІЯ Анатолія Олександровича — 
прокурора відділу прокуратури 
Донецької області

 • ПОКИДЬКА Георгія Вадимовича — 
заступника начальника відділу 
Головного управління Генеральної 
прокуратури України

 • РОМАНЮК Олену Степанівну — 
заступника начальника управління 
Головного управління Генеральної 
прокуратури України

 • СТРЕЛЬЧУКА Анатолія 
Івановича — помічника прокурора 
міста Кам'янця-Подільського 
Хмельницької області

 • ШТЕФАНЮКА Івана 
Матвійовича — прокурора міста 
Ужгорода Закарпатської області

Присвоїти почесне звання 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ»

 • АНДРЄЄВУ Роману Геннадійовичу — 
начальникові Головного управління 
Генеральної прокуратури України

 • БЕСКИШКОМУ Миколі Григоровичу — 
прокуророві Луганської області

 • БІЛОУСУ Віталію Владиславовичу — 
прокуророві міста Севастополя

 • КОВБАСЮКУ Віталію Васильовичу — 
прокуророві Львівської області

 • НЯНЬЧУРУ Сергію 
Миколайовичу — військовому 
прокуророві Військово-Морських 
Сил України, генерал-майору юстиції

 • ПАВЛІЮ Дмитру Віталійовичу — 
старшому слідчому Головного 
управління Генеральної 
прокуратури України

 • ПІМОНОВУ Григорію Петровичу — 
прокуророві Приморського району 
міста Одеси

 • СВІДЕНКУ Костянтину Борисовичу — 
прокуророві Херсонської області

 • СУХОДУБОВУ Володимиру 
Сергійовичу — заступникові 
прокурора Харківської області.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ
29 листопада 2011 року
№1076/2011
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ПОДІЛ МАЙНА

«Незначна» половина.
За відсутності у відповідача іншого житла 
припинення права власності на належну 
йому частку квартири завдасть істотної 
шкоди його інтересам

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 5 до Особи 6 
про поділ майна подружжя, 

ВСТАНОВИЛА: 

У травні 2008 року Особа 5 зверну-
лась до суду з позовом до Особи 6 про 
поділ майна подружжя. 

Зазначала, що вона з травня 1997 ро ку 
перебувала з Особою 6 у зареєстрова-
ному шлюбі. 

У 2008 року шлюб було розірвано. 
За час шлюбу ними за спільні кош ти 

було придбано квартиру за Адресою 1,
автомобіль ВАЗ та предмети домаш-
нього вжитку. 

Посилаючись на те, що згоди щодо 
поділу майна між ними не досягнуто, 
просила в порядку поділу спільного 
майна подружжя припинити право 
власності Особи 6 на 1/2 частину квар-
тири, визнати за нею право власності 
на квартиру, стягнути з неї на користь 
Особи 6 компенсацію вартості його 
частки та визнати за нею право влас-
ності на телевізор «Самсунг» вартіс-
тю 1250 грн., кухонний стіл вартістю 
300 грн., стіл вартістю 150 грн., меблі 
для кухні вартістю 1250 грн., стільці 
вартістю 400 грн., плиту газову вартіс-
тю 750 грн., сервіз кавовий вартістю 
250 грн., пральну машину вартістю 
300 грн. 

Ухвалою Томашпільського ра-
йонного суду Вінницької області від 
27.05.2009 виділено в самостійне про-
вадження позовну вимогу Особи 5 про 
поділ автомобіля ВАЗ. 

Рішенням Томашпільського ра-
йонного суду Вінницької області від 

27.05.2009, залишеним без змін ухва-
лою Апеляційного суду Вінницької 
області від 25.09.2009, позовні вимоги 
Особи 5 задоволено. У порядку поділу 
спільного майна подружжя визнано 
за Особою 5 право власності на квар-
тиру за Адресою 1 Томашпільського 
району Вінницької області, два кили-
ми, кухонний стіл та стільці, плиту 
газову «Грета», кухонну стінку, кріс-
ло, годинник, п’ять люстр, чайний 
і кавовий сервізи, столовий сервіз, 
фужери, чарки, пилосос, пральну 
машину та телевізор. У порядку по-
ділу спільного майна подружжя ви-
знано за Особою 6 право власності на 
телевізор «Самсунг», шість стільців, 
два дивани, два килими, палас, стіл, 
холодильник «Норд», шафу, тумбоч-
ку, крісло, чарку, стінку для залу та 
бика. Стягнуто з Особи 5 на користь 
Особи 6 грошову компенсацію за 
1/2 ча  стину квартири за Адресою 1 
Томашпільського району Вінницької 
області в сумі 30195 грн., яка знахо-
диться на депозитному рахунку То-
машпільського районного суду Він-
ницької області. Стягнуто з Особи 6
 на користь Особи 5 1887 грн. гро-
шової компенсації різниці вартості 
рухомого майна, 30 грн. витрат на ін-
формаційно-технічне забезпечення 
розгляду справи та 1 тис. грн. витрат 
на правову допомогу. 

У касаційній скарзі Особа 6, поси-
лаючись на неправильне застосуван-
ня судами норм матеріального права 
та порушення норм процесуального 
права, просить скасувати ухвалені 
у справі судові рішення й ухвалити 
нове рішення, яким у задоволенні 

позовних вимог Особи 5 про поділ 
квартири відмовити, а позовні ви-
моги Особи 5 про поділ рухомого 
майна задовольнити: у порядку по-
ділу спільного сумісного майна по-
дружжя визнати за Особою 5 право 
власності на майно на суму 4 тис. грн.
та грошові кошти в сумі 2078 грн., 
визнати за ним право власності на 
майно на суму 4644 грн. і грошові 
кошти в сумі 2078 грн.; стягнути з 
нього на користь Особи 5 494 грн. у 
рахунок різниці вартості її частки.

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Вирішуючи спір у частині поді-
лу квартири, суд першої інстанції, 
з висновками якого погодився й 
апеляційний суд, виходив із того, 
що належна Особі 6 частка в праві 
спільної сумісної власності подруж-
жя на квартиру є незначною, питан-
ня про поділ майна в натурі сторони 
не порушували, спірна квартира є 
неподільною, спільне володіння й 
користування сторін вказаною квар-
тирою є неможливим і оскільки на 
утриманні Особи 5 знаходиться мало-
літня дитина та вона внесла на депо-
зитний рахунок суду грошові кош ти 
в рахунок компенсації вартості на-
лежної Особі 6 частки квартири, то 
право власності Особи 6 на належну 
йому частку в праві спільної власнос-
ті подружжя на квартиру підлягає 
припиненню на підставі ст.365 ЦК. 

Однак з такими висновками судів 
погодитись не можна. 

Судом установлено, що Особа 5 з 
травня 1997 року перебувала з Осо-
бою 6 у зареєстрованому шлюбі, від 
якого мають сина Особу 7, Інформа-
ція 1. 

У 2008 року шлюб між ними розі-
рвано. 

За час шлюбу Особою 5 і Особою 6 
за спільні кошти придбано двокімнат-
ну квартиру за Адресою 1 та предмети 
домашнього вжитку. 

Відповідно до висновку судової 
будівельно-технічної експертизи від 
23.09.2008 вартість квартири за Адре-
сою 1 складає 60190 грн. 

Під час розгляду справи Особа 5 
внесла на депозитний рахунок суду 
30100 грн. у рахунок вартості 1/2 час-
тини вказаної квартири. 

Відповідно до ч.1 ст.60 СК майно, 
набуте подружжям за час шлюбу, на-
лежить дружині та чоловікові на праві 
спільної сумісної власності незалеж-
но від того, що один з них не мав з по-
важної причини (навчання, ведення 
домашнього господарства, догляд за 

дітьми, хвороба тощо) самостійного 
заробітку (доходу). 

Згідно із ч.1 ст.70 СК в разі поділу 
майна, що є об’єктом права спільної 
сумісної власності подружжя, частки 
майна дружини та чоловіка є рівними, 
якщо інше не визначено домовленістю 
між ними або шлюбним договором. 

Відповідно до ст.365 ЦК право осо-
би на частку у спільному майні може 
бути припинене за рішенням суду на 
підставі позову інших співвласни-
ків, якщо: 1) частка є незначною і не 
може бути виділена в натурі; 2) річ є 
неподільною; 3) спільне володіння і 
користування майном є неможливим; 
4) таке припинення не завдасть істот-
ної шкоди інтересам співвласника та 
членам його сім’ї. 

Суд постановляє рішення про при-
пинення права особи на частку у 
спільному майні за умови поперед-
нього внесення позивачем вартості 
цієї частки на депозитний рахунок 
суду. 

Разом із тим згідно із ч.3 ст.319 ЦК 
усім власникам забезпечуються рівні 
умови здійснення своїх прав. 

Відповідно до ст.10 ЦПК цивільне 
судочинство здійснюється на засадах 
змагальності сторін. 

Сторони та інші особи, які беруть 
участь у справі, мають рівні права 
щодо подання доказів, їх досліджен-
ня та доведення перед судом їх пере-
конливості. 

Кожна сторона повинна довести 
ті обставини, на які вона посилається 
як на підставу своїх вимог або запе-
речень, крім випадків, установлених 
цим кодексом. 

Суд сприяє всебічному і повно-
му з’ясуванню обставин справи та 
оцінює докази за своїм внутрішнім 
переконанням, що грунтується на 
всебічному, повному, об’єктивному 
та безпосередньому дослідженні на-
явних у справі доказів. 

Заперечуючи проти позовних ви-
мог Особи 5 про припинення права 
власності на частку у квартирі, Осо-
ба 6 посилався на те, що квартира 
за Адресою 1 є спільною сумісною 
власністю подружжя, його право 
власності та право власності Особи 5 
на вказану квартиру є рівним, іншо-
го житла він не має, тому припинен-
ня його права власності на частку у 
квартирі завдасть істотної шкоди його 
інтересам. 

На порушення вимог стст.213, 214 
ЦПК суд першої інстанції зазначені 
положення закону не врахував; на-
лежним чином не обгрунтував свого 

висновку про те, що спільне володін-
ня й користування Особою 5 і Особою 6
указаною квартирою є неможливим 
та що частка Особи 6 у праві спільної 
сумісної власності подружжя на квар-
тиру є незначною й спірна квартира 
є неподільною з огляду на те, що вка-
зана квартира має дві жилі кімнати; 
не взяв до уваги доводи Особи 6 про 
те, що він іншого житла не має, тому 
припинення його права власності на 
належну йому частку в праві спіль-
ної сумісної власності подружжя на 
квартиру завдасть істотної шкоди 
його інтересам, і дійшов передчасно-
го висновку про наявність достатніх 
підстав для припинення права влас-
ності Особи 6 на належну йому частку 
в праві спільної сумісної власності 
подружжя на квартиру.

Апеляційний суд на порушення 
вимог стст.303, 315 ЦПК вищеза-
значені вимоги закону залишив поза 
увагою; належним чином не перевірив 
доводів апеляційної скарги; в ухвалі 
не зазначив конкретних обставин і 
фактів, що спростовують такі дово-
ди, та залишив рішення суду першої 
інстанції в цій частині без змін. 

За таких обставин ухвалені у спра-
ві судові рішення в частині вирішення 
питання про поділ квартири підляга-
ють скасуванню з передачею справи в 
цій частині на новий розгляд до суду 
першої інстанції з підстав, передбаче-
них ч.2 ст.338 ЦПК. 

Разом із тим висновки судів у час-
тині поділу предметів домашнього 
вжитку є обгрунтованими, відпо-
відають установленим обставинам 
справи, нормам матеріального та про-
цесуального права, а доводи скарги 
цих висновків не спростовують, тому 
ухвалені у справі судові рішення в 
частині поділу предметів домашнього 
вжитку слід залишити без змін. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, ко-
легія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 задо-
вольнити частково. 

Рішення Томашпільського район-
ного суду Вінницької області від 
27.05.2009 та ухвалу Апеляційного 
суду Вінницької області від 25.09.2009 
в частині вирішення питання про по-
діл квартири скасувати, справу в цій 
частині передати на новий розгляд до 
суду першої інстанції. 

У решті ухвалені у справі судові 
рішення залишити без змін. 

Ухвала оскарженню не підлягає. � 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

30 червня 2011 р.   м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі:   

головуючого — ЯРЕМИ А.Г.,  
суддів: БАЛЮКА М.І., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л., 

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

Тимчасові квартиранти.
Припинення права власності 
на будинок припиняє право членів сім’ї 
попереднього володільця 
на користування цим помешканням

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7, 
третя особа — сектор громадянства, 
імміграції та реєстрації фізичних осіб 
Кіровського районного відділу Голов-
ного управління Міністерства внут-
рішніх справ в Автономній Республіці 
Крим, про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим 
приміщенням, та виселення й за позо-
вом Особи 7 до Особи 6, третя особа —
комунальне підприємство «Старокрим-
ська водна компанія», про спонукання 
до укладення договору найму житла за 
касаційною скаргою Особи 6 на рішення 
Апеляційного суду Автономної Респу-
бліки Крим від 27.07.2010,

ВСТАНОВИЛА: 

У квітні 2009 року Особа 6 звернув-
ся до суду з указаним позовом, поси-
лаючись на те, що на підставі заповіту 
йому належить частина житлового 
будинку за Адресою 1. За життя його 
батька, спадкодавця, Особа 7 була за-
реєстрована в спірному будинку та до 
цього часу мешкає в ньому. 28.01.2009 
Особа 6 надіслав Особі 7 лист із вимо-
гою про звільнення житлового примі-
щення, проте остання відмовляється 
виселятися, посилаючись на те, що 
іншого житла не має. Особа 6 просив 
визнати Особу 7 такою, що втратила 
право користування жилим примі-
щенням, та виселити її. 

У липні 2009 року Особа 7 звер-
нулася до суду з позовом до Особи 6 
про спонукання до укладення дого-
вору найму житла. Позовні вимоги 
обгрунтовувала тим, що з колишнім 
власником спірного будинку, Особою 8, 
з лютого 1998 року до дня його смерті 
проживала однією сім’єю, вони вели 
спільне господарство. 13.02.1998 вона 
була зареєстрована в будинку. Після 
смерті Особи 8 власником будинку став 
Особа 6, який просить її виселитися, 
оскільки уважає, що між ними немає 
договірних відносин, а житло потрібне 
для проживання його сім’ї. 

Ухвалою судді Кіровського район-
ного суду Автономної Республіки 
Крим від 24.07.2009 позови об’єднано 
в одне провадження. 

Рішенням Кіровського районного 
суду Автономної Республіки Крим 
від 24.12.2009 позовні вимоги Особи 6
задоволено: виселено Особу 7 з будин-
ку за Адресою 1. У задоволенні позо-
вних вимог Особи 7 про спонукання 
до укладення договору найму житла 
відмовлено. 

Додатковим рішенням Кіровського 
районного суду Автономної Республі-
ки Крим від 7.05.2010 в задоволенні 
позовних вимог Особи 6 про визнан-
ня особи такою, що утратила право 
користування жилим приміщенням, 
відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду Авто-
номної Республіки Крим від 27.07.2010 

рішення суду першої інстанції в час-
тині задоволення позовних вимог 
Особи 6 скасовано, ухвалено в цій 
частині нове рішення, яким у задово-
ленні позовних вимог про виселення 
відмовлено. У решті — рішення зали-
шене без змін. 

У вересні 2010 року Особа 6 звер-
нувся до Верховного Суду з касацій-
ною скаргою, в якій просить скасувати 
рішення Апеляційного суду Автоном-
ної Республіки Крим від 27.07.2010, 
посилаючись на неправильне застосу-
вання судом норм матеріального права 
та порушення норм процесуального 
права, і залишити в силі рішення суду 
першої інстанції. 

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 кримі-
нальних і цивільних справах, подані 
до Верховного Суду до 15.10.2010 і при-
значені (прийняті) ним до касаційного 
розгляду, розглядаються Верховним 
Судом в порядку, який діяв до набран-
ня чинності цим законом. 

У зв’язку із цим справа підлягає 
розгляду в порядку ЦПК 1963 року 
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 з таких підстав. 

Частково скасовуючи рішення суду 
першої інстанції та ухвалюючи нове 
рішення, суд апеляційної інстанції ви-
ходив із того, що місцевий суд вий-
шов за межі позовних вимог, оскільки, 
вирішуючи питання про виселення, 
керувався стст.383, 391 Цивільного ко-
дексу, які регулюють питання захисту 
права власності, а не житлові право-
відносини. Крім того, суд не враху-
вав, що колишній член сім’ї власника 
житлового приміщення може бути 

виселений лише на підставі ч.1 ст.116 
Житлового кодексу (далі — ЖК). 

Погодитися з такими висновками 
суду апеляційної інстанції не можна. 

За положеннями ч.1 ст.317 та ч.1 
ст.319 ЦК власникові належать права 
володіння, користування та розпоря-
джання своїм майном, і він реалізовує 
їх на власний розсуд. 

Згідно із ч.1 ст.316 ЦК правом влас-
ності є право особи на річ (майно), яке 
вона здійснює відповідно до закону 
за своєю волею, незалежно від волі 
інших осіб. 

Частиною 1 ст.321 ЦК передбачено, 
що право власності є непорушним. 
Ніхто не може бути протиправно поз-
бавлений цього права чи обмежений у 
його здійсненні. 

Стаття 379 ЦК вказує, що житлом 
фізичної особи є житловий будинок, 
квартира, інше приміщення, призна-
чені та придатні для постійного про-
живання у них. 

Глава 28 ЦК визначає житло об’єк-
том права приватної власності 

Судом установлено, що Особа 7 
була зареєстрована в спірному будин-

ку в лютому 1998 року колишнім влас-
ником, Особою 8, і з того часу мешкає в 
н ь ом у.  Особа 8  поме р Інформ а -
ція 1, а його син, Особа 6, отримав 
свідоцтва про право на спадщину за 
заповітом на 3/5 частини житлового 
будинку (з відповідною часткою на-
двірних будов) за Адресою 1. 

Права власника житлового будин-
ку, квартири визначені ст.383 ЦК та 
ст.150 ЖК, які передбачають право 
власника використовувати житло для 
власного проживання, проживання 
членів сім’ї, інших осіб і розпоряджа-
тися своїм житлом на власний розсуд. 
Обмеження чи втручання у права 
власника можливе лише з підстав, пе-
редбачених законом. 

Чинним законодавством не перед-
бачено перехід прав та обов’язків попе-

реднього власника до нового в частині 
збереження права користування жит-
лом членів сім’ї колишнього власника. 

Виникнення права членів сім’ї 
власника будинку на користування 
будинком та обсяг цих прав залежить 
від виникнення у власника будинку 
права власності на цей будинок, а 
отже, припинення права власності на 
будинок припиняє право членів його 
сім’ї на користування цим будинком. 

Оскільки Особа 6 є власником 
3/5 частин житлового будинку за Адре-
сою 1, а Особа 7 вселилася до цього 
будинку та проживає в ньому як член 
сім’ї колишнього власника будинку, 
суд першої інстанції дійшов обгрун-
тованого висновку про виселення 
останньої. 

Під час встановлення зазначених 
фактів судом першої інстанції не були 
порушені норми процесуального пра-
ва, рішення суду відповідає вимогам 
матеріального права, а тому скасоване 
апеляційним судом помилково. 

За таких обставин рішення апе-
ляційного суду в частині відмови в 
задоволенні позову про виселення під-

лягає скасуванню із залишенням у силі 
рішення суду першої інстанції. 

У решті — рішення не оскаржу-
ється. 

Керуючись стст.336, 339 ЦПК, коле-
гія суддів Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 задо-
вольнити. 

Рішення Апеляційного суду Авто-
номної Республіки Крим від 27.07.2010 
в частині відмови в задоволенні позо-
ву про виселення Особи 7 скасувати, 
рішення Кіровського районного суду 
Автономної Республіки Крим від 
24.12.2009 залишити в силі. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

13 липня 2011 р.    м.Київ 

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

головуючого — ПАТРЮКА М.В.,  
суддів: БАЛЮКА М.І., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЛЯЩЕНКО Н.П., РОМАНЮКА Я.М., 

Чинним законодавством не передбачено перехід 
прав та обов’язків попереднього власника до 
нового в частині збереження права користування 
житлом членів сім’ї колишнього власника.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Збитки без причини.
Витрати на оренду житлового 
приміщення, понесені внаслідок 
несвоєчасного виконання відповідачем 
зобов’язань за договором про дольову 
участь у будівництві, відшкодуванню 
не підлягають

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«Ватес» про стягнення неустойки за 
договором та відшкодування збитків 
за касаційною скаргою Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Ва-
тес» (далі — ТОВ «Ватес») на рішен-
ня Новозаводського районного суду 
Чернігівської області від 9.09.2009 та 
рішення Апеляційного суду Чернігів-
ської області від 4.11.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У квітні 2009 року Особа 6 зверну-
лась до суду з позовом до ТОВ «Ватес» 
про сплату неустойки за договором 
про дольову участь у будівництві 
багатоквартирного житлового бу-
динку №*, укладеним між сторонами 
12.01.2006. Згідно з умовами договору 
Особа 6 профінансувала будівництво 
однієї двокімнатної квартири за Адре-
сою 1, вартістю 346010 грн. 85 коп., що 
на день укладення договору за курсом 
НБУ становило $68517. Оплата повної 
вартості будівництва вказаної квар-
тири була здійснена позивачкою в 
строк та розмірах, визначених умова-
ми договору, додатками до нього, які є 
невід’ємною частиною договору, і під-
тверджуються банківськими квитан-
ціями від 5.09 №* та від 18.12.2007 №*. 

Згідно з пп.1.2.1, 3.2.1 договору 
відповідач зобов’язався забезпечити 
будівництво зазначеного будинку та 
квартири в повній відповідності до 
проектної документації, будівельних, 

протипожежних та санітарних норм 
та дотримуватись строків будівниц-
тва та їх планової здачі в IV кварталі 
2007 року. 

Відповідач у строк, визначений 
умовами договору, свої зобов’язання 
не виконав, станом на 1.03.2009 бу-
динок в експлуатацію на здав та до-
кументів на квартиру, будівництво 
якої фінансувалось позивачкою, не 
видав. 

Пунктом 5.3 договору №37 від 
12.01.2006 визначено, що відповідач за 
незабезпечення встановлених догово-
ром строків уведення в експлуатацію 
будинку та квартири, які є предметом 
договору, а також систем, споруд та 
інших елементів, необхідних для їх 
використання за призначенням, несе 
відповідальність перед позивачкою 
у вигляді штрафу в розмірі 0,03% від 
вартості фінансування будівництва 
за кожний день такого прострочення, 
але не більше 12%. 

За таких обставин позивачка про-
сила суд стягнути з відповідача штраф 
у розмірі 41521 грн. 30 коп., відшко-
дувати завдані їй збитки в розмірі
35 тис. грн., яких вона зазнала вна-
слідок оренди квартири через нео-
тримання в обумовлений договором 
строк квартири за Адресою 1. 

Згодом позивачка уточнила позов-
ні вимоги в частині відшкодування 
збитків, збільшивши їх розмір до 
42500 грн. 

Рішенням Новозаводського ра-
йонного суду м.Чернігова від 9.07.2009 
позов задоволено частково: стягнуто з 

відповідача на користь Особи 6 штраф 
(неустойку) за період з 28.04.2008 до 
1.03.2009 в розмірі 35084 грн. 40 коп., 
вирішено питання про розподіл су-
дових витрат; у задоволенні решти 
позовних вимог відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду Чер-
нігівської області від 4.11.2009 вказане 
рішення суду першої інстанції скасо-
вано в частині відмови у задоволенні 
позовних вимог про стягнення збит-
ків та позов в цій частині задоволено: 
стягнуто з відповідача на користь Осо-
би 6 42500 грн. понесених витрат за 
договором оренди житла. У решті —
рішення залишено без змін. 

У касаційній скарзі ТОВ «Ватес» 
просить вказані судові рішення ска-
сувати, ухвалити нове рішення, яким 
у задоволенні позовних вимог відмо-
вити в повному обсязі. 

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 кри-
мінальних і цивільних справах, по-
дані до ВС до 15.10.2010 і призначені 
(прийняті) ним до касаційного роз-
гляду, розглядаються 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». 

Обговоривши доводи касацій-
ної скарги, перевіривши матеріали 
справи, колегія суддів дійшла ви-
сновку, що касаційна скарга підля-
гає частковому задоволенню з таких 
підстав. 

В і д п о в і д н о  д о  с т . 5 2 6  Ц К 
зобов’язання має виконуватися на-
лежним чином відповідно до умов 
договору та вимог цього Кодексу. 

Установлено, що між сторонами 
12.01.2006 укладено договір дольової 
участі в будівництві багатоквартир-
ного житлового будинку за Адресою 1
у м.Чернігові, за умовами якого по-
зивачка профінансувала будівниц-
тво однієї двокімнатної квартири, 
а відповідач зобов’язався закінчити 
будівництво та здати будинок в екс-
плуатацію в IV кварталі 2007 року, 
видати Особі 6 свідоцтво про право 
власності на об’єкт інвестування. 
Проте відповідач взятих на себе 
зобов’язань не виконав, будинок в 
експлуатацію не здав. 

Факт невиконання договірних 
зобов’язань відповідач визнав. 

Пунктом 5.3 договору передба-
чена відповідальність відповідача у 

разі незабезпечення установлених 
договором строків уведення в екс-
плуатацію будинку — щомісячна 
сплата штрафу в розмірі 0,03% від 
вартості фінансування будівництва 
за кожний день прострочення, але не 
більше 12%.

Ураховуючи зазначені обставини, 
суди дійшли обгрунтованого висно-
вку про необхідність стягнення штра-
фу (неустойки) за невиконання від-
повідачем узятих на себе зобов’язань 
у строки, визначені договором, при 
цьому застосовувавши до цих право-
відносин спеціальну позовну давність 
встановлену ст.258 ЦК. 

Рішення судів у цій частині від-
повідають матеріалам справи та ви-
могам закону, а тому підстав для їх 
скасування не вбачається. 

Доводи скарги висновків суду не 
спростовують. 

Посилання відповідача на про-
пущення позивачкою строку спеці-
альної позовної давності з мотивів 
необхідності обрахування його з 
31.12.2007 (строку закінчення дії дого-
вору) є безпідставними, оскільки згід-
но із загальними положеннями ЦК 
про зобов’язання воно припиняється 
виконанням, проведеним належним 
чином (ст.599 ЦК). Ураховуючи те, 
що ТОВ «Ватес» своїх зобов’язань за 
договором не виконало, суди дійшли 
правомірного висновку про стягнен-
ня штрафу в розмірі, визначеному 
умовами договору. 

Скасовуючи рішення суду першої 
інстанції в частині відмови у стяг-
ненні збитків та ухвалюючи нове 
рішення про задоволення вимог у 
цій частині, апеляційний суд вихо-
див з їх доведеності, мотивуючи своє 
рішення тим, що розмір витрат, які 
понесла Особа 6 від оренди житла, 
відсутність іншого житла, допусти-
мість умов договору оренди знайшли 
своє підтвердження й свідчать про 
завдані позивачці збитки внаслідок 
невиконання відповідачем договір-
них зобов’язань. 

Проте погодитися з таким висно-
вком суду апеляційної інстанції не 
можна з таких підстав. 

Відповідно до ст.611 ЦК у разі по-
рушення зобов’язання настають пра-
вові наслідки, установлені договором 
або законом, зокрема, відшкодування 
збитків. 

Особа, яка порушила зобов’язання, 
несе відповідальність за наявності її 
вини (умислу або необережності), 
якщо інше не встановлено договором 
або законом (ч.1 ст.614 ЦК). 

Згідно зі ст.623 ЦК боржник, 
який порушив зобов’язання, має від-
шкодувати кредиторові завдані цим 

збитки. Розмір збитків, завданих по-
рушенням зобов’язання, доказується 
кредитором. 

З огляду на положення ст.22 ЦК 
для застосування такої міри відпо-
відальності як стягнення збитків, 
потрібна наявність усіх елементів 
складу цивільного правопорушен-
ня, а саме: протиправної поведінки, 
збитків, причинного зв’язку між 
протиправною поведінкою борж-
ника та збитками, вини. За відсут-
ності хоча б одного з цих елементів 
цивільно-правова відповідальність 
не настає. 

Той факт, що позивачка уклала 
договір купівлі-продажу належної 
їй на праві власності квартири за 
Адресою 2 у 2008 році, через два роки 
після укладення спірного договору 
та здійснення за його умовами гро-
шових внесень, внаслідок чого в неї 
виникла необхідність орендувати 
інше житлове приміщення, не є під-
твердженням нанесення їй невико-
нанням цього договору відповідачем 
реальних збитків.

Висновок суду апеляційної ін-
станції про застосування цивільно-
правової відповідальності у вигляді 
стягнення збитків до відповідача 
за відсутності причинного зв’язку 
між невиконанням відповідачем 
зобов’язань за спірним договором та 
витрат відповідачки, понесених вна-
слідок оренди житлового приміщен-
ня, є необгрунтованим та таким, що 
не відповідає вимогам закону, який 
регулює спірні правовідносини. 

Безпідставно скасувавши в цій 
частині рішення суду першої ін-
станції, апеляційний суд припус-
тився помилки в застосуванні норм 
матеріального та процесуального 
закону. 

Ураховуючи викладене, рішення 
апеляційного суду в цій частині під-
лягає скасуванню, а рішення Новоза-
водського районного суду м.Чернігова 
від 9.07.2009 — залишенню в силі. 

Керуючись стст.336, 339, 344, 345 
ЦПК, колегія суддів Верховного Суду

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу товариства з об-
меженою відповідальністю «Ватес» 
задовольнити частково. 

Рішення Апеляційного суду Чер-
нігівської області від 4.11.2009 в час-
тині стягнення збитків скасувати, 
залишити в силі рішення Новозавод-
ського районного суду м.Чернігова від 
9.11.2009 в цій частині. 

У решті — судові рішення зали-
шити без змін. 

Ухвала оскарженню не підлягає. � 

ДТП

Душевний біль оплачується один раз.
Будь-яка компенсація моральної шкоди 
не може бути адекватною дійсним 
стражданням, тому будь-який її розмір 
може мати суто умовний вираз 

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до ДП 
«Артемівський завод стінових матері-
алів», Особи 7, третя особа — Особа 8,
про відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди за касаційною скар-
гою ДП «Артемівський завод стінових 
матеріалів» на рішення Калінінського 
районного суду м.Горлівки Донецької 
області від 15.10.2008 та ухвалу Апе-
ляційного суду Донецької області від 
25.09.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У січні 2008 року Особа 6 зверну-
лась до суду із позовом до ДП «Арте-
мівський завод стінових матеріалів», 
Особи 7 про відшкодування матері-
альної та моральної шкоди, завданої 
внаслідок ДТП, яка сталася Інформа-
ція 1 року з вини водія Особи 7. Від 
взаємодії джерел підвищеної небез-
пеки унаслідок отриманих тілесних 
ушкоджень загинув її чоловік — Осо-
ба 9, у зв’язку з цим Особі 6 завдано 
матеріальної шкоди в розмірі 2400 
грн. 50 коп., що становлять загаль-
ні витрати пов’язані із похованням 
чоловіка. Також їй завдана значна 
моральна шкода, яку вона оцінює в 
100 тис. грн. 

Рішенням Калінінського район-
ного суду м.Горлівки Донецької об-
ласті від 15.10.2008, залишеним без 
змін ухвалою Апеляційного суду До-
нецької області від 25.09.2009, позов 
Особи 6 задоволено частково: стягну-
то із ДП «Артемівський завод стіно-
вих матеріалів» на користь Особи 6 
на відшкодування моральної шкоди 
20 тис. грн.; стягнуто солідарно із ДП 
«Артемівський завод стінових мате-
ріалів» та Особи 7 на користь Особи 6
на відшкодування матеріальної шко-
ди 2400 грн. 40 коп. Вирішено питан-
ня про розподіл судових витрат. 

У касаційній скарзі ДП «Арте-
мівський завод стінових матеріалів», 
посилаючись на порушення судами 
норм процесуального й матеріального 
права, просить скасувати зазначені 
судові рішення та передати справу 
на новий розгляд до суду першої ін-
станції. 

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 кримі-
нальних і цивільних справах, подані 
до Верховного Суду до 15.10.2010 і 
призначені (прийняті) ним до ка-
саційного розгляду, розглядаються 

Верховним Судом в порядку, який 
діяв до набрання чинності цим за-
коном. 

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-VІ «Про судоустрій і 
статус суддів». 

Обговоривши доводи касаційної 
скарги, перевіривши матеріали спра-
ви, колегія суддів дійшла висновку, 
що касаційна скарга ДП «Артемів-
ський завод стінових матеріалів» 
підлягає частковому задоволенню з 
таких підстав. 

Як установлено судом, Інформа-
ція 1 року на вул. Пересипкина в 
м.Горлівці Донецької області сталася 
дорожньо-транспортна пригода: во-
дій автомобіля «М-412», номерний 
знак Номер 1, Особа 7, перебуваючи 
в стані алкогольного сп’яніння, по-
рушив вимоги пп.1.5, 2.3 «б», 2.9 «а», 
10.1, 11.1, 11.2, 11.3, 12.2, 34.1.1. Правил 
дорожнього руху, виїхав на зустріч-
ну смугу руху, де скоїв зіткнення з 
автомобілем МАЗ-5432, номерний 
знак Номер 2, з напівпричепом, який 
рухався в зустрічному напрямку під 
керуванням водія Особи 8, внаслідок 
чого автомобіль МАЗ-5432 отримав 

механічні пошкодження та некеро-
ваним виїхав на зустрічну смугу, де 
зіткнувся з автомобілем ЗАЗ-968М, 
номерний знак Номер 3, під керуван-
ням Особи 10, внаслідок чого водій та 
три пасажири автомобіля ЗАЗ 968М, 
серед яких був Особа 9 — чоловік по-
зивачки, загинули. 

Автомобіль МАЗ-5432 належить 
ДП «Артемівський завод стінових 
матеріалів» і Особа 8 знаходився в 
трудових відносинах з вказаним під-

приємством і на час ДТП виконував 
обов’язки по роботі. 

Вироком Калінінського районного 
суду м.Горлівка від 19.06.2007, який 
набрав законної сили, Особу 7 визна-
но винним у скоєнні злочину, перед-
баченого ст.286 ч.3 КК та призначено 
покарання у вигляді позбавлення волі 
та права керувати транспортними 
засобами, а також задоволено цивіль-
ний позов у кримінальній справі по-
терпілої Особи 6 про відшкодування 
моральної шкоди. Стягнуто з Особи 7
на користь Особи 6 20 тис. грн. на від-
шкодування моральної шкоди, запо-
діяної їй смертю чоловіка. 

Відповідно до ч.2 ст.1188 ЦК, якщо 
внаслідок взаємодії джерел підви-
щеної небезпеки було завдано шкоди 
іншим особам, особи, які спільно за-
вдали шкоди, зобов’язані її відшкоду-
вати незалежно від їхньої вини. 

Особи, спільними діями або без-
діяльністю яких було завдано шкоди, 
несуть солідарну відповідальність 
перед потерпілим згідно зі ст.1190 
ч.1 ЦК.

З огляду на викладене суди ді-
йшли обгрунтованого висновку про 
стягнення солідарно з відповідачів на 
користь позивачки 2400 грн. 40 коп. 
матеріальної шкоди. 

Щодо рішень судів в частині від-
шкодування моральної шкоди, то 
вони не грунтуються на матеріалах 
справи та вимогах закону. 

Ухвалюючи рішення в цій частині, 
суди залишили поза увагою вимоги 
ч.5 ст.23 ЦК, відповідно до яких мо-
ральна шкода відшкодовується од-
норазово, якщо інше не встановлено 
договором або законом. 

Моральну шкоду, зважаючи на її 
сутність, не можна відшкодувати в 

повному обсязі, оскільки немає (і не 
може бути) точних критеріїв майно-
вого виразу душевного болю. Зва-
жаючи на це, будь-яка компенсація 
моральної шкоди не може бути адек-
ватною дійсним стражданням, тому 
будь-який її розмір може мати суто 
умовний вираз. 

Завдання моральної шкоди є під-
ставою виникнення самостійних 
цивільних правовідносин (ст.11 ЦК). 

Позивачка скористалась своїм 
правом на пред’явлення позову про 
відшкодування моральної шкоди в 
кримінальній справі, її позов задо-
волено вищезазначеним вироком, 
стягнуто на її користь з Особи 7 в 
рахунок відшкодування моральної 
шкоди 20 тис. грн. 

З огляду на викладене рішення 
суду в частині відшкодування мо-
ральної шкоди підлягає скасуванню 
з ухваленням нового рішення про 
відмову в позові в цій частині. 

Керуючись стст.336, 344 ЦПК, ко-
легія суддів Верховного Суду 

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу ДП «Артемів-
ський завод стінових матеріалів» за-
довольнити частково. 

Рішення Калінінського районного 
суду м.Горлівки Донецької області від 
15.10.2008 та ухвалу Апеляційного 
суду Донецької області від 25.09.2009 
в частині вимог про відшкодування 
моральної шкоди скасувати. 

Відмовити Особі 6 в задоволенні 
вимог про відшкодування моральної 
шкоди. 

У решті — судові рішення зали-
шити без змін. 

Рішення оскарженню не підлягає. � 
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