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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

ЦIНА ДОГОВIРНА

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

АНОНС

РЕФОРМА

КПК дістався 
фінішу
Український кодекс отримав схваль-
ні оцінки і європейців, і американ-
ців. � СТОР. 2

ОСКАРЖЕННЯ

«Хвороблива» 
апеляція
Приїде чи не приїде підсудна в суд? 
Це питання стало найповторюва-
нішим у повідомленнях ЗМІ про 
процес, що розпочався 13 грудня в 
Апеляційному суді м.Києва. � СТОР. 3

ТЛУМАЧЕННЯ

Конституційний 
принцип допускає 
винятки 
За відсутності всіх учасників проце-
су предмет фіксування технічними 
засобами фактично відсутній. � СТОР. 5

ВІДЗНАКА 
Доброчинне право
Юристи — благодійники, котрі про-
тягом року надавали безкоштовну 
правову допомогу отримали відзна-
ку від проекту USAID. � СТОР. 12

БАНКИ І КЛІЄНТИ

Мораторій знецінення 
коштів не зупиняє
Інфляційні втрати та проценти річ-
них входять до складу грошового 
зобов’язання і не ототожнюються 
із санкціями за його невиконання чи 
неналежне виконання. � СТОР. 13

ІНІЦІАТИВА

Ударимо коаліцією 
по корупції!
Неурядові організації вирішили 
об’єднатися в боротьбі з чиновниць-
ким свавіллям. � СТОР. 14

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Бізнес дочекався 
гуманізації
Через місяць за низку господар-
ських злочинів будуть карати лише 
гривнею, а засуджені вийдуть на 
волю в разі сплати штрафу за невід-
буту частину строку. � СТОР. 17
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УРОЧИСТОСТІ 

На шляху 
продовження реформ. 
Віктор ЯНУКОВИЧ: «У країні має 
працювати справедливий, чесний 
суд, що діє за законом і захищає 
права кожного громадянина» � СТОР.2

У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ 

Кореспондент «ЗіБ» 
поспілкується з головою 
Київського апеляційного 
господарського суду 
Віталієм КОРСАКОМ про 
проблеми судочинства 
загалом та господарської 
юрисдикції зокрема. Він 
обійняв високу посаду 
лише влітку цього року 
й відразу взявся за 
вирішення «квартирного 
питання» для свого суду. 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Президент Спілки адвокатів України, 
заступник голови Вищої ради юстиції 
Лідія ІЗОВІТОВА:
«Обмеження і складність доступу 
до професії адвоката стануть 
своєрідним ситом, яке відсіє слабших» 
ТЕТЯНА КУЛАГІНА 

За словами як можновладців, 
так і професійних юристів, в 
адвокатській системі назріло 
чимало проблем. Тому не дивно, 
що, крім реформування судової 
системи, прокуратури, нотаріату, 
законодавчі зміни чекають 
і адвокатську спільноту. 
Про те, які проблеми 
має вирішити новий закон, 
кореспондентці «ЗіБ» розповіла 
президент Спілки адвокатів 
України, заступник голови Вищої 
ради юстиції Лідія ІЗОВІТОВА. 
Адвокатські проблеми Лідії 
Павлівні добре знайомі. 
Ще в 1993 році вона працювала 
над законом «Про адвокатуру». 
Перспективам розвитку професії 
також була присвячена її стаття, 
опублікована в першому числі 
нашого видання, одним із 
засновників якого була Спілка 
адвокатів України. Тому проблеми 
адвокатури Л.Ізовітова бачить 
ізсередини й готова поділитися 
своїми міркуваннями щодо 
шляхів їх вирішення. 

«Дбаючи про громадян, 
законодавець уважає необхідним 
допускати до їх захисту лише 
висококваліфікованих юристів»

— Сьогодні загальнодержавною 
тенденцією є проведення масштабних 

реформ у багатьох галузях. Суттєві змі-
ни вже торкнулися судової системи, на 
черзі — нова редакція закону «Про адво-
катуру». Яких змін очікуєте особисто ви? 

— Як і кілька тисяч адвокатів, я 
очікую на такий закон, який у неда-
лекому майбутньому посилить нашу 
роль у суспільстві й підніме на інший, 
більш вагомий, рівень нашу професію. 
Натомість ті адвокати, яких повністю 
влаштовує чинний закон «Про адво-
катуру», які вважають за можливе й 
надалі діяти за цим законом, розумі-

ють: попри все, адвокатура на порозі 
законодавчих змін. І хоч адвокати, 
особливо члени Спілки адвокатів 
України, весь час переймались ідеями 
поліпшення цього закону, напрацьо-
вували різні пропозиції, розробляли 
проекти та постійно пропонували їх 
суб’єктам законодавчої ініціативи, на-
разі всі затамували подих і розуміють: 
час змін настав. І це платформа для 
нашого єднання. 

 � Закінчення на стор.4

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!

Наступне число
газети (№52) вийде друком 
26 грудня.

 ЗІ СВЯТОМ!

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Шановні судді Конституційного 
Суду України та судів загальної 
юрисдикції, працівники 
апаратів судів!

Вітаю вас із профе-
сійним святом — Днем 
працівників суду.

Неза леж ний с у д, 
підкоряючись лише за-
кону, є головним демо-
кратичним механізмом дотримання 
прав і свобод людини та громадя-
нина.

Від сумлінної праці й неупе-
редженості високопрофесійного 
корпусу суддів значною мірою 
залежить збереження в суспіль-
стві стабільності, миру та спокою, 
надійний захист наших співвіт-
чизників від беззаконня й неспра-
ведливості.

Щ и ро ба жа ю ва м м і ц ног о 
здоров’я, благополуччя та гідного 
служіння ідеалам добра.

Віктор ЯНУКОВИЧ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

На зволікання 
часу немає
ОЛЬГА ЖУКОВА

Цього тижня засідання членів 
Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів відбулося в дружній 
атмосфері. На порядку денному 
було 40 справ, дисциплінарні 
стягнення у вигляді догани 
оголосили лише п’ятьом суддям, 
але страху натерпілися всі 
присутні. Очікуючи на рішення 
кваліфікаційної комісії, кожен 
із суддів мав час подумати про 
причини того, чому саме він став 
кандидатом на дисциплінарне 
стягнення. Незважаючи на 
кінцевий результат перебування 
в кімнаті засідання, навряд чи 
комусь із законників захочеться 
ще раз постати перед очима 
«кваліфікаційників». 
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КАДРИ 

Останній 
крок до 
призначення
АНІ ГАЛУК

Уже найближчим часом вільні 
місця в судах займуть кандидати, 
котрі подолали всі випробування на 
шляху до посади. Вища рада юстиції 
на своєму черговому засіданні 
внесла подання Президентові про 
перше призначення 26 кандидатів 
на посади суддів. 

Затверджене керівництво 

Традиційно чергове засідання ВРЮ 
(14 грудня) розпочалося з роздавання 
«перепусток» на посади керівників у 
судах. Зокрема, Людмилі Навозенко 
дали шанс продовжити роботу на по-
саді заступника голови Апеляційного 
суду Чернігівської області, Анатолія 
Хомицького призначили на таку ж по-
саду в Апеляційному суді Волинської 
області, а Олександра Чобура — в Апеля-
ційному суді Луганської області, Валерій 
Василишин зможе випробовувати себе 
в ролі заступника голови Броварського 
міськрайсуду Київської області. Також 
до щасливих володарів адмінпортфелів 
приєдналися ще четверо новоспечених 
заступників: Олег Чернобай, якого рада 
призначила на адмінпосаду в Ковпа-
ківському райсуді м.Сум, Володимир 
Павлів, який працюватиме заступником 
голови Миколаївського райсуду Львів-
ської області, Тамара Тітова, котра обі-
йматиме аналогічну посаду в Добропіль-
ському міськрайсуді Донецької області 
та Світлана Ариничева, яка здійснюва-
тиме керівні функції в Єнакіївському 
міськсуді Донецької області.

 � Закінчення на стор.2



ВІТАЄМО!

МИКОЛА АЗАРОВ
17 грудня, 64 роки

Прем’єр-міністр України.

МИКОЛА КОМАР
18 грудня, 66 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
Регламенту, депутатської етики та за-
безпечення діяльності ВР, представник 
фракції Партії регіонів, народний депутат 
IV—VI скликань.

МИКОЛА ШМІДТ
19 грудня, 49 років

Член Комітету ВР з питань аграрної по-
літики та земельних відносин, представ-
ник фракції Народної партії, народний 
депутат VI скликання.

КАТЕРИНА САМОЙЛИК
20 грудня

Секретар Комітету ВР з питань науки і 
освіти, представниця фракції КПУ, народ-
ний депутат ІІ—VI скликань.

ДМИТРО ШПЕНОВ
20 грудня, 33 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
правосуддя, представник фракції Партії 
регіонів, народний депутат VI скликання.

ВІКТОР ТОПОЛОВ
21 грудня, 66 років

Член Комітету ВР з питань паливно-енер-
гетичного комплексу, ядерної політики 
та ядерної безпеки, представник фракції 
блоку «НУНС», народний депутат IV—VI 
скликань.

СЕРГІЙ КИЙ
21 грудня, 42 роки

Член Комітету ВР з питань сім’ї, молодіж-
ної політики, спорту та туризму, пред-
ставник фракції Партії регіонів, народний 
депутат V та VI скликань.

ОЛЕКСІЙ КУНЧЕНКО
23 грудня, 59 років

Перший заступник голови Комітету 
ВР з питань паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки, представник фракції Партії 
регіонів, народний депутат V та VI 
скликань.

ВОЛОДИМИР ЛЕМЗА
23 грудня, 62 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
європейської інтеграції, представник 
фракції БЮТ — «Батьківщина», народний 
депутат VI скликання.

ВОЛОДИМИР 
МАРУЩЕНКО 
25 грудня, 44 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
соціальної політики та праці, представник 
фракції блоку «НУНС», народний депутат 
V та VI скликань.

ВІКТОР ОЛІЙНИК
27 грудня, 39 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
екологічної політики, природокористу-
вання та ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи, представник фракції 
БЮТ — «Батьківщина», народний депутат 
VI скликання.

УРОЧИСТОСТІ 

На шляху продовження реформ. 
Віктор ЯНУКОВИЧ: «У країні має працювати справедливий, чесний суд, 
що діє за законом і захищає права кожного громадянина»
АНІ ГАЛУК

Традиційно 15 грудня 
представники третьої гілки 
влади та працівники апарату 
судів відзначають професійне 
свято — День працівників суду. З 
нагоди цієї дати відбулися збори 
суддів Верховного Суду за участю 
Президента та представників 
державних органів. 

Справедлива місія 

Урочисте засідання, яке відбулося 
13 грудня, відкрив глава держави, при-
вітавши суддів, працівників апарату 
з професійним святом та нагадавши 
про важливу місію справедливості. 
«Ваша щоденна праця спрямована на 
утвердження верховенства права в 
суспільстві, забезпечує громадянам за-
хист їхніх прав та інтересів, несе віру в 
справедливість правосуддя та сприяє 
побудові України як правової держави». 

Водночас В.Янукович підкреслив, 
що час від часу доводиться чути різні 
критичні й навіть негативні оцінки 
діяльності суддів. «Саме тому гли-
бока судова реформа стала однією 
з перших моїх ініціатив на посаді 
Президента. Головна вимога — в 
країні має працювати справедливий, 
чесний суд, що діє за законом і за-
хищає права кожного громадянина. 
Переконаний, що судова реформа —
це практичний крок до модерніза-
ції країни, реальний шлях до єдиної 
європейської спільноти». Зокрема, 
наголосив він, запроваджена законом 
«Про судоустрій і статус суддів» про-
цедура призначення на посаду судді 
дозволяє забезпечувати об’єктивний 
та неупереджений процес, основними 
критеріями якого є рівень знань та 
моральні якості кандидатів. «Це дає 
підстави говорити, що майбутніми 

суддями стануть громадяни, які най-
більш гідні цього високого звання», —
підсумував він. 

Збереження професіоналів 

Водночас В.Янукович відзначив, що 
необхідно зосередити увагу не лише на 
поповненні суддівського корпусу, а й на 
збереженні кадрів, мовляв, сьогодні ба-
гато досвідчених суддів звільняються з 
посад у зв’язку з досягненням 65-річно-
го віку. «Ми не повинні втрачати про-
фесіоналів, які завдяки своїм знанням, 
практичним навичкам та високим мо-
ральним якостям становлять найцін-
ніший ресурс нашої судової системи й 
держави в цілому», — наголосив глава 
держави.

Він також звернув увагу й на важ-
ливість єдності судової практики, під-
кресливши, що значна роль у цьому 
процесі має надаватися Верховному 
Суду. Президент переконаний, що 
надане ВС право постановляти нові 
рішення, а також обов’язок усіх судів 
загальної юрисдикції враховувати 
його висновки під час вирішення ана-
логічних справ сприятимуть утвер-
дженню єдиної судової практики. 

В.Янукович звернувся до світо-
вого досвіду, який показує, що судова 
реформа є процесом постійного вдо-
сконалення, оскільки сьогодні немає 
жодної країни, яка вважала б, що її 
правосуддя не слід покращувати. 
Наша держава не є винятком, і судова 
реформа триватиме. «Мені відомі ре-
комендації Венеціанської комісії щодо 
необхідності подальшого вдосконален-
ня судової системи України. Я поділяю 
такі погляди. Однак утілення в життя 
рекомендацій не можливе без зміни 
Основного Закону. Саме з цією метою я 
підтримав ініціативу щодо необхіднос-
ті створення Конституційної асамблеї. 
Процес унесення змін до Конституції 
має носити системний характер і сто-

суватися як запровадження додаткових 
конституційних гарантій прав і свобод 
людини, так і реформування окремих 
інститутів, у тому числі й судової вла-
ди», — наголосив гарант.

При цьому, за словами В.Януковича, 
він розуміє, що в стабільній та ефектив-
ній роботі третьої гілки влади не остан-
ню роль відіграє матеріально-технічне 
забезпечення судів та соціальна захище-
ність суддів. Тому гарант не міг не згада-
ти про фінансові нюанси, зазначивши, 
що в проекті закону про держбюджет на 
2012 рік для потреб судів передбачено в 
півтора раза більше коштів, ніж в цьо-
му році. Глава держави усвідомлює, що 
заплановане збільшення фінансування 
не вирішить усіх проблем судової гілки 
влади, однак вважає, що такий крок по-
винен стати позитивною тенденцією на 
наступні роки.

За словами гаранта, «наявні нова-
ції, а також успішне проведення ре-

форм є запорукою побудови в Україні 
правової держави та громадянського 
суспільства, що виступає однією з най-
головніших гарантій дотримання прав 
людини в нашій країні». Щоправда, 
підсумував В.Янукович, підвищення 
авторитету українського правосуддя 
та його якісна трансформація в першу 
чергу залежить від нашого спільного 
бажання змінити ситуацію та наполе-
гливої праці в цьому напрямку. 

Після вітального слова глави дер-
жави дехто з учасників урочистого зі-
брання отримав своєрідний подарунок 
до свята. Так, колишньому Голові ВС, 
судді у відставці Віталію Бойку вручили 
орден князя Ярослава Мудрого IV ступе-
ня за багаторічну працю. Втім, імовірно, 
найближчим часом на В.Бойка чекатиме 
ще одна нагорода. Учасники зібрання 
вирішили, що він заслуговує на звання 
Героя України, тому клопотатимуть про 
присвоєння такого звання. �

РЕФОРМА

КПК дістався фінішу.
Український кодекс отримав схвальні оцінки і європейців, і американців 
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

Реформа кримінального 
судочинства вже найближчим 
часом матиме матеріальне 
втілення. Проект нового 
Кримінального процесуального 
кодексу вже отримав схвальні 
оцінки європейських та 
американських експертів. Наразі 
готується його внесення до 
парламенту.

На минулому тижні свої заува-
ження до цього документа висловили 
експерти генерального директорату 
з прав людини та юридичних питань 
Ради Європи. Під час візиту до Києва, 
12 грудня, вони викликали свої дум-
ки щодо проекту. При цьому, як стало 
відомо «ЗіБ», 90% закидів мали суто 
технічний характер. Обговоривши 
зауваження, члени робочої групи по-
годилися їх урахувати. Нині пропо-
зиції стосувалися нових повноважень 
прокуратури.

Що стосується закладеної в проект 
моделі суду присяжних, то, на дум-
ку експертів, вона цілком відповідає 

сучасним європейським стандартам. 
Водночас, знавці права запропонува-
ли розширити випадки застосування 
суду присяжних. Щоправда, представ-
ники робочої групи зауважили, що на 
нинішньому етапі зробити це доволі 
складно, насамперед з огляду на фі-
нансові можливості держави. 

До речі, посол США в Україні Джон 
Теффт також схвально відгукнувся 
стосовно процесу реформування кри-
мінального судочинства в нашій кра-
їні. «Прийміть мої вітання з приводу 
позитивних зрушень щодо реформу-
вання Кримінального процесуального 
кодексу України», — йдеться в його 
листі на адресу Президента України. 
Разом з тим дипломат закликав зро-
бити наступний крок і перейти до 
реформування прокуратури. 

Посилаючись на схвальні оцінки, 
надані проекту КПК в Стразбурзі 
9 листопада, Дж.Теффт нагадав, що 
широкі повноваження прокуратури 
повинні бути обмежені. «Важли-
во, щоб роль прокурора в системі 
кримінального судочинства була 
переглянута таким чином, аби вона 
узгоджувалася з Конституцією Укра-
їни та європейськими стандартами… 

Основним завданням прокурорів в 
Україні повинно бути представлення 
інтересів держави в суді, а широкі 
пострадянські повноваження щодо 
«загального нагляду» є неефектив-
ними і являють собою серйозні ко-
рупційні ризики».

«Я повністю визнаю, що значні ін-
ституційні реформи ніколи не бувають 
простими, — ні в політичному сенсі, 
ні в юридичному», — також зазначив 
посол.

Своєю чергою глава держави, 
виступаючи перед представниками 
судової системи з нагоди їхнього 
професійного свята, нагадав про 
створення робочої групи з питань 
реформування адвокатури та про-
куратури. Він наголосив, що кар-
динальне оновлення законодавчого 
регулювання діяльності цих інсти-
туцій має забезпечити гарантування 
додержання конституційних прав 
громадян і впровадження загально-
визнаних міжнародних демократич-
них стандартів у цій сфері. 

Очевидно, що повноцінна реформа 
кримінального судочинства не можли-
ва без прийняття нових законів «Про 
адвокатуру» і «Про прокуратуру». Але 

першим кроком усе ж має стати прий-
няття нового КПК. Як повідомив рад-
ник Президента — керівник головного 
управління з питань судоустрою АП 
Андрій Портнов, проект кодексу пла-
нується передати до парламенту ще до 
кінця цього року. Радник глави держа-
ви також зауважив, що «українською 
стороною були враховані практично 
всі зауваження й рекомендації, надані 
експертами Ради Європи».

Новий закон про адвокатуру, який 
уже пройшов експертизу Венеціан-
ської комісії, за словами А.Портнова, 
Президент планує внести до Верховної 
Ради наприкінці січня наступного 
року. Керівник управління також по-
відомив, що через місяць після цього 
планується завершити роботу над 
проектом закону про прокуратуру й 
направити його до європейських ін-
ституцій. 

Отже, наступний рік обіцяє стати 
часом реформ для всієї правозахисної 
системи. Це дозволить нарешті ви-
конати зобов’язання нашої держави 
перед Радою Європи. А головне — по-
силити захист прав українців, яким 
довелося мати справу з кримінальним 
судочинством. �

КАДРИ 

Останній крок до призначення. 
ВРЮ підтримала перших кандидатів на суддівські посади 

 � Закінчення, початок на стор.1

Почути кожного 

Наступним важливим питанням, 
за яке взялися члени ВРЮ, був розгляд 
кандидатур на посади суддів. Таким 
чином, процес добору законників за 
новими правилами поступово набли-
жається до завершення. Стартувала 
кампанія ще весною, відтоді охочим 
зайняти вільні місця в судах довело-
ся подолати чимало випробувань на 
шляху до посади. Останній бар’єр для 
тих, кому вдалось успішно скласти всі 
іспити й отримати рекомендації для 
призначення від Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів, установила Вища 
рада юстиції. 

Нагадаємо: згідно з Регламентом 
ВРЮ претендент на отримання мантії 
повинен написати реферат. Хоча «ква-
ліфікаційники» не погоджувалися з 
черговим випробуванням, голова ВРЮ 
Володимир Колесниченко запевняв, 

що цей реферат не буде ще одним іспи-
том і спробою «переекзаменувати» те, 
що вже було предметом обговорення. 
Втім, для деяких кандидатів реферат 
усе ж виявився непрохідним бар’єром.

На черговому засіданні ВРЮ роз-
глянула матеріали 28 претендентів на 
мантії, котрих рекомендувала ВККС. 
26 з них пощастило заручитися під-
тримкою колегіального органу. Як 
раніше зазначав В.Колесниченко, аби 
з’ясувати, чи здатний кандидат, котрий 
має відповідний професійний багаж 
знань, бути суддею, ВРЮ мала намір 
поспілкуватися з кожним. 

Тож 14 грудня всім їм приділили 
увагу. Членів ВРЮ цікавили не тільки 
питання щодо написання реферату, 
а й, наприклад, те, чи мають житло 
кандидати, які вирішили працювати 
в суді, віддаленому від їхнього місця 
проживання. Рецензії на реферати 
здебільшого були позитивними, члени 
ВРЮ відзначали високий рівень знань 
претендентів. 

Перевірка на самостійність 

Утім, деякими роботами у ВРЮ 
були незадоволені. Ключовим вияви-
лося питання, чи самостійно кандида-
ти писали реферати. Зокрема, негатив-
ну оцінку отримала Оксана Шимотюк, 
котра претендувала на посаду судді у 
Вінницькому окружному адмінсуді. 
Член ВРЮ Микола Кобилянський, 
який готував рецензію на її реферат, 
дійшов висновку, що це плагіат. Пере-
конати членів Ради в протилежному 
О.Шимотюк не вдалося. На своє ви-
правдання вона зазначила, що, мож-
ливо, несерйозно поставилася до на-
писання роботи, оскільки бракувало 
часу. Однак несерйозне ставлення їй не 
пробачили, відмовивши у внесенні по-
дання Президентові про призначення. 

Не пощастило заручитися підтрим-
кою колегіального органу ще одній 
кандидатці — Владлені Сусловій, котра 
претендувала на вакантне місце в Гос-
подарському суді Харківської області. 

Головна претензія до неї полягала в тому, 
що зміст її роботи не відповідав обраній 
темі. Крім того, члени ВРЮ побачили в 
рефераті ознаки плагіату. Попри нама-
гання претендентки розвіяти сумніви, 
ВРЮ винесла вердикт не на її користь. 

Також зауважень від членів ВРЮ 
не уникнув і претендент на посаду 
судді Вінницького окружного адмін-
суду Павло Сало. Так, у представників 
Ради закралися підозри, що він писав 
роботу не сам. Сумніви спричинила не-
грамотність кандидата. «Може, вам по-
трібно в школу, навчитися грамоті?» —
дорікнув член ВРЮ Леонід Фесенко. 

П.Сало визнав свої помилки, але 
вони, на його думку, є незначними 
і на зміст не впливають. У підсумку 
допущені ним помилки не завадили 
отримати «перепустку». ВРЮ внесла 
подання про його призначення, за-
кликавши не ігнорувати роботу над 
помилками. 

Перша «співбесіда» у ВРЮ з кан-
дидатами на мантії довела, що деяка 

кількість осіб може відсіятися вже на 
завершальному етапі добору. За про-
гнозами В.Колесниченка, на наступ-
ному засіданні, яке заплановане на 
23 грудня, ВРЮ розгляне ще 50 канди-
датур, рекомендованих ВККС. �

ПРЯМА МОВА

Володимир 
КОЛЕСНИЧЕНКО, 
голова ВРЮ: 

— Від сьогоднішнього добору в мене 
особисто гарні враження. Більшість 
кандидатів продемонстрували високий 
рівень теоретичних та практичних знань. 
Очевидно, в них потужний інтелектуаль-
ний багаж, тому сподіваюся, що судді, 
котрих призначатимуть за новою про-
цедурою, будуть відповідати найвищим 
стандартам.

Президент привітався з представниками третьої гілки влади.

2 новини і коментарі



ОСКАРЖЕННЯ

«Хвороблива» апеляція.
Захист Тимошенко прагне підчепити Феміду на «правовий гачок»
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

Приїде чи не приїде підсудна 
в суд? Це питання стало 
найповторюванішим у 
повідомленнях ЗМІ про процес, 
що розпочався 13 грудня в 
Апеляційному суді м.Києва. 
Адвокати Юлії Тимошенко всіляко 
прагнули домогтися перенесення 
засідання, посилаючись на 
хворобу підзахисної. А ось 
прокуратура не вбачала в тому 
перешкод і доводила, що лікарі 
не забороняли екс-прем’єру 
пересуватися.

Приїде — не приїде…

У перший день, на який було при-
значено початок слухання апеляції 
Ю.Тимошенко, суд так і не приступив 
до розгляду справи через відсутність 
підсудної. Розглянувши вже традиційні 
клопотання захисту про зміну запобіж-
ного заходу та відвід усій колегії суддів, 
головуюча Олена Ситайло зачитала по-
станову про перерву в засіданні, а також 
про повторний виклик Ю.Тимошенко 
й надання довідки про її стан здоров’я.

За твердженням прокуратури, стан 
здоров’я підсудної не перешкоджає 
її участі в процесі. Натомість, захист 
наголошує, що Ю.Тимошенко не може 
навіть сидіти, тому й відмовляється 
їхати в суд, хоча й подала клопотання 

про слухання справи за її присутності. 
Висловлювалися навіть припущення, 
що екс-прем’єра силоміць привезуть, 
поклавши на ноші.

Невідомо, які події розгорталися 
за стінами Лук’янівського СІЗО, про-
те 14 грудня слухання справи від-
новили за відсутності Ю.Тимошенко. 
Попри це, адвокати наполягали, аби 
суд дозволив вести пряму телетран-
сляцію із засідання, а не обмежував 
її доступність конференц-залом. Та-

кож захист клопотав про оголошення 
перерви в засіданні до повного оду-
жання Ю.Тимошенко та про дозвіл на 
лікування за межами СІЗО. Водночас, 
як повідомляє офіційний сайт Мініс-
терства охорони здоров’я, від обсте-
ження спеціалістами МОЗ екс-прем’єр 
відмовилася.

Усі клопотання так само були від-
хилені. Проте запитання залишилися. 
І головне з них: чому адвокати екс-
прем’єра намагаються затягти час, 

якщо в інтересах самої Ю.Тимошенко 
її якнайшвидше виправдання? Адже, 
наприклад, заявляючи клопотання 
про відвід усій колегії, як аргумент 
називався… брак часу в суддів для 
ознайомлення з матеріалами справи. 
Так само, вимагаючи повернення до 
попередньої стадії, адвокати наголо-
шували на недоліках постанови про 
початок слухань…

Чим гірше, тим краще?

Експерти припускають: послідовні 
наполягання захисту на тому, що слід 
дочекатися покращення стану здоров’я 
Ю.Тимошенко, пов’язані з таким собі 
правовим гачком, який використо-
вується для того, аби забезпечити 
підстави для наступного оскарження 
судового рішення. Адже згідно з ч.2 
ст.358 Кримінально-процесуального 
кодексу «засуджений, що утримується 
під вартою, підлягає обов’язковому 
виклику в апеляційний суд також у 
випадках, коли про це надійшло його 
клопотання». Тобто, з одного боку, 
Ю.Тимошенко наполягає на своєму 
праві бути присутньою під час розгля-
ду апеляції, з другого — відмовляється 
сідати в спецмашину для доставлення 
в суд. Застосувати силу ніхто не на-
важиться. 

Крім того, доти, доки триватиме 
апеляційний розгляд, Ю.Тимошенко 
залишатиметься в статусі підсудної, 
але несудимої. Адже вирок Печерсько-

го районного суду м.Києва не вступив у 
законну силу. Це уможливить її участь у 
виборчому процесі, до якого, щоправда, 
ще далеченько. Якщо розгляд апеляції 
й затягнеться, то аж ніяк не до літа 2012 
року, коли буде дано старт парламент-
ській виборчій кампанії. 

Довідка лікарів про задовільний 
стан здоров’я певною мірою може слу-
гувати підставою для застосування 
судом ст.362 КПК й розгляду скарги за 
відсутності засудженого. Проте не слід 
забувати про обіцянки європейських 
партнерів Ю.Тимошенко забезпечити 
швидкий розгляд її заяви в Європей-
ському суді з прав людини. У разі вста-
новлення порушень її прав, Євросуд 
обов’язково зверне увагу України на 
недотримання вимог конвенції, що, 
відповідно, спричинить необхідність 
скасувати всі рішення в справі. І весь 
процес для Ю.Тимошенко почнеться 
з нуля, тобто вона знову опиниться в 
статусі обвинуваченої. 

Щоправда, для цього захист мав би 
подбати про те, аби встигнути подати 
ще й касаційну скаргу… Проте до на-
ступного літа ще є досить часу, а наразі, 
схоже, для Ю.Тимошенко головне — 
залишатись у столиці, тобто в полі зору 
закордонних гостей, які відвідують 
Київ. Адже навряд чи вони зголосять-
ся відвідати її в глухій провінції. 

Наразі суд вирішив все-таки зроби-
ти перерву в засіданні до наступного 
вівторка. Можливо, до того часу стан 
екс-прем’єра покращиться… �

ВЕРДИКТ

Оптимальна амністія.
Корнійчук не проти зайнятися політикою?
Печерський районний суд 
м.Києва закрив кримінальну 
справу стосовно колишнього 
першого заступника міністра 
юстиції Євгена Корнійчука у 
зв’язку із застосуванням амністії. 
Таку постанову оголосила суддя 
цього суду Оксана Царевич після 
розгляду клопотання адвокатів 
Є.Корнійчука.

Рішення закрити кримінальну 
справу було ухвалене на підставі ви-
мог закону про амністію 2011 року, 
а також норм Кримінально-проце-
суального кодексу про припинення 
провадження у справі внаслідок 
застосування амністії. «Клопотан-
ня захисту підсудного й самого під-
судного про звільнення від кримі-
нальної відповідальності на підставі 
закону про амністію задовольнити, 
звільнити від кримінальної відпо-
відальності, провадження у справі 
закрити», — такий був вердикт суду. 

Роз’яснюючи зміст постанови, суд-
дя зазначила, що, будучи звільнений 
від кримінальної відповідальності, 
від цивільно-правової Є.Корнійчук не 
звільняється. Що стосується цивільного 
позову НАК «Нафтогаз України» про 
відшкодування збитків у сумі понад 

6 млн грн., то згідно з постановою суду 
його залишено без розгляду. При цьому 
О.Царевич пояснила, що «Нафтогаз» 
має право подати такий позов у порядку 
цивільного судочинства, вимагаючи від-
шкодування вказаних збитків.

У постанові суд посилається на 
п.4 ст.6 КПК. Стаття 6 цього кодексу 
визначає обставини, які виключають 
провадження в кримінальній справі. 
Відповідно до п.4 справа підлягає за-
криттю «внаслідок акта амністії, якщо 
він усуває застосування покарання за 
вчинене діяння, а також у зв’язку з по-
милуванням окремих осіб».

Як уже повідомлялося, Є.Кор ній-
чука затримали 22.12.2010. 30 грудня 
йому обрали запобіжний захід у вигля-
ді тримання під вартою до 2 місяців, 
11.02.2011 цей строк подовжили. Проте 
вже 15 лютого екс-заступнику міністра 
запобіжний захід змінили на підписку 
про невиїзд.

Спочатку Є.Корнійчука обвинува-
чували в скоєнні злочину, передбаче-
ного ч.3 ст.365 Кримінального кодексу 
(«Перевищення влади або службових 
повноважень») і ч.2 ст.366 («Службо-
ве підроблення»). Санкції цих статей 
передбачають покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від 7 до 10 і 
від 2 до 5 років відповідно.

30 листопада прокуратура неспо-
дівано пом’якшила обвинувачення 
Є.Корнійчуку, перекваліфікувавши 
склад злочину на ч.1 ст.365 і ч.1 ст.366 
КК. Перша з указаних статей перед-
бачає покарання у вигляді виправних 
робіт на строк до 2 років, або обме-

ження волі до 5 років, або позбавлення 
волі від 2 до 5 років, друга — штраф 
до 50 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеження волі 
на строк до 3 років. 7 грудня захисни-
ки Є.Корнійчука заявили клопотан-
ня застосувати амністію до їхнього 

підзахисного. Адвокат Ігор Фомін 
стверджував, що злочин, який інкри-
мінується колишньому заступникові 
міністра, не є тяжким або особливо 
тяжким. Крім того, в Є.Корнійчука на 
утриманні перебувають троє неповно-
літніх дітей.

За повідомленнями ЗМІ, колиш-
ньому першому заступникові міністра 
юстиції ставиться в провину те, що 
він вирішив питання про проведення 
конкурсу на юридичне обслуговуван-
ня «Нафтогазу» в одного виконавця. 

Є.Корнійчук очолював Україн-
ську соціал-демократичну партію, яка 
входить до Блоку Юлії Тимошенко. У 
серпні він подав у відставку, і з того 
часу крісло лідера УСДП порожнє.

Утім, амністований вже заявив 
журналістам, що «з урахуванням рі-
шення суду він зможе й надалі займа-
тись як політичною, так і юридичною 
діяльністю». «Ми весь рік з адвокатом 
працювали над тим, щоб отримати ви-
правдувальний вирок, але, на жаль, 
так його й не дочекались. Однак те рі-
шення, яке сьогодні озвучила суддя, є 
кращим... у нинішніх умовах», — про-
коментував Є.Корнійчук постанову 
суду про звільнення його від кримі-
нальної відповідальності та закриття 
справи за амністією. �

РЕЗОНАНС

Кучма залишився без справи.
Суд припинив кримінальне переслідування другого Президента України, 
після чого той зажадав знайти замовників убивства Гонгадзе
ЮЛІЯ КІМ

Печерський районний суд м.Києва 
скасував постанову ГПУ про 
порушення кримінальної справи 
щодо другого Президента України, 
тим самим припинивши його 
кримінальне переслідування. 
Таким чином суд задовольнив 
скаргу адвокатів Леоніда Кучми. 
Тим часом останній відразу ж 
після цього зажадав продовжити 
розслідування «касетного 
скандалу». 

Як і прогнозував у минулому чис-
лі «ЗіБ», справу за обвинуваченням 
Л.Кучми в перевищенні влади або 
службових повноважень закрили з 
формальних підстав. Розглянувши 
скаргу адвокатів Л.Кучми на постанову 
про порушення справи, суддя Печер-
ського райсуду м.Києва Галина Супрун 
оголосила постанову про припинення 
кримінального переслідування друго-
го Президента України.

Суд дослідив усі надані ГПУ ма-
теріали й дійшов висновку, що «від-
повідних допустимих і достатніх да-
них, які свідчили б про перевищення 
Л.Кучмою влади або службових повно-
важень, що спричинили тяжкі наслід-
ки стосовно охоронюваних законом 
прав та інтересів громадян Г.Гонгадзе 

й О.Подольського та вказували б на на-
явність події та ознак злочину, перед-
бачених ч.3 ст.166 КК, при винесенні 
постанови не було». 

Як пові дом ив «Зі Б» а д вокат 
Л.Кучми Віктор Петруненко, від са-
мого початку підставою для порушен-
ня кримінальної справи стали заяви 
Олександра Мороза, Миколи Мель-
ниченка, а також інші матеріали, спи-
раючись на які, прокурор установив 
наявність ознак злочину в діях другого 
Президента. Печерський райсуд, про-
аналізувавши ці матеріали, з’ясував, 
що заяви М.Мельниченка в справі вза-
галі немає, заява О.Мороза оформлена 
неналежним чином і відповідно до 
ст.94 КПК вважатися такою не може, 
а так звані записи М.Мельниченка не 
можуть бути доказом, оскільки вони 
були отримані незаконним шляхом. 
Як ми писали раніше, для винесен-
ня такої постанови суд отримав гану 
«підмогу» у вигляді рішення КС від 
20.10.2011, в якому йдеться про те, що 
використовуватися як докази можуть 
тільки дані, отримані відповідно до 
вимог кримінально-процесуального 
законодавства. 

Треба зазначити, що закриття 
кримінальної справи щодо другого 
Президента наочно продемонструвало 
тонкощі юридичної казуїстики. На-
приклад, противники Л.Кучми обурю-
валися тим, що адвокати оскаржили 

порушення кримінальної справи вже 
після закінчення досудового слідства, 
що заборонено законом. По суті, так 
воно й було, але, як з’ясувалося, напе-
редодні подання скарги адвокати Лео-
ніда Даниловича зажадали відновити 
розслідування справи. Таким чином, 
букви закону було дотримано. До того 
ж у фахівців виникла суперечка: як 
трактувати рішення КС у випадку з 
плівками М.Мельниченка? Адвокати 
останнього стверджували, що воно 
стосується тільки оперативних орга-
нів, а ніяк не приватних осіб. Проте 
більшість юристів зійшлися на думці, 
що маються на увазі будь-які докази, 
всі вони повинні бути отримані за-
конним шляхом, при цьому здійсню-
вати оперативно-розшукові заходи 
мають право тільки уповноважені на 
це органи. 

Утім, на думку В.Петруненка, іс-
нують не тільки формальні підста-
ви для закриття справи. У слідчих 
матеріалах є докази того, що плівки 
М.Мельниченка були сфальсифіко-
вані. Це підтверджується експерти-
зою. На запитання «ЗіБ», чи може 
слідство бути відновленим, якщо 
екс-охоронець знову з’явиться в Укра-
їні, адвокат заявив, що відкидає таку 
можливість: «Його присутність тут не 
має ніякого значення. Я не можу від-
повідати за прокуратуру, але приїзд 
М.Мельниченка в цій ситуації не може 

впливати на закриття або порушення 
кримінальної справи. Тим більше що в 
суді були присутні адвокати, які пред-
ставляли його інтереси». 

Рішення Печерського райсуду про 
закриття справи збираються оскар-
жити відразу кілька сторін. Адвокат 
Мирослави Гонгадзе Валентина Тели-
ченко заявила, що подасть апеляцію 
на постанову. За її словами, «в цьому 
засіданні суддя повинна оцінювати 
тільки дії слідчого, а не давати оцінку 
діям М.Мельниченка та зібраним до-
казам, оскільки така оцінка дається 
судом лише при розгляді справи по 
суті». Оскаржити постанову, винесену 
Г.Супрун, хоче й Генеральна проку-
ратура. Про це повідомив начальник 
прес-служби ГПУ Юрій Бойченко. 

Не збирається зупинятися на до-
сягнутому й «реабілітований» Леонід 
Данилович. Він наполягає на про-
довженні розслідування «касетного 
скандалу» й пошуку винних у вбив-
стві журналіста Георгія Гонгадзе. 
«Недостатньо зняти підозри з пре-
зидента Л.Кучми, але залишити їх на 
українській владі, на самій державі. 
Необхідно змити пляму з репутації 
країни. Лише знайшовши справжніх 
керівників цієї змови проти основ 
держави, Україна може довести всьо-
му світу, що вона здатна захищати свої 
інтереси… Моя мета — не тільки реа-
білітація мене особисто. Справа моєї 

честі — повернення доброго імені не 
тільки Л.Кучмі, а й Україні, на чолі якої 
я стояв понад 10 років. Я наполягаю 
на тому, щоб розслідування «касет-
ного скандалу», пошук його замов-
ників і дійсних винуватців убивства 
Г.Гонгадзе були продовжені. Зі свого 
боку я готовий зробити для цього все, 
що тільки потрібно від мене», — заявив 
другий Президент. �

ПРЯМА МОВА

ВІКТОР ПЕТРУНЕНКО, 
Адвокат Л.Кучми

— У матеріалах кримінальної справи 
немає жодної експертизи або висновку 
експерта, які б виключили можливість 
монтажу записів Мельниченка, але при 
цьому є безперечні дані, які свідчать про 
те, що монтаж і фальсифікація записів у 
кабінеті Президента мали місце. Експер-
тиза була проведена у 2005 році україн-
ськими експертами. 
Ухвалюючи рішення про закриття спра-
ви, суд оцінював тільки формальну сто-
рону, а не суть справи. Але підстав для 
порушення справи немає не тільки з 
формальної точки зору, відсутні навіть 
докази по суті, оскільки вони сфальси-
фіковані. 

Кримінальна справа, охоронці, грати — тепер усе це для Є.Корнійчука в минулому.

Принаймні на умови в палаті №260 медчастини СІЗО 

Ю.Тимошенко навряд чи скаржитиметься до Євросуду.
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Президент Спілки адвокатів України, заступник голови 
Вищої ради юстиції Лідія ІЗОВІТОВА:

«Обмеження і складність доступу 
до професії адвоката стануть 
своєрідним ситом, яке відсіє слабших» 

 � Закінчення, початок на стор.1

— Однією з основних новел ново-
го варіанта закону може стати об-
меження допуску до судового процесу 
юристів, котрі не мають адвокат-
ського посвідчення. За логікою законо-
давця, це може суттєво покращити 
якість захисту громадян. Якої думки 
ви? 

— Логіка законодавця зрозуміла 
й проста. Дбаючи про своїх гро-
мадян, законодавець справедливо 
вважає необхідним допускати до їх 
захисту лише висококваліфікованих 
незалежних юристів, професійна ді-
яльність яких спрямована на дотри-
мання судами, органами досудового 
слідства законних прав та інтересів 
громадян і юридичних осіб.

Хіба всі юристи, котрих у нашій 
країні чимало, здатні якісно здій-
снювати таку діяльність? Питання 

майже риторичне. Очевидно, що не 
всі. Тому й ідеться про обмеження 
допуску до судового процесу тих 
юристів, які не є адвокатами.

— Передбачається, що отримати 
право займатися адвокатською ді-
яльністю стане складніше. На вашу 
думк у, чи допомож уть законодавчі 
обмеження забезпечити адвокатуру 
більш кваліфікованими кадрами? 

— Безперечно, інтелектуальна 
селекція такого роду дасть суспіль-
ству адвокатів найвищого гатунку. 
Обмеження і складність доступу до 
професії стануть своєрідним ситом, 
яке відсіє слабших. Ця складність —
шлях до отримання адвокатської 
спільноти іншого рівня якості, більш 
кваліфікованої. 

— Чи слід, на вашу думку, коригу-
вати склад кваліфікаційних комісій 
адвокатури? Хто має до них уходити? 

— Ще на стадії прийняття чинно-
го закону про адвокатуру точилася 
боротьба за те, яким бути складу 
кваліфікаційних комісій. Ми вва-

жали, що до них мають уходити ви-
ключно адвокати. Існувала також 
ідея допустити до складу кваліфі-
каційних комісій адвокатів-учених, 
об’єднавши практиків і теоретиків, 
але цього не сталося. Ціною комп-
ромісу саме щодо цього питання 
стало можливим прийняття чин-
ного закону. А названа ідея й нині 
залишається актуальною і, на мій 
погляд, є найкращою для розбудови 
адвокатури. Тому коригувати склад 
кваліфікаційних комісій адвокату-
ри, безсумнівно, слід.

«Потрібно запровадити 
такі механізми майбутньої 
уніфікації, аби класична 
адвокатура зі своїми традиціями 
не «розчинилася» 

— Чи змінився рівень правового за-
хисту за останні роки? Які проблеми 

в системі вдалося вирішити відтоді, 
я к  в и  р о з п о ч и н а л и  а д в о к а т с ь к у 
кар’єру? 

— Відчуваю тугу за тим часом, 
коли не тільки молоді, а й знані 
а двокати бігли до с уд у сл у хати 
промову відомого метра. Потім у 
коридорах різних судів ще довго 
обговорювали її між собою: чи була 
вдалою, логічною й доступною для 
народних засідателів, чи майстерно 
подані докази, чи вирізнялась емо-
ційністю, чи розкрила внутрішній 
світ підсудного.

А вирішити вда лося чима ло. 
Спілкою адвокатів України була 
ініційована ідея знищення існуючо-
го на той час штучного обмеження 
доступу до професії. Ми вважаємо 
своєю перемогою прийняття Вер-
ховною Радою 19 грудня 1993 року 
закону «Про адвокатуру», над про-
ектом якого члени спілки плідно 
працювали кілька років. Саме цей 
закон установив вільний доступ до 
професії адвоката. Пригадую, за 

тих часів статус адвоката мав лише 
член обласної колегії адвокатів, а 
кількість адвокатів у ній встанов-
лювалась обласною радою депу-
татів — один раз на кілька років. 
Тож майбутні адвокати не складали 
кваліфікаційних іспитів, для них не 
існувало вимог щодо стажу практич-
ної юридичної діяльності, достатньо 
було мати вищу юридичну освіту та 
півроку простажуватися в колегії 
адвокатів. Однак допускали до ста-
жування тільки за умови наявності 
вільного місця в колегії адвокатів. 
Сподіватися на таке місце майбутні 
адвокати могли лише в разі важкої 
хвороби чи смерті адвоката колегії. 
Тобто інколи з’являлися одна чи дві 
вакансії на рік, і тільки на них мож-
на було претендувати. Конкурси не 
проводилися, жодної інформації 
про вільне місце адвоката в колегії 
не було. 

На моє щастя, я, в числі п’яти 
випускників Харківського юридич-
ного інституту, була направлена до 
Харківської обласної колегії адвока-
тів — таке сталося вперше в історії 
колегії адвокатів. Це був час певного 
потепління у відносинах держави й 
адвокатури, коли навіть у ВНЗ поча-
ли з’являтися відповідні спецкурси, 
які вели відомі адвокати.

Тож найважливішим здобутком 
сучасного законодавства вважаю 
вільний доступ до професії. 

— Як ви оцінюєте професійний рі-
вень вітчизняної адвокатури?

— Можу оцінити тільки профе-
сійний рівень окремих адвокатів, а 
вітчизняної адвокатури в цілому — 
занадто складно. Кількість адвокатів 
зросла, і наші лави поповнилися не 
лише високоосвіченими колегами. 
Наразі адвокатура вже має проблеми 
в іншій площині, що, як не дивно, є 
віддаленим наслідком тієї ж бороть-
би за вільний доступ до професії. 
На жаль, не можна передбачити все. 

Коли приймався закон, поза на-
шою увагою залишилося питання 
виховання людини, яка хоче стати 
адвокатом. Колись колегія поповню-
валася одним чи двома адвокатами 
на рік. Завдяки цьому вони швидко 
адаптувалися в адвокатському се-
редовищі: було свідоме сприйняття 
традицій, правил поведінки, колеги 
щоденно ділилися досвідом і на-
вчали молодих адвокатів стратегії 
та тактики ведення справ, робили 
це залюбки, з бажанням допомогти. 
Порушення дисциплінарної справи 
проти адвоката було подією. Адво-
кати нового покоління, на жаль, не 
знають традицій адвокатури, після 
отримання свідоцтва на право за-
няття адвокатською діяльністю вони 
здебільшого залишаються наодинці 
зі своїми професійними проблемами, 
не відчувають турботи за свою долю. 
У площині цієї ж проблеми — значне 
наповнення адвокатури сьогодення 
колишніми слідчими, оперуповно-
важеними міліції, працівниками 
Державтоінспекції. Я не даю оцінки 
наявності в деяких з них належного 
стажу роботи в галузі права й пра-
вомірності допуску до складання 
кваліфікаційного іспиту. Сталося 
те, що сталося. Вони вже в статусі 
адвокатів, хоча їхня свідомість ще не 
набула якостей захисника. Виникла 
потреба в навчанні, планомірних 
систематичних адаптаційних захо-
дах для таких адвокатів з відповідни-
ми обов’язковими програмами. Тому 
як ніколи актуальним є питання 
навчання та підвищення кваліфіка-
ції адвокатів. Ними сьогодні опіку-
ються Вища кваліфікаційна комісія 
адвокатури, регіональні КДКА й усі 
без винятку громадські організації 
адвокатури. 

Не можу залишити поза увагою 
проблему можливої уніфікації ви-
мог до нашої професії за майбутнім 
законом про адвокатуру. Якщо це 
відбудеться, адвокатура поповнить-

ся величезною групою юристів. По-
трібно запровадити такі механізми 
майбутньої уніфікації, аби уникнути 
руйнації інституту адвокатури, щоб 
класична адвокатура зі своїми тра-
диціями не «розчинилася». Кількіс-
не надбання може обернутися втра-
тою якості, і в цьому вбачаю ризики 
для адвокатури. У жодному разі не 
можна допускати до такої професії, 
як адвокат, автоматично, тільки на 
підставі дипломів про вищу юри-
дичну освіту та стажу практичної 
діяльності. Треба мати на увазі від-
сутність у таких юристів будь-якого 
досвіду в питаннях захисту, що може 
стати проблемою для держави. 

«Часто спостерігаються 
«обвинувальні пристрасті» 
в адвокатів — колишніх 
прокурорів»

— А чи можливі переходи з конкуру-
ючих, так би мовити, професій, груп: із 
суддів — у адвокати, з прокурорів — у 
адвокати? 

— Такі переходи можливі, але 
за певних законодавчо визначених 
умов. Часто спостерігаються «обви-
нувальні пристрасті» в адвокатів —
колишніх прокурорів, котрі, захи-
щаючи підсудних, проголошують 
обвинувальні за змістом промови. 
Професійну деформацію свідомості 
не так легко виправити: потрібен 
час для відчуття себе в новій ролі та 
в іншій професії. І ми обговорюємо 
лише проблеми самого адвоката, а 
які ризики від захисту для клієнта 
такого адвоката? Їх також необхід-
но розглядати при майбутній уні-
фікації.

— Неодноразово інтереси наших 
співвітчизників захищали іноземні ад-
вокати. Чого не вистачає українським 
адвокатам, що доводиться запрошу-
вати закордонних?

— Гадаю, це уподобання й амбіції 
тих, хто запрошує іноземних адвока-
тів, а не відсутність відповідного рів-

ня професійних знань українських 
адвокатів. Тим більше, коли йдеться 
про застосування вітчизняного за-
конодавства.

— Чи відомі вам випадки, коли віт-
чизняних адвокатів запрошували за-
хищати інтереси в закордонних судах? 

— Мені відомі випадки, коли 
наших адвокатів запрошували в 
Росію, але ви ж розумієте, що ро-
сійське законодавство близьке до 
українського. Мова, люди, суди —
це все зрозуміло українському ад-
вокатові, він може висловлювати 
свої думки російською мовою і з ро-
зумінням ставиться до російського 
законодавства. 

— Як свідчить статистика, суди 
дуже рідко виносять виправдуваль-
ні рішення в кримінальних справах. 
У чому причина таких показників: у 
недостатніх процесуальних повно-
ва ж е н н я х а д в о ка т ів ч и н а д м і р н ій 
лояльності суддів до представників 
прокуратури? 

— Як на мене, тут багато чинни-
ків. Має право на життя і перше, і 
друге припущення. Не за горами 
прийняття нового Кримінального 
процесуального кодексу, проект 
якого вже розроблено. Працюємо 
на д пропозиці ями щодо розши-
рення процесуальних повноважень 
захисників і маємо надію на значне 
покращення ситуації з кількістю ви-
правдувальних вироків.

— Що, на вашу думку, у нинішніх 
реа ліях ва ж ливіше для перемоги в 
с уді:  доскона ле знання законодав-
ства чи особисті зв’язки зі служите-
лем Феміди?

— Досконалого знання законо-
давства ніхто не відміняв. Не ад-
вокат, а суддя приймає рішення у 
справі й несе відповідальність. Й 
особисті зв’язки з адвокатом інколи 
більше заважають, ніж допомага-
ють судді. 

Як у відомій казці Євгена Швар-
ца: «Коли-небудь запитають: а що ти 

можеш, так би мовити, пред’явити? 
І ніякі зв’язки не допоможуть тобі 
зробити ніжку маленькою, душу — 
великою, а серце — справедливим».

— Венеціанська комісія вже висло-
вила свої зауваження до законопроекту 
«Про адвокатуру». Які з них уважаєте 
слушними, а які — недоцільними? На 
думку представників Венеціанської ко-
місії, законопроект «Про адвокатуру» 
надто деталізовано регулює діяль-
ність адвокатів. Як гадаєте, краще за-
лишити деякі питання на розсуд самої 
адвокатури чи якомога більше нюансів 
прописати в законі? 

— Слушні — всі. Та, вважаю, 
деякі норми закону, особливо щодо 
адвокатських гарантій, з огляду на 
нашу ментальність повинні бути чіт-
кими й деталізованими. Європейські 
експерти вважають достатнім вста-
новити їх, так би мовити, «одним ре-
ченням». Вони помиляються. Якраз 
гарантії адвокатської діяльності 
треба деталізувати. І, хоча й кажуть: 
«Диявол ховається в деталях», на-
ражаємося на небезпеку, що диявол 
заховається в неоднозначному розу-
мінні норм закону. 

Якщо говорити про інші питання 
надмірної деталізації, то тут заува-
ження Венеціанської комісії слуш-
ні. Деякі з них дійсно можуть бути 
врегульовані внутрішніми докумен-
тами тієї ж Національної асоціації 
адвокатів. На жаль, інколи наші 
закони мають вигляд інструкцій, і 
цього потрібно уникати. 

«Страх за долю 
невдало розслідуваної справи 
нерідко призводить 
до усунення фахового 
захисника» 

— Деякі законодавці пропонували 
карати адвокатів, котрі вчинили дис-
циплінарний проступок, штрафом. На 
вашу думку, які міри відповідальності 
найефективніші для несумлінних ад-
вокатів?

Лідія ІЗОВІТОВА народилася 

3 жовтня. У 1972 р. закінчила 

Харківський юридичний 

інститут і розпочала 

адвокатську діяльність у 

Харківській обласній колегії 

адвокатів. З 1990 р. — 

член Спілки адвокатів України, 

голова законопроектної комісі ї 

САУ. З 2001 р. — 

віце-президент Спілки 

адвокатів України. Член Вищої 

ради юстиції з 1998 р.,

призначена на третій 

шестирічний термін 

поспіль 2.11.2009 V з’ їздом 

адвокатів України. 

У 2007 р. обрана головою 

Вищої ради юстиції, 

а з 22.03.2010 обіймає посаду 

заступника голови ВРЮ. 

З листопада 2010 р. —

 член Вищої кваліфікаційної 

комісі ї адвокатури при 

Кабінеті Міністрів. 

У листопаді 2011 р. Лідію 

Павлівну обрали президентом 

Спілки адвокатів України. 

Заслужений юрист України, 

нагороджена орденом 

«За заслуги» ІІІ ступеня. 

«У жодному разі не можна допускати до такої 
професії, як адвокат, автоматично, 
тільки на підставі дипломів про вищу юридичну 
освіту та стажу практичної діяльності».

«Норми закону, особливо 
щодо адвокатських гарантій, 
з огляду на нашу ментальність 
повинні бути чіткими 
й деталізованими».

4 від першої особи
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України
Указ 

Про переведення суддів

Відповідно до статті 73 та частини 
першої статті 80 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» 
Постановляю:

 • 1. Перевести суддів у межах 
п’ятирічного строку:

 • Народицького районного 
суду Житомирської області 
БРУХОВСЬКОГО Євгена Борисовича 
на роботу на посаді судді 
Черняхівського районного суду 
Житомирської області;

 • Мукачівського міськрайонного суду 
Закарпатської області ФАЗИКОША 
Олексія Васильовича на роботу 
на посаді судді Ужгородського 
міськрайонного суду Закарпатської 
області;

 • Токмацького районного суду 
Запорізької області ЮРЛАГІНУ 
Тамару Володимирівну на роботу 
на посаді судді Мелітопольського 
міськрайонного суду Запорізької 
області;

 • Новосанжарського районного 
суду Полтавської області БУГРІЯ 
Володимира Михайловича 
на роботу на посаді судді 
Октябрського районного суду міста 
Полтави;

 • Ржищевського міського суду 
Київської області ГАЛАГАНА Віталія 
Івановича на роботу на посаді судді 
Дніпровського районного суду 
міста Києва;

 • Харківського районного суду 
Харківської області КОЗЛЕНКО 
Галину Олександрівну на роботу 
на посаді судді Солом’янського 
районного суду міста Києва;

 • Донецького окружного 
адміністративного суду ФЕЩУК 
Анну Василівну на роботу на 
посаді судді Житомирського 
окружного адміністративного 
суду.

 • 2. Перевести суддів, обраних 
безстроково:

 • апеляційного суду міста Києва 
ЧОРНОБУКА Валерія Івановича 
на роботу на посаді судді 
Апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим;

 • апеляційного суду Одеської області 
ЛЕВЕНЦЯ Бориса Борисовича 
на роботу на посаді судді 
апеляційного суду міста Києва;

 • Попільнянського районного суду 
Житомирської області ШАХРАЯ 
Миколу Ігоровича на роботу на 
посаді судді Корольовського 
районного суду міста Житомира;

 • Сєвєродонецького міського 
суду Луганської області РУКАСА 
Максима Сергійовича на роботу 
на посаді судді Біловодського 
районного суду Луганської області;

 • Великобагачанського 
районного суду Полтавської 
області ДЕМ’ЯНЧЕНКА Сергія 
Миколайовича на роботу на посаді 
судді Зіньківського районного суду 
Полтавської області;

 • Бахчисарайського районного 
суду Автономної Республіки 
Крим ЯСТРЕБОВА Дмитра 
Олександровича на роботу на 
посаді судді Шевченківського 
районного суду міста Києва;

 • господарського суду Донецької 
області ГОНЧАРОВА Сергія 
Августовича на роботу на посаді 
судді господарського суду міста 
Києва.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
9 грудня 2011 року
№1113/2011

— Я проти штрафів. На мій по-
гляд, нейефективніші міри — це по-
передження, заборона на певний час 
займатись адвокатською діяльністю. 
Останнє є надзвичайно серйозним 
дисциплінарним стягненням для ад-
воката. 

— Кому легше працюється в ниніш-
ніх законодавчих реаліях: адвокатові, 
прокуророві чи судді? І який би фах ви 
порадили обрати студентам юридич-
них ВНЗ? 

— Адвокатська професія — най-
краща серед юридичних, і це не 
потребує доведення. Можливості 
пошуку, творчості, натхнення — 
безмежні. Пригадую поширений в 
адвокатській спільноті професійний 
анекдот: кожні п’ять років випуск-
ники юридичного ВНЗ зустрічають-
ся в річницю свого випуску. У них 
різні спеціальності: один — слідчий, 
другий — прокурор, третій — суд-
дя, і рік за роком вони піднімають-
ся кар’єрними сходинками, тільки 
адвокат як був, так і залишається 
адвокатом. Утім, через багато років, 
на черговій зустрічі, виявляється, що 
всі вони вже адвокати. Тільки якого 
рівня? Тому я б відповіла так: адво-
кат завжди може бути і гарним про-
курором, і гарним суддею, а чи буде 
навпаки — велике питання. 

— Як плануєте вирішувати зако-
нодавчу проблему умисного усунення 
адвоката, що з’явилася після так зва-
ної малої судової реформи?

— Проблема усунення захисни-
ка, причому усунення умисного, 
інколи й цинічного, на жаль, існує. 
Особливо страждають висококвалі-
фіковані захисники.

Страх за долю невдало розсліду-
ваної кримінальної справи нерідко 
призводить до усунення сумлінно-
го фахівця, знання та вміння якого 
сприймаються як загроза того, що 
справа «розвалиться». Нині всі гро-
мадські організації адвокатів борють-
ся із цією проблемою. Через оцінку 
таких випадків намагаємося надати 
свої пропозиції законодавчих змін.

— Чи є проблема доступу адво-
катів до доказів у справі, наприклад, 
з і б р а н и х  с л ід с т в о м?  І  в з а г а л і ,  ч и 
слушною є ідея ліквідувати досудове 
слідство? 

— Проблему захисту під час досу-
дового слідства так багато, що вони 
заслуговують на окрему публікацію. 
Проблеми захисту — завжди пробле-
ми нашого громадянина, ми повинні 
б ути свідомі того, що скільки прав 
має адвокат, стільки ж прав має й 
громадянин. 

Ліквідація досудового слідства 
надасть нашій професії друге ди-
хання, стане поштовхом до розвит-
ку, мотивацією кожного адвоката 
до отримання нових знань. Тому 
адвокатам ця ідея видається над-
звичайно слушною. Як і сторона 
обвину вачення, за х ист отримає 
право збирати докази, тим самим 
буде знищено примарну змагаль-
ність обвину вачення й за х ист у. 
Коли в змагальному процесі оцін-
ку доказам одночасно даватимуть 
рівні з точки зору процесуальних 
прав сторони, тоді посилиться й 
роль судді. Тільки-но змагальність 
як принцип, стане очевидною та 
діятиме повною мірою, отримаємо 
й відповідні наслідки. Тож настає 
нова епоха в розбудові не тільки 
адвокатури та прокуратури, а й у 
діяльності суду також. Безперечно, 
у всіх виникне проблема з кваліфі-
кованістю кадрів.

—  Я к и м и  в и  б а ч и т е  ш л я х и 
об’єднання адвокатури в одну ор -
ганізацію? На базі чого відбудеться 
таке об’єднання? Ініціатором стане 
держава? 

— Створення єдиної професійної 
організації адвокатів в Україні —
давня вимога ПАРЄ. Це не тільки 
один з обов’язків, не виконаних 
Україною перед вступом до Ради 
Європи, а й необхідність для адво-
катури сьогодення.

Кількість адвокатів невпинно 
зростає, а їх організаційна розпоро-
шеність стає на заваді застосуванню 
єдиних правил. Ми всі розуміємо: 
настав час змін. Адвокатура очікує 
створення єдиної національної ор-
ганізації адвокатів з обов’язковим 
членством. Безперечно, це зміцнить 
інститут адвокатури, дозволить на 
іншому, більш високому рівні захи-
щати незалежність нашої професії в 
цілому та незалежну діяльність кож-
ного адвоката. Це питання потребує 
нагального вирішення. 

Як будемо об’єднуватись у профе-
сійну організацію — добровільно чи 
хтось виступить ініціатором? Гадаю, 
відповідь дасть новий закон. Найі-
мовірніше, саме свідоцтво про право 
на заняття адвокатською діяльністю 
одночасно стане документом, що 
засвідчить належність адвоката до 
єдиної професійної організації ад-
вокатів в Україні.

— 19 грудня в Україні відзнача-
тиметься День адвокатури. Що б ви 
побажали своїм колегам — читачам 
«ЗіБ» — з нагоди цього професійного 
свята?

— Насамперед — успіхів у вико-
нанні надзвичайно значущої функ-
ції захисту прав та інтересів людей. 
Нехай професіоналізм, сумлінність 
та довіра громадян і надалі будуть 
гідним орієнтиром у нашій щоден-
ній праці. У цей важливий час ре-
формування інституту адвокатури 
зичу підтримки наших прагнень, 
мудрості, виваженості та консенсу-
су на цьому шляху, а ще — міцного 
здоров’я, щастя та благополуччя в 
родинах. �

ТЛУМАЧЕННЯ

Конституційний принцип 
допускає винятки. 
За відсутності всіх учасників процесу предмет фіксування технічними 
засобами фактично відсутній
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

Абсолютних істин не буває. 
Це вчергове підтвердив 
Конституційний Суд, 
оприлюднивши прийняте 8 грудня 
рішення у справі про фіксування 
судового процесу технічними 
засобами (суддя-доповідач — 
Володимир Кампо). Виявилося, що 
з основних правил судочинства 
також можливі винятки.

Як відомо, п.7 ч.3 ст.129 Конститу-
ції встановлює, що гласність судового 
процесу та його повне фіксування 
технічними засобами є однією з 
основ них засад судочинства. Проте 
окремі положення ч.6 ст.12 та ч.1 ст.41 
Кодексу адміністративного судочин-
ства, а також ч.2 ст.197 Цивільного 

процесуального кодексу допускають, 
що в разі неявки в судове засідання 
всіх осіб, які беруть участь у справі, 
чи якщо розгляд справи здійснюється 
судом за їх відсутності, фіксування 
перебігу процесу не здійснюється. 
Аналогічна норма міститься й у ч.8 
ст.81-1 Господарського процесуаль-
ного кодексу.

З певних причин ці норми викли-
кали сумнів у народних депутатів, а 
також в одного із суб’єктів господарю-
вання, який вважав, що законодавець 
у такий спосіб обмежив його конститу-
ційне право на судовий захист. Утім, на 
думку Конституційного Суду, ніякого 
обмеження прав за таких умов не від-
бувається. 

Як зазначено в мотивувальній 
частині рішення, з одного боку, Кон-
ституція покладає на суд обов’язок 
здійснювати повне фіксування про-

цесу технічними засобами, оскільки 
саме за таких умов «гарантується 
конституційне право кожного на су-
довий захист, а також забезпечують-
ся законність та інші основні засади 
судочинства». З другого — питання 
судочинства, до яких належить, зо-
крема, й повне фіксування процесу, 
за Конституцією, визначаються ви-
ключно законами. Останнє дає право 
законодавцеві визначати особливості 
й порядок реалізації основних засад 
судочинства. Яким, власне, він і ско-
ристався, ухвалюючи процесуальні 
кодекси.

При цьому, як наголосив єдиний 
орган конституційної юрисдикції, 
якщо судове засідання відбувається 
за відсутності всіх учасників судово-
го процесу — чи то через їх неявку, чи 
у зв’язку з письмовою формою про-
вадження у справі, — відсутній сам 

предмет фіксації технічними засобами 
в розумінні п.7 ч.3 ст.129 Конституції. 
Не записувати ж тишу в судовому за-
сіданні, оскільки головуючий навряд 
чи зачитуватиме сам собі матеріали 
справи й розмірковуватиме над аргу-
ментами сторін. Щоправда, при коле-
гіальному розгляді справи (навіть у 
письмовому провадженні) можуть ви-
никнути дискусії між самими суддя-
ми, але такі спори належить віднести 
до процесу прийняття рішення, який 
захищений від запису таємницею на-
радчої кімнати.

Тому Суд дійшов висновку, що 
оспорювані положення кодексів грун-
туються на принципі верховенства 
права, зокрема на таких його скла-
дових, як ефективність мети і засобів 
правового регулювання, розумність і 
логічність закону. І, головне, — не су-
перечать Конституції. �

САМОВРЯДУВАННЯ

Нові обличчя.
РСЗС визначилась із очільниками «проблемних» судів
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Рада суддів загальних судів 
визначилася з кандидатами на 
посади голів у апеляційних судах 
Криму та Вінницької області. 
Інтерес до обох претендентів 
підігрівало неоднозначне 
звільнення колишніх 
очільників та проблеми, з якими 
новопризначеним доведеться 
зіткнутись.

Кримське «відрядження»

Першим на засідання запросили 
Валерія Чорнобука, котрий претенду-
вав на посаду очільника Апеляційного 
суду АР Крим. Вакансія виникла піс-
ля того, як попередній голова, Сергій 
Лунін, вирішив завершити суддівську 
кар’єру й подав у відставку. Ситуація, 
за якої він пішов на такий крок, ви-
кликала чимало запитань. 9 вересня 
до суду прибули бійці спецпідрозділу 
«Альфа» й працівники прокуратури. 
Разом вони провели обшук і вилучи-
ли документи. Вже за 3 дні після цьо-
го стало відомо, що проти С.Луніна 
відкрито кримінальну справу через 
перевищення службових повнова-
жень та порушення у сфері державної 
таємниці.

За таких обставин голова суду 
вирішив позбутися мантії та подав 
у відставку. Спершу згоду на це дала 
Вища рада юстиції, а незабаром — і 
Верховна Рада. Щоправда, невдовзі 
після того кримінальну справу закри-
ли, але повернутись у крісло вже було 
неможливо.

В.Чорнобук донедавна працював 
у Апеляційному суді м.Києва, а на-
передодні засідання РСЗС 9 грудня 
був переведений до автономії. Відразу 
після цього з’явилися чутки, що він 
претендуватиме на адміністративну 
посаду. Як виявилося, ці припущення 
мали під собою грунт.

Члени ради поцікавились у пре-
тендента його робочими планами, 
після чого підтримали кандидатуру. 
Скориставшись нагодою, Павло Гвоз-

дик попросив В.Чорнобука звернути 
увагу на необхідність наведення по-
рядку в судах.

Своїми силами

Ще однією установою, яка потребу-
вала нового керівника, був Апеляцій-
ний суд Вінницької області. Потреба в 
новому очільнику з’явилася після того, 
як храм Феміди відвідали представни-
ки РСЗС. Їм настільки не сподобалося 
побачене, що вони заявили про необ-
хідність усунення з адміністративної 
посади Людмили Стеблюк. Їй закида-
ли безпорядок, неналежне ведення ар-
хіву та відсутність єдності колективу. У 
свою чергу законниця наголошувала, 
що до її призначення ситуація була ще 
гіршою. Проте ні рада суддів, ні потім 
ВРЮ до аргументів Л.Стеблюк не до-
слухались і вирішили, що керувати 
має хтось інший. 

На засіданні члени ради мали 
можливість поспілкуватися відразу 
з двома колегами, які виявили готов-
ність узяти адміністративні обов’язки 
на себе. Петро Кучевський претенду-
вав на посаду очільника суду, а Юрій 
Олексієнко — на місце заступника. 
Обоє вже довгий час працюють у цій 
установі й підтримують товариські 
стосунки. Отже, є надія на зменшення 
конфліктів у колективі.

Щоправда, законники по-різному 
бачать ситуацію, яка склалася в суді. 
Так, відповідаючи на запитання про 
відносини в колективі, Ю.Олексієнко, 
напевно, не бажаючи обтяжувати раду 
проблемами, сказав, що ситуація «змі-
нюється в бік покращення» і стосунки 
між суддями гарні. Раніше ж, наголо-
сив суддя, атмосфера штучно нагніта-
лася колишнім головою.

У  т о й  ж е  ч а с ,  з а  с л о в а м и 
П.Кучевського, стосунки в суді за-
лишаються нездоровими, а люди в 
мантіях діляться на групи. Змінити 
ситуацію законник сподівається, знай-
шовши підхід до кожного з колег. 

Ще однією проблемою, на думку 
П.Кучевського, є недосконала робота 
автоматизованої системи розподілу 
справ, через що виникає величезна 

різниця в навантаженні. Претендент 
на адмінпосаду розповів, що до суду 
приїжджали представники ДСАУ 
й намагалися вдосконалити роботу 
системи, але суттєвих результатів це 
не дало. 

Гарно все обміркувавши, члени 
РСЗС вирішили дати претендентам 
шанс реалізувати себе на нових по-
садах. «Сподіваюся на те, що колись 
ми поїдемо до вас, аби обмінювати-
ся досвідом», — сказав на прощання 
очільник РСЗС. Щоправда, зважаючи 
на складність ситуації, помітного по-
кращення можна очікувати тільки в 
перспективі.

Увага — кримінальній юстиції

Окрім адміністративних питань, 
торкнулись члени ради й проблем 
поточної роботи органів правосуд-
дя. Було проаналізовано організацію 
розгляду кримінальних справ у Запо-
різькій області. Основні питання —
дотримання розумних строків та об-
рання запобіжних заходів.

Загалом до суддів претензій не 
виникло, хоча місцями ситуація нео-
днозначна. Як розповів заступник 
голови РСЗС Олександр Симонець, 
законники роблять усе можливе, щоб 
оперативно розглядати справи, але 
вдається це далеко не завжди. 

Найбільше проблем виникає в Ме-
літопольському міськрайонному суді. 
Очевидно, що в місті з населенням 
більш ніж 150 тис. чоловік скоюють 
чимало злочинів, але розглядати їх 
суд практично не має можливості, 
оскільки є проблеми з доставленням 
підозрюваних. Розв’язати пробле-
му могло б будівництво в райцентрі 
власного СІЗО, але для цього потрібні 
значні кошти, та й вплинути на цей 
процес суд ніяк не може. Як наслідок 
страждають підсудні, яких тримають 
під вартою, адже руху справ фактично 
немає. При цьому, як відзначив голова 
Апеляційного суду Запорізької області 
Віктор Городовенко, відносини з кон-
войною службою залишають бажати 
кращого, на компроміси вона йти не 
бажає. �

ПОДАННЯ

Захист прав і обмежень
РОМАН ЧИМНИЙ

Яке свято без подарунків? У День 
працівників суду єдиний орган 
конституційної юрисдикції 
оприлюднив рішення від 13.12.2011 
(суддя-доповідач — Василь Бринцев), 
у якому проаналізував окремі 
положення закону «Про судоустрій 
і статус суддів» та процесуальних 
кодексів. Щоправда, приємною 
новиною це стало не для всіх.

Зокрема, розглядаючи можливість 
використання в судах поряд з держав-
ною регіональних мов або мов меншин 
Конституційний Суд зазначив, що осо-
бам, які беруть участь у справі та не 
володіють або недостатньо володіють 
державною мовою, має надаватися 
можливість користуватися рідною 
мовою або тією, якою вони володіють. 
У протилежному випадку це обмеж-
уватиме їхні права за мовною ознакою.

Не викликали сумнівів у суддів КС 
і норми процесуальних кодексів щодо 
підстав і порядку допуску справ для їх 
розгляду у Верховному Суді. Як зазна-
чено в рішенні, «питання про допуск 
справи до провадження вирішується 
колегією суддів відповідного вищого 
спеціалізованого суду, яка формуєть-
ся без участі суддів, які прийняли рі-
шення, що оскаржується; формування 
колегії суддів здійснюється автома-
тизованою системою документообігу 
суду». Тож такий порядок «не обмежує 
і не звужує повноваження ВС, а лише 
забезпечується надходження справ до 
найвищої судової інстанції згідно з ви-
могами, визначеними процесуальним 
законодавством».

Не знайшлося підстав для визнан-
ня неконституційними й решти норм, 
на які звертали увагу КС народні 
депутати. Так, єдиний орган консти-
туційної юрисдикції констатував, що 
«у процесуальних кодексах лише ско-
рочено строки здійснення окремих 

процесуальних дій, а змісту та обсягу 
конституційного права на судовий 
захист і доступ до правосуддя не зву-
жено». Отже, це не внеможливлює 
ефективного розгляду справ.

Так само визнано конституційни-
ми можливість відмови від права на 
звернення до суду, а також право суду 
накладати штрафи на посадових осіб, 
включаючи керівників колегіального 
органу, за невиконання суб’єктом влад-
них повноважень постанови суду або 
неподання звіту про виконання судо-
вого рішення. Останнє, як наголосив 
КС, викликане необхідністю посилення 
судового контролю за виконанням рі-
шень для забезпечення конституційно-
го права громадян на судовий захист. 

Наскільки активно суди викорис-
товуватимуть таке право, наприклад, 
стосовно Верховної Ради, яка до цього 
найчастіше зволікала з виконанням 
рішень самого КС, покаже час. Адже, 
якщо є «штрафна рушниця», рано чи 
пізно вона має вистрілити… �
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СХВАЛЕННЯ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

12 грудня 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 посади суддів 
безстроково: 

 • Горбатенко Олени Михайлів -
ни — на посаду судді 
Апеляційного суду Луганської 
області;

 • Шлай Ангеліни Вікторівни — на 
посаду судді Дніпропетровського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Проць Тетяни Василівни — на 
посаду судді Обухівського 
районного суду Київської області;

 • Харченко Світлани Василівни,
 • Лапія Сергія Миколайови ча — 

на посади суддів Київського 
окружного адміністративного 
суду;

 • Оксенюка Михайла Миколайови-
ча —  на посаду судді 
Козельщинського районного суду 
Полтавської області;

 • Курочкіної Олени 
Михайлівни — на посаду судді 
Петропавлівського районного 
суду Дніпропетровської області;

 • Кононенко Олени 
Миколаївни — на посаду судді 
Красногвардійського районного 
суду м.Дніпропетровська;

 • Єрмічової Віти Валентинів-
ни — на посаду судді Барського 
районного суду Вінницької 
області;

 • Холкіної Ганни Іванівни,
 • Козуб Олени Вікторівни — на 

посади суддів Джанкойського 
міськрайонного суду Автономної 
Республіки Крим;

 • Сініцина Едуарда Миколайови-
ча — на посаду судді 
Перевальського районного суду 
Луганської області;

 • Войтуна Олександра 
Борисовича — на посаду судді 
Першотравневого районного суду 
м.Чернівців;

 • Гукаленка Олександра Олеговича,
 • Боярського Олександра 

Олександровича — на посади 
суддів Білгород-Дністровського 
міськрайонного суду Одеської 
області;

 • Янцової Оксани Анатоліївни, 
 • Панькова Дениса Анатолійови-

ча — на посади суддів 
Первомайського міськрайонного 
суду Миколаївської області;

 • Ульяніч Ірини Володимирівни — 
на посаду судді Пролетарського 
районного суду м.Донецька;

 • Мягкохода Юрія Володимирови-
ча — на посаду судді 
Солом’янського районного суду 
м.Києва;

 • Бондар Ірини Федорівни — на 
посаду судді Васильківського 
міськрайонного суду Київської 
області;

 • Тертичного Віталія Григоровича —
на посаду судді Львівського 
окружного адміністративного 
суду;

 • Мамченко Юлії Андріївни — на 
посаду судді Господарського суду 
Рівненської області.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

На зволікання часу немає.
Причини тяганини рідко бувають поважними. 
Проте інколи затримка зумовлена об’єктивними чинниками

 � Закінчення, початок на стор.1

Здав і забув

Перша скарга, яка потрапила на 
очі членам комісії, призвела до дога-
ни. Дисциплінарне стягнення отри-
мав суддя Єнакіївського міського 
суду Донецької області Володимир 
Подкозлін. За словами скаржника, 
Л.Константінова, служитель Феміди 
затягував розгляд справ.

З тієї ж причини обурення в чле-
нів комісії викликав Андрій Загреба. 
Суддя Ленінського районного суду 
м.Кіровограда свого часу виніс вирок, 
здав документи в канцелярію, після 
чого пішов у відпустку, жодного разу 
не поцікавившись подальшою долею 
справи. Тим часом документи про-
лежали в канцелярії, і підсудний не 
мав змоги ні подати апеляцію, ні від-
правитись у «місця не надто віддале-
ні». Згодом рішення все-таки вдалось 
оскаржити. 

Суддя визнав свою провину, але це 
не вплинуло на членів комісії. Йому 
порадили не забувати про те, що слу-
житель Феміди повинен опікуватися 
справою не лише до винесення вироку, 
а до самого завершення. А.Загреба по-
віз додому догану, аби наступного разу 
«не вилетіло з голови». 

Декого з недбайливих законників 
дисциплінарне стягнення наздогнало 
й удома. Суддя Харківського район-
ного суду Харківської області Наталія 
Сібаталова не з’явилася на засідання, 
але це не завадило членам комісії ви-
нести їй догану. 

З’явитися 
перед очима

Проте уникати засідання вдавати-
меться не завжди. Зокрема, судді Тер-
нівського районного суду м.Кривий 
Ріг Максимові Коноваленку одного 
прекрасного дня все ж доведеться по-
дивитись у вічі представникам комісії. 
Цей служитель Феміди обвинувачу-
ється прокурором у порушенні профе-
сійної етики. На засідання комісії при-
була Наталія Ліпіна, начальник відділу 
прокуратури Дніпропетровської об-
ласті. Доповідачка повідомила, що ви-
щезгаданий суддя нехтує розумними 
строками виконання своїх обов’язків. 
У результаті люди перебувають під 
вартою набагато довше, ніж могли б. 
Крім того, показники М.Коноваленка 
найгірші в усій області. У свою чергу 
суддя, на якого подано скаргу, пись-
мово висунув зустрічні звинувачення, 
мовляв, у всьому винна прокуратура, 
яка не сприяє розгляду справи і не дос-
тавляє свідків вчасно.

Невідомо, чиї доводи видалися ко-
місії переконливішими, адже розгляд 
справи вирішили відкласти. Після 
того як пролунали відповіді на всі 
питання, представниця прокуратури 
спохватилась і додала: «У цього судді 
було кілька скасованих рішень у кри-
мінальних справах». «Ясно», — під-

сумував хтось із членів комісії. Думка 
щодо М.Коноваленка в представників 
ВККС сформувалася не найкраща, 
тому питань до нього, певно, буде 
багато. 

Людський фактор 

Розчулити членів комісії під час 
розгляду дисциплінарних справ на-
вряд чи комусь удалось. Але деякі об-
ставини й особливості поведінки від-
повідача все-таки помітно впливають 
на їхню думку. Перш за все це чесність, 
упевненість у собі, ввічливість. Цей 
набір якостей притаманний людині, 
котрій немає чого приховувати. Саме 
так поводила себе суддя Нахімов-
ського районного суду м.Севастополя. 
Алла Лемешко відповідала за тривалий 
(понад 2 роки) розгляд кримінальної 
справи. Причин назвала кілька: по-
перше, труднощі з доставленням 
свідків, по-друге, тривалі терміни 
судово-психологічної та інших екс-
пертиз. Ураховуючи значне наван-
таження і щире каяття судді, члени 
комісії закрили дисциплінарну спра-
ву щодо неї. 

Легким переляком відбулася та-
кож Ольга Бородійчук, суддя Бро-
дівського районного суду Львівської 
області. Звинувачення на її адресу 
оригінальністю не вирізнялися: пере-
вищення строків розгляду справ. На 
своє виправдання суддя повідомила, 
що довгий час не мала повноважень, 
до того ж апеляція в цій справі тіль-
ки підтвердила її рішення, тому ніхто 
не постраждав. Члени комісії уважно 
вислухали жінку та залишилися для 
наради. Після «театральної» паузи 
вони оголосили: «Ви вільні, пані 
Ольго, бо скаржник відкликав свою 
скаргу». 

Слід зазначити, що таких мирних 
фіналів цього тижня було лише два. 

«Не бійтеся приймати 
рішення» 

Таку пораду від членів комісії отри-
мав Руслан Галасюк, суддя Корольов-
ського районного суду м.Житомира. 
Перед комісією він постав через те, що 
не зміг довести до кінця справу, розпо-
чату ще у 2008 році. «Зволікання відбу-
вається тільки тому, що одна зі сторін 
не поспішає подавати оригінали осно-
вних документів», — пояснив суддя. 
Члени комісії вирішили почекати до 
того часу, поки справу буде завершено, 
і наступного разу запросити відповіда-
ча разом з головою суду. 

Гірші наслідки матиме зволі-
кання Тимофія Пасічного, судді 
Коростишівського районного суду 
Ж итомирської облас ті .  Розгл яд 
нескладної, на перший погляд, ци-
вільної справи триває вже не один 
рік. Протягом цього часу служитель 
Феміди понад 10 разів відкладав 
слухання. І вже вдруге постає перед 
дисциплінарною комісією. Все було 
б нормально, якби позивачці тим 

часом не виповнилося 85 років. Вона 
добивається права користуватися 
земельною ділянкою, на якій роз-
ташовано її гараж. Тим часом як від-
повідачі — троє чоловіків — не дають 
їй цього робити. Жінка скаржиться 
на бездіяльність судді. Т.Пасічний не 
зміг навести переконливих виправ-
дань свого зволікання, тому члени 
комісії пообіцяли провести додаткову 
перевірку, а до того часу розгляд дис-
циплінарної справи стосовно судді 
вирішили відкласти. 

За лаштунками

Рівень емоційного напруження 
під час розгляду дисциплінарних 
справ не залишає байдужим жодного 
з присутніх. Порівняти його можна 
хіба що з держіспитом або захистом 
дипломної роботи у виші. Найбільші 
пристрасті вирують перед дверима, 
де судді чекають своєї черги. Хвилю-
вання одних поступово передається 
й тим, хто прийшов у спокійному 
стані. Незважаючи на те що всі че-
кають мовчки, згодом усі пристрасті 
сплітаються в один великий клубок, 
і кожен з присутніх відчуває на собі 
середнє арифметичне цього загально-
го хвилювання. 

Ситуація загострюється, коли зу-
стрічаються скаржник і винуватець. 
Конфлікт між ними чутно в повітрі, 
тому опонентів важко не помітити. 
У такому випадку рідко коли обхо-
диться без суперечок. Юрій Назарук 
прийшов скаржитися на суддю Дні-
провського районного суду м.Києва 
Людмилу Антипову. Зустрівшись із 
нею в коридорі, чоловік не зміг утри-
матись від різких зауважень у бік 
законниці. Проте жінка поводила 

себе спокійно й на провокації не під-
давалась. Коментувати звинувачення 
суддя відмовилася, додавши, що при-
йшла з чистою совістю. 

Допекло

Дискусія згодом продовжилась 
у залі засідань. Спочатку члени ко-
місії вислухали емоційний виступ 
Ю.Назарука, котрий скаржився пере-
важно на несправедливість судді. Але 
факти, надані чоловіком, не підтверди-
лися під час перевірки. Зокрема, було 
опрацьовано технічний запис. У ході 
слухання справи комісія не виявила 
аморальних висловів, які «інкриміну-
вав» судді скаржник. 

Не на користь Ю.Назаруку була і 
його нестриманість. Він ображав суд-
дю навіть під час розгляду питання, 
виправдовуючись: «Допекло». Тоді 
Л.Антипова повідомила, що цей чо-
ловік неодноразово їй погрожував. 
Невідомо, чим би завершився обмін 
люб’язностями, якби члени комісії не 
усамітнилися для наради. 

Через кілька хвилин чесне ім’я 
Л.Антипової було відновлене — спра-
ву закрили за відсутністю підстав для 
притягнення судді до відповідаль-
ності. 

Найпоширеніша причина доган —
затягування розгляду справ. Пору-
шення термінів особливо помітне, 
коли рішення не було прийняте протя-
гом року і довше. Іноді таке трапляєть-
ся з поважних і об’єктивних причин, 
наприклад, через велике навантажен-
ня. Однак дуже часто строки пере-
вищуються через неорганізованість 
судді та нечесні наміри. Останнє не за-
лишиться непоміченим досвідченими 
членами ВККС. �

КАДРИ

Пункт призначення.
ВККС дала рекомендації на зайняття посад суддів 
472 кандидатам
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Участь Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів у процесі добору 
охочих одягти мантію 
закінчилася — вона 
рекомендувала для першого 
призначення суддями 472 
претендентів і передала 
естафету Вищій раді юстиції та 
Президентові.

За 3,5 тижні (з 21 листопада до 
14 грудня) постійно діючий орган благо-
словив на суддівську роботу всіх пере-
можців конкурсу на заміщення вакан-
сій. Першість із кількості отриманих 
рекомендацій на зайняття вільних посад 
утримують Донецька (58 «перепусток») 
та Київська області (58 «перепусток», у 
тому числі до судів м.Києва — 38).

Друге місце розділили між собою 
храми Феміди Харківської області (33 
рекомендації) та АРК (33 «квитки», у 
тому числі до судів м.Севастополя — 8).
Третя позиція — за Вінницькою об-
ластю (29 «перепусток»). Останні 
сходинки зайняли регіони, суди яких 
потребували незначного поповнення. 
В основному це західні області: Закар-
патська (4 «перепустки»), Чернівецька 
(6), Тернопільська (7).

Нагадаємо, претендентів на ман-
тії на засідання ВККС не викликали. 
Проте 6 грудня виникла необхідність 
поспілкуватися з кандидатом на по-
саду до Господарського суду Кірово-

градської області Русланом Цобенком, 
адже під час перевірки з’ясувалося, що 
претендента притягували до адміні-
стративної відповідальності (ч.1 ст.122 
Кодексу про адміністративні правопо-
рушення — «перевищення швидкості 
більш як на 20 км на годину»).

14 грудня Р.Цобенко приїхав до 
столиці. Він пояснив «кваліфікацій-
никам», що представники Державної 
автоінспекції тричі зупиняли його 
за перевищення швидкості й на місці 

складали протоколи про порушення 
Правил дорожнього руху. Р.Цобенко 
оскаржив у суді два протоколи, а тре-
тій йому не надіслали. «Мабуть, зрозу-
міли, що писати протоколи марно», —
додав кандидат.

На думку претендента, працівни-
ки ДАІ не мали права його зупиняти, 
адже він не перевищував швидкості. 
Р.Цобенко не погоджувався з тим, що 
порушив ПДР. «Я їжджу, орієнтуючись 
на свій пристрій — навігатор, а в даіш-

ників погано відкалібровані радари», —
пояснив претендент.

Ці факти зацікавили комісію, став-
ши «родзинкою» монотонного призна-
чального процесу. Р.Цобенка засипали 
питаннями: а який у вас автомобіль, де 
ви працюєте, чому не користуєтесь спі-
дометром для визначення швидкості?

З’ясувалося, що чоловік працює у 
приватній фірмі, їздить на позашля-
ховику виробництва японського кон-
церну. А спідометром не користується, 
бо після того як його стрілка перетинає 
«швидкісну межу» 50—60 км на годи-
ну, пристрій починає «прибріхувати»: 
показує одну швидкість, а насправді 
вона виявляється зовсім іншою.

«Сучасне авто, а спідометр показує 
неправильно? Напишіть скаргу ви-
робнику машин, а не розказуєте нам 
цю нісенітницю!» — обурювалися 
«кваліфікаційники». А дехто запро-
понував Р.Цобенку пересісти за кермо 
автомобіля, яким не вдасться їздити 
так швидко.

Після розмови про нові технології 
«кваліфікаційники» за зачиненими 
дверима вирішували, чи буде носити 
Р.Цобенко мантію. Врешті-решт комі-
сія надала претенденту рекомендацію, 
а заступник голови ВККС Микола 
Пінчук сказав ще й напутнє слово — 
побажав Р.Цобенку трохи змінити 
світогляд та інакше сприймати деякі 
речі, адже для суддівської професії це 
дуже важливо. Майбутній законник 
подякував за пораду й пообіцяв, що 
обов’язково нею скористається. �

 ЗІ СВЯТОМ!

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ 
СУДДІВ УКРАЇНИ

Шановні колеги!

Прийміть щирі вітання з 
нагоди професійного свята — Дня пра-
цівників суду!

Становлення й розвиток України 
як демократичної, правової держави 
не можливі без активної участі в цьому 
процесі працівників судів та судових 
установ. Адже від нас із вами значною 
мірою залежить, яким буде градус до-
віри до влади на термометрі суспільної 
злагоди.

Сподіваюся на те, що ви завжди бу-
дете брати найактивнішу участь у реа-
лізації судової реформи, у процесі вдос-
коналення законодавства та посилення 
соціального захисту громадян.

Переконаний: ваш високий профе-
сіоналізм, принциповість та усвідомле-
не відчуття відповідальності й надалі 
слугуватимуть справі утвердження в 
державі законності, правопорядку й 
справедливості.

Бажаю вам міцного здоров’я, осо-
бистого щастя, нових професійних 
перемог, творчих досягнень, добра і 
благополуччя!

Голова 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України 
Ігор САМСІН

Кваліфікаційна комісія вимагає, щоб судді були рішучими й водночас людяними.

Р.Цобенку довелося приїхати в столицю й дати комісії пояснення.

6 судова влада



ТОЧКА ЗОРУ

Юстиція як на долоні.
Голова ВС РФ поділився з пресою «заповітними таємницями» правосуддя 
НАТАЛІЯ ШИНЯЄВА, 
Право.ру

У Москві відбулося 
засідання Ради суддів РФ. 
Мабуть, найяскравішими 
подіями цих зборів стали 
розгорнуті виступи голів 
вищих судів. Керівник ВАС 
Антон Іванов запропонував 
масштабну реформу суддівської 
корпорації, а голова Верховного 
Суду В’ячеслав Лебедєв уважав за 
краще викласти свої побажання 
в більш камерній обстановці — 
перед журналістами. Він розповів, 
яких чудових адвокатів йому 
доводиться бачити на процесах 
у ВС, а також про те, що до нього 
не можна додзвонитися, тому 
неможливий і непроцесуальний 
тиск, що суддів він ніколи не 
проситиме «вивчити справу 
уважніше».

«Деяким адвокатам, 
які виступають у ВС, 
я пропоную спробувати свої сили 
в суддівському корпусі»

Першою темою бесіди В.Лебедєва 
з журналістами стало питання рекру-
тування адвокатів, тобто поповнення 
ними суддівського співтовариства, 
хоча прийнято вважати, що в судах 
загальної юрисдикції це не вітається. 
І відразу ж голова ВС РФ продемон-
стрував, що він сповідує інший підхід.

«Я б із задоволенням бачив у суд-
дівському корпусі деяких адвокатів, 
цих чудових, освічених людей, — від-
значив В.Лебедєв, але відразу ж висло-
вив співчуття, що серед захисників не 
знаходиться охочих: — Вони говорять, 
що робота адвоката їм подобається 
більше, оскільки вона більш творча 
й вільна».

Голова ВС РФ сказав, не називаючи 
імен, що пропонував деяким адвока-
там, які виступають у ВС на процесі, 
«спробувати свої сили в суддівському 
корпусі». І тут же знову із жалем додав: 
«Таких людей небагато, але й від них я 
отримав відмову».

Взагалі, було видно, що ця тема 
зачепила В.Лебедєва за живе і подібні 
пропозиції він робитиме й далі. «Є 
прекрасні, чудові молоді адвокати, — 
підкреслив він. — Був у мене на про-
цесі один адвокат за призначенням. За-
звичай говорять, що в такого захисни-
ка немає ніякого інтересу розглядати 
справу. Але ні я, ні президія давно не 
чули такої блискучої промови».

За словами В.Лебедєва, якщо в 
когось із членів президії й були в тій 
справі сумніви, то після виступу за-
хисника їх ні в кого не залишилося. 
«Отже, я з ним про роботу суддею по-
говорю», — з посмішкою резюмував 
В.Лебедєв.

У цілому ж голова ВС РФ упевне-
ний, що адвокати здебільшого не праг-
нуть ставати суддями, тому проблема 
залучення їх до суддівської корпорації 
багато в чому надумана. Проте він зби-
рається розібратися в ній досконально. 
«Не треба давати огульних оцінок і 
навішувати ярлики, — сказав голова 
ВС РФ. — Подивимося, скільки пре-
тендентів з адвокатів, ми ж не можемо 
проти волі їх запрошувати».

В.Лебедєв хоче вивчити й проана-
лізувати інформацію про те, скільки 
адвокатів і нотаріусів звернулися цьо-
го року до кваліфколегії з проханням 
дати позитивний висновок для при-
значення на посаду судді та скільком 
з них було в цьому відмовлено. За сло-
вами керівника ВС РФ, таке зведення 
буде складено й обнародувано до під-
сумкової наради голів судів загальної 
юрисдикції.

Водночас В.Лебедєв уважає за пра-
вильне, щоб «стаж роботи адвокатом 
ураховувався в суддівській професії». 
Мало того, він навіть пообіцяв, що це 
буде зроблено.

«До мене непроцесуально 
звернутися не можна»

Пресі вдалося з’ясувати й думку 
голови ВС РФ щодо проблеми тиску на 
суддів і запитати, чи стикався він сам 
з таким впливом. На запитання про 
себе В.Лебедєв відповів просто: «До 
мене не можна додзвонитися, тому й 
непроцесуально звернутися не можна. 
Я ні з ким не розмовляю, адже в мене 
секретар завжди в того, хто дзвонить, 
цікавиться, з якого він питання».

Проте до самого ВС Росії звертають-
ся часто: хтось зі скаргами на суддів, але 
більшість, як пояснив голова ВС РФ, 
«просто не задоволена конкретними 
рішеннями і підводить різні обгрун-
тування під свої скарги». Для роботи 
з такими зверненнями в суді створено 
спеціальний відділ — настільки великий 
потік кореспонденції надходить до най-
вищої судової інстанції.

Що стосується обнародування не-
процесуальних звернень на ім’я голови 
суду, як це роблять і арбітражні суди, 
і деякі суди загальної юрисдикції, то, 
за словами В.Лебедєва, ВС Росії не вво-
дить такої практики, оскільки в цьому 
немає потреби.

При цьому він виокремив одну тен-
денцію — стало менше звернень від де-
путатів. Цьому, за словами В.Лебедєва, 
передувала велика роз’яснювальна 
робота з представниками законодавчої 
влади. «Але, зрештою, тут сперечатися 
немає про що — не сторона в справі не 
має права звертатися», — сказав голо-
ва ВС РФ. До того ж, за його словами, 
депутати завжди писали йому тільки 
з благих міркувань, навіть пояснюва-
ли причини звернень: «Мені нічого не 
треба, до мене виборець звернувся, я 
його інтереси захищаю».

В.Лебедєв також категорично від-
кинув можливість того, що він може 
чинити тиск на суддів у зв’язку зі спра-
вами, що ними розглядаються. «Кожен 
суддя самостійний, незалежний, голова 
Верховного суду не може втручатися в 
їхню діяльність, — заявив він. — Я ні-
коли нікому не подзвоню й не промовлю 
улюблену фразу: ось у тебе справа, ви-
вчи її уважніше». Далі він наголосив на 
тому, що для перегляду неправомірних 
рішень є процесуальні інструменти. «У 
мене є своя інстанція, до якої доступ 
відкрито всім громадянам, і в ній я роз-
беруся так, як вважаю за потрібне, чес-
но, — сказав він і додав: — Тому що мені 
нічого не треба, ніяких надмірностей».

«Не дозволено нам призначати 
голів пленумом вищих судів»

Говорив В.Лебедєв і про ініціативу 
керівника ВАС РФ призначати голів 
судів та їхніх заступників рішеннями 

пленумів вищих судів. Правда, осо-
бливо відзначив, що його думка із 
цього питання стосується виключно 
системи судів загальної юрисдикції.

Та к и й поря док,  з а  с лов а м и 
В.Лебедєва, для неї не застосовний, 
оскільки суперечитиме положенням 
конституції країни й закону про суди 
загальної юрисдикції. «Голова суду 
суб’єкта є процесуальною особою, він 
наділений процесуальними повнова-
женнями, через які здійснює судову вла-
ду, — пояснив служитель Феміди. — При 
всій моїй повазі до Верховного суду ми 
не можемо на пленумі сказати, що при-
значаємо такого-то головою і наділяємо 
його процесуальними повноваженнями 
скасовувати рішення і районного, й об-
ласного судів. Не дозволено нам цього 
робити, оскільки тоді призначений 
нами голова не матиме процесуальних 
повноважень».

Керівник ВС Росії був солідарний 
з А.Івановим в іншому питанні — 
оцінці законопроекту Мін’юсту про 
дисциплінарну відповідальність суд-
дів, який запроваджує гнучкішу шка-
лу покарань. В.Лебедєв уважає, що 
цей законопроект корисний, навіть 
необхідний. «Раніше були різні види 
стягнень: догана, сувора догана, — 
пригадав він. — Це нормально — 
залежно від тяжкості проступку при-
значити відповідне йому покарання».

Він також поділився відомими йому 
причинами невдоволення, яке викликав 
пропонований проект у Ради суддів. «Я 
з деякими членами ради розмовляв, — 

розповів голова ВС РФ. — Їм не подоба-
ється норма проекту про те, що, якщо 
рішення судді скасували, то він може 
бути усунений з посади». У цій частині, 
судячи з усього, В.Лебедєв згоден з коле-
гами з Ради суддів. «Рішення може бути 
скасоване вищим судом з різних підстав, 
наприклад, якщо у вищої інстанції інша 
правова позиція. Тоді суддю виганяти 
не можна. До такого питання треба під-
ходити раціонально, а не емоційно», — 
підсумував голова російського ВС.

«Ніякої закритості для учасників 
процесу й суспільства не буде»

Керівник ВС РФ прокоментував й 
недавнє нововведення — проголошу-
вати в скороченому вигляді вироки 
в закритих і «економічних» справах. 
Він розповів, що пропозиції насправді 
були серйозніші (планувалося скоро-
тити проголошувану частину вироку 
і в інших категоріях справ), але вони 
не пройшли.

Необхідність новації стосовно 
закритих справ В.Лебедєв пояснив 
так: «Уявіть, проводиться засідання у 
справах, які стосуються держтаємни-
ці, у справах про сексуальні злочини. 
Судове засідання закрите, а потім 
публічно у вироку розписуються всі 
обставини скоєного злочину, у тому 
числі й ті ситуації, які не повинні бути 
предметом обговорення широкого 
кола громадян».

Що стосується проголошення ви-
року в «економічних» справах, то в цих 
випадках, за його словами, необхідно 
скорочувати час, який витрачається 
на таку процедуру. «Цілодобово про-
голошується вирок, обставини справи 
ніякого навантаження не несуть для 
присутніх у залі судового засідання», — 
аргументував він свою позицію.

Побоювання, що ця новела може 
призвести до порушення принципу 
відкритості судочинства, В.Лебедєв 
відкинув. «Не треба боятися, що про-
голосять лише ввідну та резолютивну 
частини й більше ніхто ні про що не 
дізнається, й учасники процесу будуть 
обмежені в можливостях оскаржити 
цей вирок. Це зовсім не так. Мова йде 
лише про публічне проголошення в цій 
обмеженій категорії справ, потім суддя 
зобов’язаний у встановлений законом 
строк виготовити повний текст вироку, 
який буде доступний усім учасникам 
процесу. Інше було б обмеження прав 
і свобод людини», — сказав він. Крім 
того, В.Лебедєв нагадав, що «вирок 
буде обов’язково виготовлений і роз-
міщений на сайті суду, який цей вирок 
постановив». �

СХОЖІ ПРОБЛЕМИ

Суд без підсудних.
Британцям, що скоїли злочини, відразу ж винесуть вирок. Правда, віртуально
На Туманному Альбіоні 
магістратські суди проводять 
віртуальні процеси з 
кримінальних справ в умовах, 
коли обвинувачений, свідки 
правопорушення і потерпілі ще 
перебувають у поліцейському 
відділенні. Вирок може бути 
винесено того ж дня.

Використання нових технологій в 
судочинстві збільшує швидкість роз-
гляду справ і робить судову систему 
ефективнішою, уважають у британ-
ському Мін’юсті. У випадку якщо за-
триманому пред’явлені обвинувачення 
ще в поліцейському відділенні, перше 
слухання проводиться у магістрат-

ському суді по безпечному каналу 
відеозв’язку між відділенням і судом. 
Це відбувається через кілька годин 
після пред’явлення обвинувачення, і, 
якщо людина визнає свою провину, 
вирок може бути винесено того ж дня.

Аналогічним чином і свідки мо-
жуть давати свідчення в суді безпо-
середньо з поліцейського відділення. 
Програма під назвою «Живі посилан-
ня» дозволить представникам право-
охоронних органів заощадити час, 
який вони зазвичай витрачають на 
виконання службових обов’язків, зок-
рема на переміщення до суду і назад, 
уважають у британському Мін’юсті.

«Розширення практики викорис-
тання віртуальних судів демонструє, 

що уряд готовий працювати з місцевою 
поліцією і судами з метою створення 
судової системи, що працює швидше і 
ефективніше», — заявив міністр у спра-
вах судів Джонатан Д’яноглі.

Аналогічної думки дотримується 
його колега — міністр у справах по-
ліції і кримінального судочинства Нік 
Херберт. «Програма «Живі посилання» 
зберігає такий цінний час і ресурси по-
ліції, які можна направити на виконан-
ня безпосередніх обов’язків і швидше й 
ефективніше боротися зі злочинністю. 
Це важливо не тільки для місцевих 
поліцейських департаментів, але й для 
жертв і свідків», — зазначає він.

Віртуальні суди вперше з’явилися 
в Лондоні й графстві Кент у 2009 р. На 

сьогодні вони стали активно викорис-
товуватися і в інших районах Великої 
Британії.

Ініціатива є частиною програми 
із удосконалення правосуддя. Вла-
да планує перевести всю систему 
кримінального судочинства, так би 
мовити, на цифрову основу до 2012 р. 
Це передбачає в тому числі й вико-
ристання електронного документо-
обігу, що в багатьох районах Великої 
Британії вже стає швидше нормою, 
ніж винятком.

З моменту запуску програми в 
липні цього року в графстві Кент учас-
никами віртуальних судів стали вже 
більше 1400 чоловік. Розгляд перших 
24 справ поліцейським дозволило за-

ощадити близько 100 робочих годин, 
підрахували британські фахівці.

Проте в Сполученому Королівстві 
знайшлися й супротивники нововве-
дення. Серед них багато адвокатів. Так, 
Грег Стюарт, котрий є членом лондон-
ського комітету з питань реалізації 
проекту віртуальних судів, уважає, 
що інноваційна практика створила 
немало проблем. Поліції ще належить 
розібрати питання вивчення доказів, 
і це при тому, що докази не присутні 
матеріально.

«Проект «Живі посилання» має від-
далений стосунок до правосуддя, зате 
безпосередньо пов’язаний із питання-
ми менеджменту в поліції», — уважає 
Г.Стюарт. �

ПЛАНУВАННЯ 

Стратегія для третьої гілки влади 
Досвід з питань стратегічного 
планування третьої гілки влади 
вітчизняні правознавці могли 
перейняти від своїх закордонних 
колег під час міжнародної 
конференції, присвяченій цій 
проблемі. Втім,  основною метою 
заходу було напрацювання 
відповідних рекомендацій до 
проекту стратегічного плану для 
судової системи України. 

Під час конференції, яка відбува-
лася в м.Києві 6—7 грудня, закордон-
ні фахівці розповіли про стратегічне 
планування в їхніх країнах. Зокрема, 
як зазначив суддя Федерального суду 
Північного округу Каліфорнії (США), 
голова комітету з суддівського плану-
вання Чарльз Брайєр, важливість стра-
тегічного планування полягає в тому, 
що воно фактично є «зобов’язанням 
побудувати судову систему, яка по-

важає громадян і служить їм». Аме-
риканський експерт розповів, що в 
США ще багато років тому був затвер-

джений такий план, який налічував 
близько 800 сторінок і містив безліч 
ідей щодо того, чим повинна займа-
тися судова система. «Стратегічний 
план був не відфільтрований, тобто 
він стосувався всього, і разом з тим — 
нічого конкретного. Це був не план, 
а перелік бажань. На той час він був 
невдалим», — зазначив Ч.Брайєр. За 
його словами, вже за кілька років було 
створено новий план, який налічував 
17 сторінок і був конкретнішим. «Ми 
повинні визнати, що, як у США, так і 
в Україні, та в принципі, в будь-якій 
країні світу, існує одна спільна про-
блема — успішність роботи судової 
гілки влади, яка залежить від того, 
наскільки громадяни сприймають 
справедливість цієї системи», — під-
сумував Ч.Брайєр.

Про стратегічні цілі судів округу 
Колумбія (США) доповів директор 
кримінального відділу судів першої 

інстанції округу Колумбія Даніель 
Чіпулло. Він назвав основні стра-
тегічні цілі, зокрема, справедливе 
й неупереджене вирішення спорів, 
оперативний та ефективний розгляд 
справ, забезпечення доступу до пра-
восуддя, забезпечення безпечного 
та захищеного середовища для здій-
снення правосуддя, інформування 
громадськості щодо ролі судової 
системи, сприяння довірі до судів і 
обмін інформацією. 

Водночас, колишній інспектор 
Управління магістратських судів Ве-
ликої Британії Стівен Джейкобс зазна-
чив, що одним із найбільш складних 
аспектів стратегічного планування є 
його впровадження. «Однією з клю-
чових цілей є розробка стратегічного 
плану таким чином, щоб її легко можна 
було перетворити на план дій», — пере-
конаний британський експерт. За його 
словами, процес планування включає 

в себе: визначення напряму розвитку, 
встановлення курсу та досягнення 
мети. «Якщо курс встановлено, на-
прямок розвитку визначено, і більше 
нічого не відбувається — планування 
приречене на невдачу», — констатував 
С.Джейкобс.

Підбиваючи підсумки, голова 
Ради суддів України Ярослав Рома-
нюк зазначив, що Державній судовій 
адміністрації було доручено вже до 
грудневого засідання РСУ предста-
вити проект стратегічного плану для 
судової системи.

«Проект стратегічного плану ми 
розробимо, проте будемо пам’ятати, 
що рухаємось поступально, але дина-
мічно», — наголосив очільник ДСАУ 
Руслан Кирилюк, додавши, що такий 
план має бути корисним, особливо 
в часи реформування та розуміння 
державою самостійності судової гілки 
влади. �

Вже наприкінці грудня Р.Кирилюк 

має подати проект стратегічного плану 

для судової системи.

В.Лебедєв: «До мене неможливо додзвонитися, тому й непроцесуально звернутися не можна».
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ТОРЖЕСТВО

Свято найвищого значення
З нагоди відзначення Дня працівників суду у Верховному Суді відбулись урочисті збори за участю Президента. 
У своїй промові Віктор Янукович привітав служителів Феміди та пообіцяв продовжити роботу над 
удосконаленням діяльності третьої гілки влади. 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО 

Свято зібрало разом усіх колишніх очільників найвищого судового органу — 

Василя МАЛЯРЕНКА, Віталія БОЙКА й Василя ОНОПЕНКА. 

Петро ПИЛИПЧУК (праворуч), який не став Головою ВС у 2005 році, 

незабаром знову зможе позмагатися за найвищу суддівську посаду. 

Генеральному прокуророві Віктору ПШОНЦІ цікаві результати судової реформи, 

адже його орган наступний у черзі на перетворення. 

До свята В.БОЙКО (праворуч) отримав орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня, 

а колеги запропонували присвоїти йому звання Героя України.

 Урочисте зібрання, на яке завітали й представники інших державних органів, розпочалося з Гімну. 

Павло ГВОЗДИК був у гарному настрої, оскільки Рада суддів 

загальних судів, яку він очолює, зранку того ж дня встигла

розглянути всі нагальні питання.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ігор САМСІН завітав до ВС, 

аби привітати колег. 

Голові Ради суддів адміністративних судів Миколі КОБИЛЯНСЬКОМУ 

знадобилася допомога, щоб зорієнтуватись у Кловському палаці.

Суддя ВС Богдан ПОШВА нині працює над удосконаленням 

законодавства про прокуратуру.

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

КАДРИ 

Першопрохідці 
нового добору 
Перші кандидати на посади суддів, котрі пройшли всі випробування 
на шляху заміщення вакансій за новою процедурою, нарешті можуть 
зітхнути з полегшенням. Вища рада юстиції на своєму черговому 
засіданні внесла подання Президентові про призначення 26 кандидатів 
на посади суддів. 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Член ВККС Віктор МІКУЛІН — Олегові ПРИДАЧУКУ з Ужгородського 

міськрайсуду Закарпатської області: «У матеріалах не вказано, 

чи є у вас вища освіта. Знаєте, сьогодні це питання багатьох хвилює».

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Лютневі 
«безстроковики»
Вища кваліфікаційна комісія суддів давала 
рекомендації тим законникам, які хочуть носити 
мантію все життя. Тільки декому не пощастило 
в отриманні безстрокових «перепусток». Проте 
служителі Феміди, котрі отримали «пожиттєві 
квитки», не уникли питань від «кваліфікаційників».

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

О.ПРИДАЧУК — В.МІКУЛІНУ: «Звичайно, вищу освіту я маю. 

Просто забули вказати».

 Ярослава ДОБРЯНСЬКА з Окружного адмінсуду м.Києва пояснила, 

що заявила самовідвід через «політичні фобії».

Після хвилинної радості від призначення майбутнє керівництво судів 

уявило весь тягар адмінпортфелів.  

За достойних кандидатів на суддівські посади члени ВРЮ Олександр УДОВИЧЕНКО (праворуч) 

та Леонід ФЕСЕНКО голосували в унісон.

Член ВРЮ Валерій БОНДИК (крайній праворуч) був готовий битись об 

заклад, що більшість претендентів на мантії готові служити Феміді.

Рівень підготовки кандидатів на суддівські посади покращив настрій 

членам ВРЮ Андрію ПОРТНОВУ (праворуч) та Сергію КІВАЛОВУ. 

Голова ВРЮ Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО та його заступник Лідія ІЗОВІТОВА 

нарешті дочекалися можливості заповнити вакансії в судах.  

Член ВРЮ Микола Кобилянський може пишатися своїм сином  

Костянтином, який отримав шанс працювати 

в Господарському суді Дніпропетровської області.

Момент істини: ВРЮ ощасливила поданнями про призначення 

26  кандидатів на суддівські посади.    
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KАДВОКАТУРА

СВЯТКУВАННЯ

Перемога 
з попкорном
Народні депутати вирішили 
безкоштовно показувати фільми 
про Велику Вітчизняну війну. 
Переглянути їх можна буде 
в державних та комунальних 
кінотеатрах.

Верховна Рада ухвалила акт «Про 
внесення змін до Закону України 
«Про увічнення Перемоги у Вели-
кій Вітчизняній війні 1941—1945 
років». Встановлюється нова форма 
«увінчання Перемоги та подвигу на-
роду-переможця»: організація без-
коштовного показу художніх та до-
кументальних фільмів про Велику 
Вітчизняну війну 1941—1945 років у 
кінотеатрах та інших закладах куль-
тури державної та комунальної форм 
власності протягом травня.

Як пояснює ініціатор змін — ко-
муніст Володимир Даниленко, мо-
лодь, яка є основною аудиторією 
кінотеатрів, повинна виховуватися 
на прикладі патріотизму й відданості 
ветеранів.

У той же час незрозуміло, хто фі-
нансуватиме показ фільмів. У пояс-
нювальній записці сказано, що реалі-
зація закону не потребуватиме витрат 
з державного бюджету. Тому цілком 
можливо, що додаткові покази ляжуть 
фінансовим тягарем на й так не надто 
прибуткові комунальні кінотеатри. 
Разом з тим у невеликих містечках, де 
збудовані в радянські часи кінотеатри 
простоюють ще з 1990-х років, закон 
дасть місцевим жителям можливість 
уперше за довгий час подивитися 
фільм на широкому екрані. �

ГАРАНТІЇ

ВККС отримає 
кошти
Парламент урегулював проблему 
оплати праці членів Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів, 
котрі не мають основного 
місця роботи. Завдяки змінам 
«кваліфікаційними» за жодних 
обставин без зарплати 
не залишаться.

Верховна Рада ухвалила закон 
«Про внесення змін до статті 98 Зако-
ну України «Про судоустрій і статус 
суддів» (№9273). Новації Володими-
ра Пилипенка та Валерія Писаренка 
спрямовані на законодавче врегулю-
вання питань оплати праці членів 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів, 
котрі не мають основного місця ро-
боти, проте продовжують виконува-
ти повноваження члена комісії.

Закон дозволить установити під-
стави для нарахування членам ВККС 
заробітної плати та виконати вимоги 
ч.4 ст.43 Конституції, відповідно до 
якої кожен має право на заробітну 
плату.

Зокрема, передбачено визначити 
розмір заробітної плати «кваліфіка-
ційників», які не мають основного 
місця роботи, проте виконують по-
вноваження членів комісії, на рівні 
тих колег, котрі призначені з’їздом 
представників юридичних вищих 
навчальних закладів та наукових 
установ. �

ПОВНОВАЖЕННЯ

Подвійний контроль.
КС має право перевіряти зміни до Конституції навіть після їх ухвалення

ДМИТРО ПРИТИКА, 
народний депутат, член 
Комітету Верховної 
Ради України з питань 
правосуддя;

АНДРІЙ ПОТЬОМКІН, 
начальник відділу вивчення 
та узагальнення судової 
практики Вищого 
господарського суду України

Позбавлення Конституційного 
Суду права перевіряти зміни до 
Основного Закону після набрання 
ними чинності фактично 
дозволяє порушувати правила 
голосування, а також прописувати 
додаткові норми, які не проходили 
конституційного контролю. Тому 
закони з відповідними змінами 
слід розглядати як самостійні 
акти, на аналіз яких поширюються 
повноваження КС.

Особлива процедура

Головна особливість закону про 
внесення змін до Конституції полягає в 
тому, що є обмежена кількість суб’єктів 
публічних відносин, які можуть по-
давати до Верховної Ради відповідний 
законопроект. Так, відповідно до ст.154 
Основного Закону до таких суб’єктів 
належить Президент та не менш як 
1/3 народних депутатів. Крім цього 
закон, яким вносяться зміни до акта 
найвищої юридичної сили, має іншу 
правову природу порівняно зі звичай-
ними законами, а отже, і відмінний від 
загального конституційного контролю 
є конституційний контроль за проце-
дурою розгляду, ухвалення, набрання 
чинності законами про внесення змін 
до Конституції та відповідністю змісту 
їх норм Основному Закону. 

Незважаючи на значну кількість 
досліджень фахівців в галузі теорії 
держави та права, конституційно-
го права, суміжних галузей науки,  
питання стосовно подальшого кон-
ституційного контролю законів про 
внесення змін до акта найвищої юри-
дичної сили залишаються недостатньо 
вивченим.

Статтею 159 Основного Закону пе-
редбачено таку превентивну функцію 
єдиного органу конституційної юрис-
дикції в нашій державі, як попередній 
конституційний контроль за відповід-
ністю законопроектів про внесення 
змін до Конституції вимогам її стст.157 
і 158, що здійснюється Судом шляхом 
надання висновків.

Сьогодні система охорони Осно-
вного Закону побудована так, що ВР не 
може прийняти акт про внесення змін 
до Конституції, ігноруючи відповід-
ний висновок КС або взагалі без відпо-
відного звернення до Суду. На цьому, 
зокрема, наголошується в рішенні КС 
від 26.06.2008 №13-рп/2008 (справа про 
повноваження Конституційного Суду).

Варто відзначити, що головний 
документ країни (ст.150) не містить 
застережень стосовно можливості 
здійснення КС наступного контролю 
закону про внесення змін до Конститу-
ції після його прийняття парламентом. 
Відповідно до ч.2 ст.124 Конституції 
юрисдикція судів поширюється на 

всі правовідносини, що виникають у 
державі. Тому КС уважає, що саме він 
повинен здійснювати наступний кон-
ституційний контроль таких законів 
навіть після набрання ними чинності. 
Про це, зокрема, Суд висловив пра-
вову позицію у своєму рішенні від 
30.09.2010 №20-рп/2010 (справа про 
додержання процедури внесення змін 
до Конституції України):

• за Основним Законом, наяв-
ність відповідного висновку КС є 
обов’язковою умовою розгляду за-
конопроекту про внесення змін до 
Конституції на пленарному засіданні 
Верховної Ради. Здійснення КС попе-
реднього (превентивного) контролю 
відповідності такого законопроекту 
вимогам, встановленим стст.157 і 158 
Конституції, з усіма можливими по-
правками, внесеними до нього у про-
цесі розгляду на пленарному засіданні 
Верховної Ради, є невід’ємною стадією 
конституційної процедури внесення 
змін до Основного Закону;

• конституційному контролю під-
лягає не зміст закону про внесення 
змін до Конституції, а чітко визначена 
процедура його розгляду та ухвалення. 
Аналогічний підхід був застосований 
КС у рішенні від 7.07.2009 №17-рп/2009;

• визнання неконституційним за-
кону про внесення змін до Конститу-
ції у зв’язку з порушенням процедури 
його розгляду та ухвалення означає 
відновлення дії попередньої редакції 
норм Конституції, які були змінені, до-
повнені та виключені таким законом. 
Це забезпечує стабільність конститу-
ційного ладу в Україні, гарантування 
конституційних прав і свобод людини 
і громадянина, цілісність, непоруш-
ність та безперервність дії Конституції, 
її верховенство як Основного Закону 
держави на всій території України.

Небезпечні ініціативи

Приводом для розгляду у 2008 році 
справи про повноваження КС стало 
намагання парламенту шляхом при-
йняття закону «Про внесення зміни 
до розділу IV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про Кон-
ституційний Суд України» виключити 
з юрисдикції КС вирішення питання 
щодо конституційності законів про 
внесення змін до акта найвищої юри-

дичної сили, які набрали чинності. 
Своїм рішенням КС указав на некон-
ституційність таких нововведень пар-
ламенту, які породжували «небезпеч-
ний прецедент позаконституційного 
втручання» законодавчої гілки влади 
в діяльність судової. 

Як зазначено у рішенні КС від 
30.09.2010, №20-рп/2010 дотримання 
встановленої Конституцією процеду-
ри розгляду, ухвалення та набрання 
чинності законами, зокрема й закона-
ми про внесення змін до Конституції, 
є однією з умов легітимності законо-
давчого процесу.

За відповідних умов навіть не ви-
ключалася можливість прийняття ВР 
законів про внесення змін до розділів І, 
III, XIII Конституції, де визначено заса-
ди конституційного ладу, без наступ-
ного затвердження всеукраїнським 
референдумом, оскільки їх перевірка 
КС була б заборонена.

Основний Закон не передбачає 
жодного винятку щодо вирішення 
КС питань про відповідність Консти-
туції законів. При цьому КС у рішен-
ні від 30.10.1997 №5-зп/97 («справа 
К.Устименка») сформулював правову 
позицію, згідно з якою винятки з кон-
ституційних норм установлюються 
Основним Законом, а не іншими нор-
мативними актами. Проте, хоча жод-
них винятків Конституція не встанов-
лює, і досі не припиняються дискусії 
серед юристів щодо повноважень КС 
аналізувати з погляду відповідності 
до акту найвищої юридичної сили за-
кони про внесення змін , які набрали 
чинності.

Не за процедурою

Ті, хто не погоджується з рішенням 
№13-рп/2008, стверджують: однією з 
принципових особливостей закону 
про внесення змін до Конституції є те, 
що після набрання ним чинності він 
стає її складовою й набуває найвищої 
юридичної сили, як і норми Основного 
Закону. У зв’язку із цим такий закон 
не може перевірятися КС на предмет 
його конституційності, адже в такому 
випадку здійснюватиметься перевірка 
конституційності самого Основно-
го Закону шляхом порівняння його 
окремих норм, які мають однакову 
юридичну силу.

Можливо, в таких твердженнях є 
здорове зерно, але це не виключає по-
вноважень КС здійснювати наступний 
контроль закону про внесення змін до 
Конституції незалежно від набрання 
ним чинності — стосовно додержання 
процедури його розгляду, ухвалення 
або набрання ним чинності.

Конститу ційний контроль за-
стосовується КС до актів, на які по-
ширюється його компетенція. Так, 
згідно з ч.1 ст.150 Основного Закону до 
повноважень КС належить вирішення 
питань про конституційність: законів 
та інших правових актів ВР, актів Пре-
зидента, актів Кабміну, правових актів 
Верховної ради АР Крим.

Відповідно до рішення КС №16-
рп/2003 від 14.10.2003 (справа про 
направлення запиту до Президента) 
актами, прийнятими ВР, є результати 
волевиявлення парламенту з питань, 
віднесених до його компетенції, які 
мають форму законів, постанов тощо 
і приймаються ВР визначеною Кон-
ституцією кількістю голосів народних 
депутатів. Ужитий у ст.150 Основного 
Закону термін «правові акти» вказує на 
юридичний характер актів парламенту, 
які можуть підлягати наступному кон-
ституційному контролю, тобто харак-
теристикою правових актів є настання 
з їх прийняттям певних юридичних 
наслідків.

Очевидно, що до правових актів ВР 
належать і закони про внесення змін 
до Конституції, оскільки: 

• вони належать до категорії зако-
нів, а Конституція не містить іншого 
терміна, як «закон», «законопроект», 
на позначення актів про внесення змін 
до Конституції; 

• закони про внесення змін до 
Конституції є правовим актом як ре-
зультатом волевиявлення парламенту 
відповідно до його компетенції, що 
породжує юридичні наслідки.

Отже, оскільки підстав для обме-
женого тлумачення термінів «закон» і 
«правовий акт ВР» з метою не вважати 
таким закон про внесення змін до Кон-
ституції не вбачається, відповідно до 
ч.1 ст.152 головного документа країни 
закон про внесення змін до нього може 
бути визнано КС неконституційним. У 
тому випадку, якщо він не відповідає 
Конституції або якщо була порушена 
процедура його розгляду, ухвалення 
чи набрання ним чинності.

Для доведення цієї позиції слід 
зауважити, що попередній контроль 
закону про внесення змін до Консти-
туції не дає можливості наглядати за 
додержанням процедури розгляду, 
ухвалення, набрання чинності вка-
заним законом, а також не гарантує 
того, що після отримання ВР висновку 
КС щодо відповідності законопроекту 
вимогам стст.157, 158 Конституції до 
нього не буде внесено змін, стосовно 
яких висновку КС немає.

Отже, логічним є те, що тільки 
наступний контроль дає можливість 
гарантувати повне додержання кон-
ституційної процедури розгляду, ухва-
лення, набрання чинності актом про 
внесення змін до Основного Закону та 
контролювати дотримання ВР вимог 
стст.157 і 158 Конституції в процесі 
внесення змін до неї вже після отри-
мання парламентом висновку КС. �

ЗАКОНОПРОЕКТ

Майнова переоцінка
У Верховній Раді ініціюють 
зміну правил оцінки вартості 
майна для нарахування податків. 
Парламентарі переконані, що через 
тінізацію цієї сфери значні кошти 
проходять повз бюджет, 
а тому необхідно посилити 
контроль.

Народний депутат від Партії регіо-
нів Андрій Пінчук подав до Верховної 

Ради законопроект «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо 
регулювання деяких питань оподатку-
вання майна» (№9574).

За словами парламентаря, на сьо-
годні існує правова прогалина у сфері 
регулювання питання визначення оці-
ночної вартості нерухомого майна та 
транспортних засобів, які були в корис-
туванні, для нарахування обов’язкових 
податків та зборів. Незважаючи на те що 

для боротьби з навмисним заниженням 
вартості майна законодавством уже 
встановлена вимога щодо обов’язкового 
проведення оцінки власності, ці норми 
недієві, переконаний парламентар.

У пояснювальній записці до про-
екту А.Пінчук наголошує, що сфера 
оцінки майна стала тіньовою і за 
домовленістю з оцінювачем можна 
встановити необхідну для платника 
податку вартість майна. 

«Проблема існує завдяки тому, що 
в законодавстві відсутні єдині підходи 
щодо визначення оціночної вартості 
майна, яка використовується для на-
рахування обов’язкових податків та 
зборів», — зазначив нардеп. Крім цього, 
контроль за здійсненям оціночної ді-
яльності для нарахування податків та 
зборів покладено на Фонд держмайна 
та Державне агентство земельних ре-
сурсів — органи, які жодним чином 

не стосуються функцій контролю за 
повнотою сплати податків та зборів. 

А.Пінчук пропонує встановити 
єдиний підхід для визначення оціноч-
ної вартості майна, незалежно від того, 
нерухомість це, земельна ділянка чи 
транспортний засіб. Функції контролю 
за діяльністю оцінювачів вартості май-
на для оподаткування нардеп пропонує 
надати органові, що контролює повноту 
сплати податків та зборів. �

РОЗРАХУНКИ

Збір не для всіх?
Верховна Рада пропонує звільнити 
Фонд держмайна від сплати 
судового збору. Свою ініціативу 
парламентарі пояснюють тим, що 
за нинішніх умов фонду доведеться 
витратити понад 10 млн грн.

«Проект «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо 
звільнення державних органів привати-
зації від сплати судового збору» (№9570) 
розроблено у зв’язку з прийняттям зако-
ну «Про судовий збір», пояснює народ-
ний депутат Олександр Бондар.

З 1 листопада, після набрання чин-
ності новим законом, державні органи 

приватизації втратили пільги з опла-
ти ними мита за позовами, з якими 
вони звертаються до судів у справах, 
пов’язаних із захистом майнових прав 
та інтересів держави.

За підсумками минулого року сума 
позовних вимог фонду становила 
близько 167 млн грн., 2011 р. — майже 
211 млн.

Виходячи з динаміки подання 
позовів, сума бюджетного запиту на 
2012 р., пов’язана зі сплатою судових 
витрат, була сформована фондом у 
розмірі близько 300 тис. грн. У той же 
час із урахуванням дії закону «Про 
судовий збір» для оплати судового 

збору вже в листопаді — грудні 2011 р. 
фонд потребуватиме додаткового збіль-
шення орієнтовно на 1,4млн—1,5 млн грн., 
а сума зазначеного бюджетного за-
питу на 2012 р. відповідно до норм 
закону має бути сформована на рівні 
12млн—13 млн.

Тому народний депутат пропонує 
внести зміни до закону «Про судо-
вий збір» та до декрету Кабміну від 
21.01.1993 №7-93 «Про державне мито» 
і звільнити державні органи прива-
тизації від сплати судового збору за 
позовами в усіх справах, пов’язаних із 
захистом майнових прав та інтересів 
держави. �

Минулого року Вікторові Шишкіну та його колегам з КС уже доводилося вирішувати 
питання конституційності змін, унесених до Основного Закону.

10 законодавча влада



ПОВНОВАЖЕННЯ

Фонд у законі
Верховна Рада ухвалила закон 
«Про Фонд державного майна 
України». Новації визначають 
його статус, повноваження 
і правила призначення 
керівництва. Раніше ж діяльність 
фонду унормувалася 
тимчасовими положеннями. 

Підготовку закону в Уряді поясни-
ли необхідністю належного врегулю-
вання діяльності Фонду держмайна 
на законодавчому рівні, оскільки з 
моменту затвердження постановою ВР 
від 7.06.1992 № 2558-ХП Тимчасового 
положення про Фонд держмайна коло 
питань, що належить до його компе-
тенції, суттєво розширилось.

Невирішеним був статус фонду 
в системі державних органів влади. 
Адже згідно з ч.1 ст.6 Конституції дер-
жавна влада здійснюється на засадах її 
поділу на законодавчу, виконавчу і су-
дову. Проте чіткого віднесення фонду 
до однієї із цих гілок Конституція та 
законодавство не передбачали.

За новим законом, фонд держмайна 
є центральним органом виконавчої вла-
ди зі спеціальним статусом. Крім цього, 
визначено завдання фонду та регламент 
його функцій у сферах державної еконо-
мічної політики та державного управ-
ління, приватизації державного майна. 

До найважливіших положень про-
екту слід віднести правові норми, які 
визначають статус, завдання, функції, 
структуру та керівні органи фонду.  �

ОСВІТА

Навчання за канонами.
Релігійні організації зможуть створювати власні школи
Народні депутати пропонують 
надати релігійним організаціям 
право створювати світські 
навчальні заклади різних форм і 
рівнів акредитації. Новації мають 
дозволити батькам обирати, де 
краще навчатись їхнім дітям. При 
цьому, на думку парламентарів, 
ініціатива не порушує принципу 
відділення церкви від держави. 

Проект «Про внесення змін до дея-
ких законів України (щодо заснування 
релігійними організаціями навчаль-
них закладів)» (№9580) подала група із 
шести народних обранців, що входять 
до фракцій «НУНС» і БЮТ — «Бать-
ківщина».

У пояснювальній записці до про-
екту парламентарі зазначають, що в 
ч.3 ст.3 закону «Про свободу совісті і 
релігійні організації» закріплено пра-
во батьків виховувати дітей відповід-
но до своїх переконань та ставлення 
до релігії. Таке право закріплюється 
також і в ст.13 Міжнародного пакту 
про економічні, соціальні та культурні 

права й ст.18 Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права, які 
Україна ратифікувала. 

За міжнародними документами, 
право батьків на виховання дітей 
відповідно до власних переконань 
включає й право обирати для них не 
тільки державні школи, а й інші, що 
відповідають тому мінімуму вимог до 
освіти, який може бути встановлено 
чи затверджено владою.

Однак на теперішній час, зазнача-
ють парламентарі, це право не забез-
печено законодавчо. Тому віряни не 
мають можливості надавати своїм ді-
тям позашкільну, загальну середню чи 
вищу освіту згідно зі своїм світоглядом 
і релігійними переконаннями. «На-
дання можливості релігійним органі-
заціям створювати світські навчальні 
заклади, в яких поряд з викладанням 
навчальних дисциплін державного 
освітнього стандарту буде здійсню-
ватися моральне виховання на основі 
релігійних цінностей, дозволить ви-
ростити в Україні не тільки освічених 
і свідомих, а й високоморальних і висо-

кодуховних громадян», — говориться 
в пояснювальній записці. 

При цьому, наголошують нарде-
пи, мова йде не про релігійну освіту 
чи підготовку священнослужителів, 
а про право релігійних організацій 
нарівні з іншими суб’єктами права 
(зокрема, громадськими організаці-
ями) засновувати світські навчальні 
заклади.

Передбачається, що діяльність 
таких закладів та їх кадрове забез-
печення відбуватиметься відповід-
но до закону «Про освіту» та інших 
нормативних актів нарівні з іншими 
освітніми закладами. Зокрема, це 
стосуватиметься порядку державного 
ліцензування та акредитації.

Окремо парламентарі підкреслю-
ють, що зміни не порушують консти-
туційного принципу відокремлення 
релігійних організацій від держави, а 
школи — від церкви. «Саме державна 
система освіти має бути відокрем-
леною від церкви, що не позбавляє 
релігійні організацій права мати та 
засновувати недержавні навчальні 

заклади», — пояснюють у ВР. Нарде-
пи посилаються на досвід західних 
країн, де релігійним організаціям на 
законодавчому, а в деяких випадках і 
на конституційному рівні дозволено 
засновувати світські загальні середні, 
вищі та інші навчальні заклади. Такі 
правила, приміром, діють у Франції, 
Німеччині та США.

Крім цього, надання релігійним 
організаціям права засновувати світ-
ські навчальні заклади не порушує 
принципів незалежності освіти від 
політичних партій, громадських і релі-
гійних організацій, а також її науково-
го та світського характеру (ст.6 закону 
«Про освіту»), оскільки законопроект 
передбачає зрівняння релігійних ор-
ганізацій у правах із громадськими 
організаціями та приватними особа-
ми, які є суб’єктами права заснування 
світських навчальних закладів. 

Нардепи зазначають, що зміни під-
тримує Всеукраїнська рада церков і 
релігійних організацій, до складу якої 
входить 95% релігійних організацій 
нашої держави. �

БАНКИ

Іпотечна 
відповідальність
Асоціація «Український 
Кредитно-Банківський Союз» 
проти прийняття законодавчих 
змін, які дадуть нову відстрочку 
позичальникам, котрі втратили 
роботу. За словами фахівців, 
держава має потурбуватися про 
створення нових робочих місць, 
а не розробляти популістські 
закони.

Експерти УКБС переконані в необ-
хідності відхилення законопроекту 
«Про тимчасову відстрочку сплати 
платежів за кредитними договорами, 
забезпеченими іпотекою, у зв’язку з 
втратою позичальником постійного 
місця роботи та введення мораторію 
на примусове виселення із житла» 
(№9380).

УКБС уважає вказаний проект 
популістським і таким, що жодним 
чином не вирішує проблем позичаль-
ників, які втратили роботу, а лише 
призведе до збільшення фінансового 
навантаження на цих клієнтів по за-
кінченні терміну відстрочки. В Асо-
ціації наголошують: законом «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо врегулювання від-
носин між кредиторами та спожива-
чами фінансових послуг» (№3795-VI) 
строк, на який позичальник може за-
тримати сплату частини іпотечного 
кредиту або відсотків без нарахування 
штрафів, збільшено до 3 місяців.

На думку експертів, для підтримки 
безробітних громадян передусім по-
винен бути розроблений механізм ви-
користання коштів держбюджету на їх 
субсидування з метою обслуговування 
кредитної заборгованості. Саме таким 
шляхом ідуть уряди інших країн, роз-
робляючи стабілізаційні програми.

Крім того, у всьому світі засобом 
подолання безробіття є створення 
нових робочих місць, фінансуван-
ня програм перекваліфікації кадрів, 
створення умов для відродження 
економічного зростання. А цього, у 
свою чергу, неможливо досягти без 
активного кредитування економіки. �

ФІНАНСИ

Внутрішня 
валюта
Верховна Рада дозволила 
Нацбанку здійснювати емісію 
облігацій внутрішньої державної 
позики України у валюті.

На засіданні 9 грудня народні депу-
тати прийняли акт «Про внесення змін 
до статті 10 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок». Унесений 
Кабміном проект було розроблено для 
надання можливості здійснення емісії 
облігацій внутрішньої державної по-
зики у валюті.

На думку урядовців, новації змен-
шать вартість валютних запозичень 
і позитивно вплинуть на платіжний 
баланс. Разом з тим у головного на-
уково-експертного управління ВР до 
проекту була низка зауважень. На 
думку фахівців, закон слід доповнити 
нормами, які б дозволили виплату у 
валюті доходів за такими облігаціями. 

Крім цього, як гадають експерти, 
потрібно чітко визначити напрями 
використання валюти, отриманої від 
продажу ОВДП, номінальна вартість 
яких виражена у валюті. �

ПОДАТКИ

Мобільний збір
Верховна Рада пропонує 
збільшити відрахування 
до Пенсійного фонду від послуг 
операторів мобільного зв’язку. 
Додатковий збір може становити 
5%. На сьогодні з вартості 
кожної розмови до ПФ уже 
відраховується 7,5%. Оператори 
мобільного зв’язку вже заявили 
про загрозу зростання тарифів 
у разі прийняття новацій.

Народний депутат Олег Царьов по-
дав законопроект «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України (щодо 
розширення кола платників збору на 
обов’язкове державне пенсійне стра-
хування)» (№9577).

Сьогодні виникла потреба розшири-
ти коло платників збору на обов’язкове 
державне пенсійне страхування, пере-
конаний парламентар. Згідно з інфор-
мацією ПФ про виконання показників 
власного бюджету надходження коштів 
за додатковими зборами на виплату пен-
сій, які зараховуються до спеціального 
фонду держбюджету від послуг опера-
торів стільникового зв’язку, становили 
1,358 млрд грн. Проектом пропонується 
ввести додатковий збір до ПФ для опе-
раторів мобільного зв’язку в розмірі 5% 

від суми вартості послуг. Завдяки цьому, 
за підрахунками парламентаря, надхо-

дження до фонду збільшаться мінімум 
на 900 млн грн. 

Також проект має збільшити над-
ходження до ПФ від реалізації ювелір-
них виробів шляхом оподаткування 
деяких операцій, які сьогодні дозво-
ляють уникати відрахувань. Додаткові 
надходження від цих норм нардеп про-
гнозує на рівні 450 млн грн.

Таким чином, не важко підра-
хувати, що проект має забезпечити 
збільшення надходжень до ПФ на 
1,35 млрд грн. Це, на думку парламен-
таря, дасть можливість підвищити 
мінімальну пенсію на 150—200 грн.

У той же час проект уже критику-
ють оператори мобільного зв’язку.

«Ми з розумінням ставимося 
до того, що треба разом шукати до-
даткові кошти для бюджету, щоб за-
безпечувати пенсіонерів. Але ми не 
згодні з підходом, запропонованим 
народним депутатом О.Царьовим», — 
зазначив директор з корпоративного 
контролю «МТС-Україна» Олег Про-
живальський.

Оператори мобільного зв’язку вже 
підрахували: якщо забрати в них 5% 
від доходів, залишиться тільки 4%. 
Жодна компанія не хоче працювати 
собі в збиток. Тому було зазначено, що 
в разі прийняття закону доведеться 
збільшувати тарифи. �

ПРОБЛЕМНИЙ АСПЕКТ

Прорахунки акціонерів.
У ВГС указують на недоліки законодавства, 
які вможливлюють рейдерські атаки
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Темою круглого столу у 
Вищому господарському суді 
стали проблеми акціонерів, 
котрі захищають свої права, 
і законників, які вирішують 
ці спори. На думку суддів, 
фрагментарність і недосконалість 
законодавства дозволяє 
проводити рейдерські атаки 
та змушує акціонерів частіше 
звертатися в суд.

Прагнення до досконалості

«За складністю спори з корпора-
тивного права стоять відокремлено 
від інших. Із цього питання Верхо-
вний Суд готував узагальнення, і 
приймалися відповідні постанови. 
Але настільки в цій сфері бага-
ті правовідносини, що без кінця 
з’являються якісь нові нюанси», — 
такими словами секретар першої 
судової палати ВГС Олександр Кот  
розпочав роботу круглого столу, 
присвяченого вирішенню корпора-
тивних спорів.

Основною проблемою як для суд-
дів, так і для учасників акціонерних 
товариств є недосконале регулюван-
ня цієї сфери. Корпоративні право-
відносини прописані фрагментарно. 
На відміну від вітчизняного законо-
давства, в західних країнах це питан-
ня врегульоване значно краще. Але 
не можна сказати, що в цій сфері не 
відбувається ніяких змін. У 2009 році 
було прийнято закон «Про акціонер-
ні товариства», і з того часу до ньо-
го неодноразово вносились зміни, 
най масштабніші з яких відбулися 
у лютому цього року, коли корекції 
зазнали 69 із 89 статей. 

О.Кот переконаний, що це змен-
шило можливості для рейдерських 
атак, але все ще не виключає за-
хоплень підприємств шляхом зло-
вживання правами. 

«Законодавча неврегулованість, 
недосконалість формулювань по-
ложень нормативно-правових ак-
тів, наявність колізій у зазначеній 
сфері призводять до неоднакового 
тлумачення та застосування корпо-
ративного законодавства. Названі 
фактори є причиною численних по-
милок при розгляді господарськи-
ми судами корпоративних спорів, 
високої питомої ваги скасованих 
та змінених судових рішень, що 
викликає потребу в напрацюванні 
єдиної судової практики», — наго-
лосив О.Кот.

Прагнення до знання

Суддя ВГС Світлана Шевчук на-
вела деякі приклади спроб акціонерів 
перевищити свої повноваження. За 
її словами, на сьогодні актуальності 
набувають спори щодо реалізації ак-
ціонерами свого права на одержання 
інформації про діяльність товариства, 
але не завжди в таких випадках вони 
намагаються здобути саме ті дані, на 
які мають право.

Законодавство дозволяє отри-
мати інформацію про діяльність 
товариства. На вимогу у часника 
воно зобов’язане надати звіти про 
господарську діяльність товариства, 
протоколи ревізійних комісій, зборів 
органів управління та деякі інші. 
Підтверджує ці права й постанова 
Верховного Суду №13 від 24.10.2008 
«Про практику розгляду судами кор-
поративних спорів».

Суди, у свою чергу, не мають пра-
ва зобов’язувати товариства надавати 

інші документи про діяльність то-
вариства, оскільки це є незаконним 
утручанням у діяльність суб’єкта гос-
подарювання. 

Як правило, вимоги щодо надання 
інформації задовольняються, але бу-
вають випадки некоректних звернень 
до суду. В одному з позовів була вимога 
надати перелік акціонерів товариства 
з указанням їхніх імен, адрес, контак-
тних телефонів і кількості акцій. Важ-
ко сказати, що позивач планував роби-
ти із цією інформацією, але, швидше 
за все, прагнув скупити активи. Однак 

суд вирішив, що в разі задоволення 
вимог порушувалися б права інших 
акціонерів. 

У той же час чинні норми ставлять 
бар’єри перед акціонерами, оскільки 
не передбачають відповідальності 
керівництва товариства за ненадання 
законної інформації. Відсутні й по-
ложення про покарання за надання 
неправдивих даних. Напевно, якби 
санкції були прописані, то з такими 
зверненням йти в суд доводилося б 
значно рідше. Зараз же акціонери та 
судді витрачають свої час і сили. �

О.Кот зазначив, що через недосконалість нормативно-правових актів 

судді припускаються помилок.

Зрости можуть не лише доходи Пенсійного фонду, а й витрати на зв’язок.
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ВІДЗНАКА 

Доброчинне право.
Слово «адвокат» асоціюється з грошима. Проте це не означає, що юристи не здатні на милосердя.

ОЛЬГА ЖУКОВА

Юристи — благодійники, 
котрі протягом року надавали 
безкоштовну правову допомогу 
представникам малозахищених 
верств населення, отримали 
відзнаку від проекту USAID 
«Доступ до правосуддя та правової 
обізнаності «Правова країна». 

Цього року переможцями вперше 
стали партнер юридичної групи «Лек-
сЮс» (м.Київ), адвокат Роман Шурдук та 
юридичне підприємство «Центр медич-
ного права «ПОЛАКР» (м.Сімферополь). 
Лауреати присвятили не один десяток 
годин особистого часу надаванню пра-
вової допомоги громадянам, котрі не в 
змозі винайняти адвокатів. 

Асоціація правників України серед 
найактивніших учасників проекту 
«Правова країна» вже не перший рік. 
Її голова Валентин Загарія залучив 
до благодійного проекту 20 фірм. За 
словами юриста, в Україні є багато 
професіоналів, які мають бажання 
допомагати тим, кому потрібні кон-
сультації з юридичних питань чи пред-
ставництво в суді. Проблема тільки 
в тому, що механізми відповідної ді-
яльності недостатньо напрацьовані. 
Саме тому іноді буває складно знайти 

час для спілкування з представниками 
малозабезпечених верств населення. 
Виправити цю ситуацію покликаний 
закон «Про правову допомогу», що ста-
не чинним 2012 року. Серед основних 
засад цього документу — створення 
по всій Україні центрів безкоштовних 
юридичних послуг, де люди зможуть 
отримувати консультації з будь-яких 

питань. В.Загарія зазначає: «Цей за-
кон — позитивна тенденція в нашому 
суспільстві, однак сама його наявність 
не вирішить проблеми. Потрібно, щоб 
він був реалізований на практиці. Не 
секрет, що в українському законодав-
стві вже існують положення, відповід-
но до яких адвокати мають надавати 
як первинну, так і вторинну допомогу, 

але в реальності правники часто на-
магаються уникнути безкоштовної 
роботи. Причини цього не потрібно 
пояснювати». 

Передусім, адвокатський час дуже 
дорого вартує. Кожна година роботи 
висококваліфікованого юриста пра-
цює не тільки на його гаманець, а й на 
авторитет, досвід, репутацію. В цьому 
контексті дуже важливо, щоб юрист 
працював чесно і професійно, мабуть, 
навіть важливіше, ніж те, аби він біль-
ше часу присвячував доброчинності. 
В реальності, щоб надати допомогу 
малозабезпеченим громадянам, ад-
вокатові потрібно самому прибути до 
кожного з них. Зважаючи на те, що 
більшість тих, хто потребує безко-
штовної допомоги, мешкає у сільській 
місцевості і навіть не знає про свої 
права, можливість надання юридич-
них консультацій дуже ускладнюється. 
На сьогодні в Україні і справді немає 
напрацьованої системи. Потрібен 
своєрідних місток між тими, хто по-
требує допомоги і тими, хто здатен її 
надати. Поширена на сьогодні практи-
ка юридичних клінік, які існують при 
факультетах права та у приймальнях 
деяких державних діячів, не вирішує 
проблеми повністю. Більш системний 
підхід до цього питання пропонується 
в нормативно-правовому акті, при-
йнятому влітку поточного року. 

Реалізацію закону «Про право-
ву допомогу» покладено на Мін’юст. 
Згідно з документом, центри допомоги 
мають запрацювати по всій Україні 
вже до 2013 року. Їх створення фінан-
суватиметься переважно з державного 
гаманця. 

А поки перспективи функціонуван-
ня безкоштовної мережі існують тіль-
ки на папері, є юристи, які вже сьогодні 
займаються відповідною діяльністю. 
Так, за словами практиків безоплатної 
правової допомоги, найчастіше дово-
диться мати справу із земельними та 
майновими питаннями, проблемами 
перерахунку пенсій та захистом тру-
дових прав малозабезпечених верств 
населення. 

Одними із перших ініціативу сис-
темної юридичної благодійності під-
хопили організатори американського 
проекту USAID. За словами Сари 
Уайнз, в.о. голови Місії, в Сполуче-
них Штатах існує традиція, за якою 
кожен юрист присвячує не менше 
50 годин на рік безоплатній допомо-
зі. Відповідна діяльність уважається 
престижною і сприяє підвищенню 
авторитету правника. У нашій кра-
їні це питання поки що не виходить 
за межі особистої соціальної відпові-
дальності, але з кожним роком охочих 
долучитися до професійної благодій-
ності стає все більше. �

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7, 
кредитної спілки «Хосен», треті особи 
на стороні відповідачів: міський відділ 
ДВС Ужгородського міськрайонного 
управління юстиції, Особи 8 і Особи 9 
про визнання права власності на лег-
ковий автомобіль та звільнення такого 
з-під арешту, за касаційною скаргою 
кредитної спілки «Хосен» на рішення 
Ужгородського міськрайонного суду 
Закарпатської області від 18.11.2010 та 
ухвалу Апеляційного суду Закарпат-
ської області від 20.01.2011, 

ВСТАНОВИЛА: 

У вересні 2010 року Особа 6 звер-
нувся до суду із зазначеним позовом, 
посилаючись на те, що він є власником 
спірного автомобіля, який у процесі ви-
конання рішення суду про стягнення 
з Особи 7 на користь КС «Хосен» суми 
боргу помилково внесено до акту опису 
й арешту майна. 

Рішенням Ужгородського міськра-
йонного суду Закарпатської області від 
18.11.2010, залишеним без змін ухвалою 
Апеляційного суду Закарпатської облас-
ті від 20.01.2011, позов задоволено. 

У касаційній скарзі КС «Хосен» по-
рушує питання про скасування рішення 

Ужгородського міськрайонного суду 
Закарпатської області від 18.11.2010 та 
ухвали Апеляційного суду Закарпат-
ської області від 20.01.2011 і ухвалення 
в справі нового рішення, яким у задово-
ленні позову відмовлено, посилаючись 
на порушення судами норм процесуаль-
ного права та неправильне застосування 
норм матеріального права. 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав. 

Задовольняючи позов та визнаючи 
за позивачем право власності на спір-
ний автомобіль, суд першої інстанції 
виходив із того, що право власності 
на автомобіль перейшло до позивача, 
оскільки між ним та Особою 8 у квітні 
2009 року фактично відбувся оплат-
ний правочин, а саме купівля-продаж 
автомобіля, який був оформлений до-
віреністю, а до Особи 8, у свою чергу, 
право власності перейшло на підставі 
договору купівлі-продажу, який також 
був оформлений довіреністю, виданою 
Особою 7.

Проте з таким висновком суду по-
годитися на можна, оскільки оформ-
лення купівлі-продажу автомобіля 
шляхом видачі довіреності не відпо-
відає вимогам законодавства. 

Судами встановлено, що 12.02.2008 
нотаріально посвідченою довіреністю 

серії ВКЕ №* Особа 7 уповноважив 
громадян Особу 9 та Особу 8 бути його 
представниками з питань, пов’язаних 
із вчиненням правочинів щодо розпо-
рядження, користування, експлуатації 
та відчуження спірного транспортного 
засобу з правом передоручення. 

10.04.2009 громадянин Особа 8 від 
імені громадянина Особи 7 нотаріаль-
но посвідченою довіреністю серії ВМС 
№* уповноважив громадян Особу 6 та 
Особу 10 бути його представниками 
з питань, пов’язаних із вчиненням 
правочинів щодо розпорядження, 
користування, експлуатації та відчу-
ження спірного транспортного засо-
бу. У зв’язку з наведеним на зворотній 
стороні попередньої довіреності від 
12.02.2008 вчинена відмітка про пе-
редоручення на розпорядження авто-
мобілем на ім’я громадян Особи 6 та 
Особи 10. 

15.06.2009 міським відділом Дер-
жавної виконавчої служби Ужгород-
ського міськрайонного управління 
юстиції на підставі виконавчого листа 
Ужгородського міськрайонного суду 
№2п-1779/09 від 16.03.2009 було вине-
сено постанову про арешт майна борж-
ника Особи 7 та оголошення заборони 
на його відчуження. 

20.07.2010 спірний автомобіль був 
тимчасово затриманий інспектором 
Тячівського ВРЕР, що оформлено від-
повідним актом. 

Судами також встановлено, що на 
момент розгляду справи спірний тран-
спортний засіб автомобіль ВАЗ 21093 
2004 року випуску н.з. №*, зареєстро-
ваний за Особою 7. 

Згідно зі стст.237, 244, 245 ЦК до-
віреність — це письмовий документ, 
що видається однією особою іншій 
особі для представництва перед тре-
тіми особами, грунтується на дого-
ворі та визначає правовідношення, 

в якому одна сторона (представник) 
зобов’язана або має право вчинити 
правочин від імені другої сторони, яку 
вона представляє. 

Відповідно до ст.240 ЦК представ-
ник зобов’язаний вчиняти правочин 
за наданими йому повноваженнями 
особисто; він може передати своє пов-
новаження частково або в повному об-
сязі іншій особі, якщо це встановлено 
договором або законом між особою, 
яку представляють, і представником, 
або якщо представник був вимушений 
до цього з метою охорони інтересів 
особи, яку він представляє. 

Торгівля транспортними засобами 
здійснюється відповідно до Правил 
роздрібної торгівлі транспортними 
засобами і номерними агрегатами, 
затверджених наказом Міністерства 
економіки та з питань європейської 
інтеграції від 31.07.2002 №228, які 
були чинними на момент видачі до-
віреностей. 

Видачу генеральної довіреності чи 
передоручення повноважень на тран-
спортний засіб без укладення договору 
купівлі-продажу не можна вважати 
договором, що укладений відповідно 
до закону та допускає перехід права 
власності до третіх осіб. 

Визнаючи ту обставину, що сторо-
нами була укладена довіреність для 
приховання договору купівлі-про-
дажу, який вони насправді вчинили, 
суд першої інстанції вийшов за межі 
заявлених позовних вимог. 

Суд апеляційної інстанції на по-
рушення судом першої інстанції норм 
матеріального права уваги не звернув 
і помилково залишив без змін його 
рішення. 

Оскільки суд першої інстанції об-
ставини справи встановив повно і 
правильно, у додатковій перевірці до-
казів потреби немає, однак допущено 

помилку в застосуванні матеріального 
права, ухвалені у справі судові рішен-
ня підлягають скасуванню з ухвален-
ням нового рішення про відмову в за-
доволенні позову про визнання права 
власності на легковий автомобіль та 
звільнення такого з-під арешту. 

Виходячи з наведеного, колегія 
суддів уважає за необхідне відповідно 
до ст.341 ЦПК ухвалені судові рішення 
скасувати та ухвалити в справі нове 
рішення про відмову в задоволенні 
позовних вимог Особи 6. 

Керуючись стст.88, 336, 341, ч.2 
ст.344 ЦПК, колегія суддів судової 
палати в цивільних справах Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу кредитної спілки 
«Хосен» задовольнити. 

Скасувати рішення Ужгородського 
міськрайонного суду Закарпатської 
області від 18.11.2010 та ухвалу Апе-
ляційного суду Закарпатської області 
від 20.01.2011. 

Ухвалити нове рішення. 
У задоволенні позову Особи 6 до 

Особи 7, кредитної спілки «Хосен», 
треті особи на стороні відповідачів: 
міський відділ ДВС Ужгородського 
міськрайонного управління юстиції, 
Особи 8 і Особи 9, про визнання права 
власності на легковий автомобіль та 
звільнення такого з-під арешту від-
мовити. 

Стягнути з Особи 6 на користь 
кредитної спілки «Хосен» судовий 
збір у сумі 240,00 грн. (двісті сорок 
гривень 00 коп.) та витрати на інфор-
маційно-технічне забезпечення роз-
гляду судової справи у сумі 240,00 грн. 
(двісті сорок гривень 00 коп.). 

Рішення оскарженню не підлягає. � 

ПРЕДСТАВНИЦТВО

Ризики прихованого продажу.
Довіреність, що допускає перехід права власності, не можна вважати договором купівлі-продажу
На жаль, багато громадян 
уважають, що купити автомобіль 
за дорученням простіше: не треба 
знімати його з обліку, змінювати 
номери, платити податки. 
Справедливість прислів’я «Скупий 
платить двічі» ще раз підтвердив 
Верховний Суд, ухваливши 
рішення у справі про визнання 
права власності на легковий 
автомобіль і звільнення його з-під 
арешту.

У цьому випадку спроба заощади-
ти виявилася невдалою: придбану за 
дорученням машину довелося повер-
тати через борги, в які вліз продавець. 
Аргументи горе-покупця, котрий 
переконував, що насправді він укла-
дав договір купівлі-продажу, судом 
сприйняті не були.

У зв’язку з цим незайве нагадати, в 
чому полягає різниця між довіреніс-
тю і договором купівлі-продажу і які 
потенційні ризики у зв’язку з такою 
«економією» несуть обидві сторони.

Згідно зі ст.655 Цивільного ко-
дексу за договором купівлі-продажу 
продавець передає або зобов’язується 
передати майно (товар) у власність 

покупцеві, а покупець приймає або 
зобов’язується прийняти майно (то-
вар) і заплатити за нього певну гро-
шову суму. 

При оформленні довіреності пе-
рехід права власності не відбуваєть-
ся. За ст.237 ЦК одна сторона (повіре-
ний) отримує лише тимчасове право 
на здійснення від імені й на користь 
іншої сторони (власника майна) тих 
дій, які передбачені довіреністю. Та-
кою дією може бути і продаж самого 
майна.

Чим ризикує покупець? Окрім ви-
падку, подібного до того, про який 
йдеться в рішенні ВС, повірений 
ніяк не зможе вплинути на ситуацію, 
якщо особа, що видала довіреність, 
вирішить її відмінити або закінчить-
ся термін дії довіреності (стст.248, 
249 ЦК). Також вкрай скрутному ста-
новищі опиниться покупець, якщо 
продавець розлучатиметься з дру-
жиною і остання займе принципову 
позицію в питанні розподілу майна.

Крім того, якщо продавець не хоче 
знімати машину з обліку і переконує, 
що краще випише довіреність, покуп-
цеві варто задуматися: машина цілком 
може виявитися «проблемною». При 

перереєстрації в ДАІ звіряють іден-
тифікаційні номери складових частин 
автомобіля з номерами, вказаними в 
документах, перевіряють, чи є авто у 
базах даних зареєстрованих і розшу-
куваних транспортних засобів. 

Отже, правильне оформлення до-
говору купівлі-продажу — це, перш за 
все, гарантія захисту інтересів покупця.

Проте від прихованого продажу 
за дорученням може постраждати і 
продавець, якщо наступний господар 
виявиться неакуратним водієм.

Так, зовсім недавно в Україні ска-
сували технічний огляд приватного 
автотранспорту, переклавши всю 
відповідальність за автомобілі на їх 
власників. Украй неприємною може 
виявитися ситуація, якщо новий 
власник виявиться винуватцем ДТП і 
при розгляді справи з’ясується, що це 
стало наслідком незадовільного тех-
нічного стану транспортного засобу. 
Оскільки обов’язок утримувати авто 
в справному технічному стані лежить 
на власнику (стст.10, 33 закону «Про 
дорожній рух»), цілком імовірно, що 
в суду можуть виникнути запитання 
до продавця автомобіля, котрий думав, 
що давно з ним розпрощався. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Рішення

3 серпня 2011 року   м.Київ                                                     

Колегія суддів судової палати в цивільних справах Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі: 
головуючого — СІМОНЕНКО В.М., 
суддів: ЗАКРОПИВНОГО О.В., ПИСАНОЇ Т.О., НАГОРНЯКА В.А., СТУПАК О.В., 

В.Загарія: «Складно примусити адвоката працювати безоплатно. 
Але варто спробувати».

Авто, яке продають за довіреністю, може виявитися «проблемним».

12 юридична практика



БАНКИ І КЛІЄНТИ

Мораторій знецінення коштів не зупиняє.
Інфляційні втрати та проценти 
річних входять до складу грошового 
зобов’язання і не ототожнюються 
із санкціями за його невиконання чи 
неналежне виконання

У порядку інформації та для враху-
вання у розгляді справ надсилається 
огляд вирішених господарськими су-
дами спорів за участю банків, судові 
рішення в яких переглянуто в касацій-
ному порядку Вищим господарським 
судом. 

1. Надання і одержання резиден-
тами кредитів в іноземній валюті не 
потребує індивідуальної ліцензії, якщо 
банк має відповідну генеральну ліцен-
зію Національного банку на здійснення 
таких операцій.

Місцевий господарський суд, з 
яким погодився суд апеляційної ін-
станції, з посиланням на п.4 ст.5 де-
крету КМ «Про систему валютного 
регулювання і валютного контролю» 
від 19.02.93 №15-93 визнав недійсним 
кредитний договір у зв’язку з відсутніс-
тю у банку відповідної індивідуальної 
ліцензії на надання і одержання рези-
дентами кредитів в іноземній валюті, 
використання іноземної валюти як 
засобу платежу. При цьому наявність 
генеральної ліцензії на здійснення 
банком валютних операцій не взято 
до уваги.

Скасовуючи судові рішення у спра-
ві та передаючи справу на новий роз-
гляд, Вищий господарський суд вихо-
див з такого

Згідно зі ст.5 декрету Національний 
банк видає індивідуальні та генераль-
ні ліцензії на здійснення валютних 
операцій, які підпадають під режим 
ліцензування згідно з цим декретом. 
Генеральні ліцензії видаються комер-
ційним банкам та іншим фінансовим 
установам, національному оператору 
поштового зв’язку на здійснення ва-
лютних операцій, що не потребують 
індивідуальної ліцензії, на весь період 
дії режиму валютного регулювання.

Індивідуальні ліцензії видаються 
резидентам і нерезидентам на здій-
снення разової валютної операції на 
період, необхідний для здійснення 
такої операції. Згідно з п.4 ст.5 декре-
ту індивідуальної ліцензії потребують 
в тому числі й операції щодо надання 
і одержання резидентами кредитів в 
іноземній валюті, якщо терміни і суми 
таких кредитів перевищують встанов-
лені законодавством межі. Проте чинне 
законодавство зазначених обмежень 
не встановлює, а відтак названа норма 
не підлягає застосуванню до спірних 
правовідносин.

Водночас відповідно до п.1.5 Поло-
ження про порядок видачі Національ-
ним банком індивідуальних ліцензій 
на використання іноземної валюти на 
території України як засобу платежу, 
затвердженого постановою правління 
НБУ від 14.10.2004 №483, використан-
ня іноземної валюти як засобу платежу 
без ліцензії дозволяється: якщо ініці-
атором або отримувачем за валютною 
операцією є уповноважений банк (ця 
норма стосується лише тих операцій 
уповноваженого банку, на здійснення 
яких Національний банк йому банків-
ську ліцензію та письмовий дозвіл на 
здійснення операції з валютними цін-
ностями) [постанова ВГС від 18.11.2009 
№9/70пд]. 

2. Іпотекою забезпечуються реаль-
но існуючі зобов’язання та вимоги, які 
можуть виникнути в майбутньому, у 
тому числі зобов’язання на підставі 
генерального договору на здійснення 
кредитування та проведення інших 
активних банківських операцій.

Між позичальником і банком було 
укладено генеральний договір на здій-
снення кредитування і проведення 
інших активних банківських операцій 
та іпотечний договір, за яким забез-
печено вимоги іпотекодержателя за 
генеральним договором. У подальшо-
му в рамках генерального договору 
була відкрита кредитна лінія згідно з 
укладеним сторонами кредитним до-
говором.

За позовом позичальника місцевий 
господарський суд визнав недійсним з 
моменту укладення іпотечний договір 
у зв’язку з тим, що його умовами було 
забезпечено виконання зобов’язання, 
визначеного генеральним договором 
і яке не існувало на момент укладення 
такого договору, що є порушенням ч.4 
ст.3 закону «Про іпотеку».

Постановою апеляційного госпо-
дарського суду рішення суду першої 
інстанції скасовано на підставі того, 
що зміст іпотечного договору містить 
всі істотні умови, передбачені ст.18 за-
кону «Про іпотеку», та забезпечує дій-
сні та реальні правочини, які укладені 
сторонами на виконання генерального 
договору.

Вищий господарський суд з ураху-
ванням правових позицій, викладених 
у постанові ВС від 22.11.2010 №51/547, 
погодився з висновком суду апеляцій-
ної інстанції, зазначивши таке.

Згідно зі ст.203 ЦК зміст правочину 
не може суперечити цьому кодексу, ін-
шим актам цивільного законодавства, 
а також моральним засадам суспіль-
ства. Правочин має бути спрямований 
на реальне настання правових наслід-
ків, що обумовлені ним.

Відповідно до ст.573 ЦК заставою 
може бути забезпечена вимога, яка 
може виникнути в майбутньому.

Частиною 4 ст.3 закону «Про іпо-
теку» передбачено, що іпотекою може 
бути забезпечене виконання дійсного 
зобов’язання або задоволення вимоги, 
яка може виникнути в майбутньому на 
підставі договору, що набрав чинності.

Я к щ о  в и м о г а  з а  о с н о в н и м 
зобов’язанням підлягає виконанню у 
грошовій формі, розмір цієї вимоги 
визначається на підставі іпотечного 
договору або договору, що обумовлює 
основне зобов’язання, у чітко встанов-
леній сумі чи шляхом надання крите-
ріїв, які дозволяють встановити розмір 
цієї вимоги на конкретний час протя-
гом строку дії основного зобов’язання 
(ч.2 ст.7 закону «Про іпотеку»).

Отже, чинним законодавством 
встановлено, що іпотекою забезпе-
чуються виключно реально існуючі 
зобов’язання та вимоги, які можуть 
виникнути в майбутньому на підставі 
чинних договорів.

Статтею 18 закону «Про іпотеку» 
визначено істотні умови, які повинен 
містити договір іпотеки.

Як встановлено судами, банком 
та позичальником було укладено ге-
неральний договір про здійснення 
кредитування та проведення інших 
активних банківських операцій.

У подальшому сторонами було 
укладено кредитний договір, який є 
невід’ємною частиною генерального 
договору і в якому зазначено конкретні 
суми кредитування, строки надання 
кредитних коштів, процентні ставки 
за користування кредитом, відпові-
дальність сторін та інші істотні умови.

Банком (іпотекодержатель) та по-
зичальником (іпотекодавець) укладе-
но іпотечний договір, відповідно до 
умов якого забезпечувалися вимоги 
іпотекодержателя за генеральним до-
говором, до якого було внесено зміни та 
доповнення іншим договором. Згідно 
із зазначеними договорами сторонами 
було визначено зміст та розмір основ-
ного зобов’язання, строк і порядок його 
виконання, опис предмета іпотеки, 
достатній для його ідентифікації, та 
його реєстраційні дані відповідно до 
вимог ст.18 закону «Про іпотеку», якою 
встановлено істотні умови договору 
іпотеки.

У зв’язку з викладеним Вищий гос-
подарський суд дійшов висновку про 
те, що оспорюваний іпотечний договір 
(з урахуванням змін та доповнень) міс-
тив усі істотні умови, передбачені ст.18 
закону «Про іпотеку», та забезпечував 
вимогу банку як іпотекодержателя за 
чинним генеральним договором, що 
не суперечить положенням ч.4 ст.3 
названого закону (постанова ВГС від 
19.01.2011 №51/547). 

3. Дія мораторію на задоволення ви-
мог кредиторів банку не поширюється 
на нарахування інфляційних втрат на 
суму боргу та процентів річних, оскіль-
ки відповідні суми входять до складу 
грошового зобов’язання і не є санк-
ціями за невиконання чи неналежне 
виконання грошового зобов’язання.

Рішенням місцевого господарсько-
го суду частково задоволено позов 
прокурора, поданий в інтересах дер-
жави в особі фінансового управління 
державної адміністрації до банку щодо 
стягнення сум інфляційних втрат, 
процентів річних та пені у зв’язку з 
неповерненням у визначений строк 
банківського вкладу.

Відмовляючи в задоволенні части-
ни позовних вимог, господарський суд 
послався на те, що, інфляційні втрати 
та частина процентів річних нарахова-
ні позивачем за період дії мораторію на 
задоволення вимог кредиторів. У стяг-
ненні пені відмовлено в зв’язку з тим, 
що сторонами не було укладено угоди 
у письмовій формі про можливість її 
стягнення.

Не погоджуючись із рішенням суду 
першої інстанції, апеляційний госпо-
дарський суд стягнув з банку в повному 
розмірі інфляційні втрати і проценти 
річних за весь період нарахування, мо-
тивуючи це тим, що інфляційні втрати 
та проценти річних не можна віднести 
до штрафних санкцій, які не нарахову-
ються під час дії мораторію.

Вищий господарський суд залишив 
постанову апеляційного господарсько-
го суду без змін, виходячи з такого.

Відповідно до ст.58 закону «Про 
банки і банківську діяльність» банк 
не відповідає за невиконання або не-
своєчасне виконання зобов’язань у разі 
оголошення мораторію на задоволення 
вимог кредиторів.

Згідно зі ст.85 закону «Про банки 
і банківську діяльність» протягом 

дії мораторію не нараховуються не-
устойка (штраф, пеня), інші фінансові 
(економічні) санкції за невиконання чи 
неналежне виконання зобов’язань пе-
ред кредиторами та зобов’язань щодо 
сплати податків і зборів (обов’язкових 
платежів).

Постановою правління НБУ при-
значено тимчасову адміністрацію 
банку строком на один рік та введено 
мораторій на задоволення вимог кре-
диторів строком на шість місяців.

За ст.230 ЦК штрафними санкці-
ями визнаються господарські санкції 
у вигляді грошової суми, (неустойка, 
штраф, пеня), які учасник господар-
ських відносин зобов’язаний спла-
тити у разі невиконання або нена-
лежного виконання господарського 
зобов’язання.

Відповідно до ст.625 ЦК боржник, 
який прострочив виконання грошово-
го зобов’язання, на вимогу кредитора 
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.

Передбачене законом право кре-
дитора вимагати сплати боргу з ура-
хуванням індексу інфляції та про-
центів річних є способами захисту 
його майнового права та інтересу, 
суть яких полягає у відшкодуванні 
матеріальних втрат кредитора від зне-
цінення грошових коштів внаслідок 
інфляційних процесів та отриманні 
компенсації (плати) від боржника за 

користування утримуваними ним 
грошовими коштами, належними до 
сплати кредиторові.

Інфляційні втрати та проценти 
річних входять до складу грошового 
зобов’язання і не ототожнюються із 
санкціями за невиконання чи неналеж-
не виконання грошових зобов’язань.

При цьому положення ст.625 ЦК 
застосовуються до боржника у разі по-
рушення ним грошового зобов’язання 
незалежно від наявності вини у його 
діях (постанова ВГС від 5.08.2010 
№4/719).

З висновками Вищого господар-
ського суду погодився й Верховний 
Суд, який за результатами перегляду 
постанови ВГС залишив її без змін (по-
станова ВС від 8.11.2010 №4/719). 

4. У разі відсутності в договорі бан-
ківського рахунку умов щодо розміру 
процентів за користування грошови-
ми коштами клієнта та неприйняття 
вкладів на вимогу банк зобов’язаний 
виплатити проценти в розмірі обліко-
вої ставки НБУ.

Рішенням господарського суду, 
залишеним без змін постановою суду 
апеляційної інстанції, задоволено по-
зов фізичної особи — підприємця до 
банку про стягнення відсотків за ко-
ристування грошовими коштами на 
його поточному рахунку.

Господарськими судами було вста-
новлено, що:

— банком на підставі договору на 
розрахунково-касове обслуговуван-
ня, укладеного з фізичною особою — 
суб’єктом підприємницької діяльності, 
було відкрито поточний рахунок;

— відповідно до укладеного дого-
вору банк зобов’язався здійснювати 
нарахування відсотків за залишками 
вільних коштів на рахунку клієнта, 
зараховувати їх на рахунок клієнта в 
останній робочий день місяця відпо-
відно до тарифів банку та проводити 

нарахування відсотків за незнижу-
вальними залишками вільних коштів 
на рахунку клієнта і зараховувати їх 
на рахунок клієнта в останній робо-
чий день місяця відповідно до тарифів 
банку;

— у переліку послуг з розрахун-
кового обслуговування договором 
передбачалося також перерахування 
відсотків на залишки на рахунках 
та відсотків на поточні залишки по 
рахунках, проте розмір нарахування 
відсотків не визначено.

За результатами перегляду судових 
рішень у касаційному порядку Вищий 
господарський суд, врахувавши пра-
вові позиції, викладені у постанові ВС 
від 13.12.2010 №2-11/994-2010, залишив 
без зміни постанову суду апеляційної 
інстанції, зазначивши таке.

Відповідно до ст.1066 ЦК за до-
говором банківського рахунка банк 
зобов’язується приймати і зарахову-
вати на рахунок, відкритий клієнтові 
(власникові рахунка), грошові кошти, 
що йому надходять, виконувати розпо-
рядження клієнта про перерахування 
і видачу відповідних сум з рахунка 
та проведення інших операцій за ра-
хунком.

Банк має право використовувати 
грошові кошти на рахунку клієнта, га-
рантуючи його право безперешкодно 
розпоряджатися цими коштами.

Частиною 4 ст.1068 ЦК передбачено, 
що клієнт зобов’язаний сплатити плату 
за виконання банком операцій за ра-
хунком клієнта, якщо це встановлено 
договором.

Згідно з ч.1 ст.1070 ЦК за користу-
вання грошовими коштами, що знахо-
дяться на рахунку клієнта, банк спла-
чує проценти, сума яких зараховується 
на рахунок, якщо інше не встановлено 
договором банківського рахунка або 
законом.

Отже, договір банківського рахун-
ку є відплатним для кожної із сторін, 
у зв’язку з чим банк зобов’язаний за 
користування грошовими коштами, 
що знаходяться на рахунку клієнта, 
сплатити йому проценти, а клієнт — 
оплатити банку послуги з розрахунко-
во-касового обслуговування рахунку.

Частиною 2 ст.1070 ЦК передбачено, 
що проценти, передбачені ч.1 цієї статті, 
сплачуються банком у розмірі, встанов-
леному договором, а якщо відповідні 
умови не встановлені договором, —
у розмірі, що звичайно сплачується 
банком за вкладом на вимогу.

У розгляді справи господарськими 
судами встановлено, що умовами укла-
деного сторонами договору на розра-
хунково-касове обслуговування перед-
бачено зобов’язання банку сплачувати 
проценти за користування грошовими 
коштами клієнта, проте не визначено 
їх розмір, а також те, що відповідачем 
вклади на вимогу юридичних або фі-
зичних осіб не приймалися.

Відповідно до ст.8 ЦК якщо ци-
вільні відносини не врегульовані цим 
кодексом, іншими актами цивільного 
законодавства або договором, вони ре-
гулюються тими правовими нормами 
цього кодексу, інших актів цивільного 
законодавства, що регулюють подібні 
за змістом цивільні відносини (анало-
гія закону).

Згідно з ч.1 ст.1061 ЦК банк ви-
плачує вкладникові проценти на суму 
вкладу в розмірі, встановленому до-
говором банківського вкладу. Якщо 
договором не встановлений розмір 
процентів, банк зобов’язаний випла-
чувати проценти у розмірі облікової 
ставки НБУ.

За відсутності визначення до-
говором банківського рахунка роз-
міру процентів за користування бан-
ком грошовими коштами клієнта та 
неприй няття банком вкладів на вимогу 
банк зобов’язаний виплатити проценти 
в розмірі облікової ставки НБУ (поста-
нова ВГС від 15.02.2011 №2-11/994-2010). 

Голова 
Вищого господарського суду 

України 
В.ТАТЬКОВ 

ПРОЦЕДУРА

Хто програв, той і платить.
У резолютивній частині рішення 
слід зазначати обов’язок органу ДКС 
стягнути судові витрати із держбюджету 
шляхом їх безспірного списання 

У зв’язку з надходженням від 
а дміністративних с удів запитів 
щодо застосування ч.1 ст.94 Кодексу 

адміністра тивного судочинства, п.9 
розд.VI Прикінцевих та перехідних по-
ложень Бюджетного кодексу, Порядку 

виконання рішень про стягнення ко-
штів державного та місцевих бюджетів 
або бюджетних установ, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів від 
3.08.2011 №845, з питання про порядок 
стягнення судових витрат з Державно-
го бюджету Вищий адміністративний 
суд повідомляє таке. 

Відповідно до пп.3 п.9 розд.VI При-
кінцевих та перехідних положень Бю-
джетного кодексу у разі безспірного 
списання коштів державного бюджету 
(місцевих бюджетів) Державна казна-
чейська служба відображає в обліку 
відповідні бюджетні зобов’язання роз-
порядника бюджетних коштів, з вини 
якого виникли такі зобов’язання. По-
гашення таких бюджетних зобов’язань 
здійснюється виключно за рахунок 
бюджетних асигнувань цього розпо-
рядника бюджетних коштів. Одно-
часно розпорядник бюджетних коштів 
зобов’язаний привести у відповідність 
з бюджетними асигнуваннями інші 
взяті бюджетні зобов’язання. 

Водночас п.19 Порядку виконання 
рішень про стягнення коштів держав-
ного та місцевих бюджетів або бю-
джетних установ встановлено, що без-
спірне списання коштів державного та 
місцевих бюджетів і їх перерахування 
на рахунок, зазначений у виконавчому 
документі про стягнення надходжень 
бюджету та/або заяві про виконання 
рішення про стягнення надходжень 
бюджету, здійснюються органами 
Казначейства з відповідного рахун-
ка, на який такі кошти зараховані, 
шляхом оформлення розрахункових 
документів. 

Під час прийняття постанови суд, 
зокрема, вирішує, як розподілити між 
сторонами судові витрати (ст.161 КАС). 

Якщо судове рішення ухвалене на 
користь сторони, яка не є суб’єктом 
владних повноважень, суд присуджує 
всі здійснені нею документально під-
тверджені судові витрати з Державно-
го бюджету (або відповідного місце-
вого бюджету, якщо іншою стороною 

був орган місцевого самоврядування, 
його посадова чи службова особа) (ч.1 
ст.94 КАС). 

З огляду на викладене та з ура-
хуванням принципу пріоритетності 
законів над підзаконними актами 
судам у резолютивній частині тако-
го судового рішення слід зазначати 
обов’язок органу Державної казна-
чейської служби стягнути судові ви-
трати із Державного бюджету шляхом 
їх безспірного списання із рахунка 
суб’єкта владних повноважень — від-
повідача. Відповідно, у виконавчому 
листі за таким судовим рішенням як 
боржника слід вказувати Державний 
бюджет в особі суб’єкта владних по-
вноважень — відповідача. 

Цей лист пропонуємо довести до 
відома суддів місцевих та апеляційних 
адміністративних судів для врахуван-
ня при здійсненні правосуддя. 

В.о. голови суду 
М.ЦУРКАН 

 � Вищий адміністративний суд  України
Лист

21 листопада 2011 року   м.Київ  №2135/11/13-11

Щодо порядку стягнення судових витрат з Державного бюджету 
України

Головам апеляційних адміністративних судів 

Використання іноземної валюти 
як засобу платежу без ліцензії 
дозволяється, якщо ініціатором 
або отримувачем за валютною 
операцією є уповноважений банк.

 � Вищий господарський суд України 
Оглядовий лист 

21 листопада 2011 року   м.Київ  №01-06/1626/2011

Про деякі питання практики вирішення спорів за участю банків 
(за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим 
господарським судом) 

Господарським судам України 

13№51 (1038), 17  25 ГРУДНЯ  2011 Р. судова практика



КОРИСЛИВІ МОТИВИ

Руйнівний 
ремонт
На Луганщині Службою безпеки 
України виявлено факт розтрати 
державних коштів у великих 
розмірах, вчиненої посадовими 
особами одного з регіональних 
державних підприємств 
енергетичної галузі.

Співробітники СБУ встановили, 
що для проведення на підприємстві 
комплексу ремонтно-монтажних робіт 
керівництвом було укладено угоди з 
кількома підрядниками. Після завер-
шення робіт енергетики сплатили їм 
передбачені договорами кошти. 

Водночас перевірка КРУ, що була 
проведена на підприємстві за ініціа-
тивою СБУ, виявила значне завищення 
підрядниками обсягів і вартості вико-
наних робіт — лише на одному об’єкті 
воно становило близько 100 тис. грн. 
Усього ж, як з’ясували ревізори, штуч-
но збільшені й оплачені обсяги ремон-
ту, а також інші неправомірні витрати 
державного підприємства, становлять 
близько 1 млн грн. 

Наприкінці листопада цього року за 
фактом скоєння посадовцями держпід-
приємства розтрати державних коштів у 
великих розмірах шляхом зловживання 
службовим становищем СБУ порушено 
кримінальну справу за ст.191 КК. �

НА ГАРЯЧОМУ

Руда 
з націнкою 
Слідчим відділом прокуратури 
Сумської області завершено 
досудове слідство в кримінальній 
справі за обвинуваченням 
начальника відділу контролю 
митної вартості та класифікації 
товарів Сумської митниці у 
вчиненні злочину, передбаченого 
ч.3 ст.360 КК, і митного брокера — 
за ч.5 ст.27 і ч.3 ст.368 цього ж 
кодексу.

«Як встановлено досудовим слід-
ством, ці посадовці вимагали в директо-
ра ТОВ «НВП «Укрмагнезит» хабара за 
безперешкодне та швидке митне оформ-
лення на Сумській митниці ввезення в 
Україну з Російської Федерації партії 
бруситової руди», — повідомив «ЗіБ» на-
чальник слідчого відділу прокуратури 
Сумської області Ігор Сидоренко. 

Брокер, заздалегідь домовившись із 
начальником відділу Сумської митни-
ці, на своєму робочому місці одержав 
від керівника ТОВ $10 тис., які того ж 
дня за вказівкою спільниці передав її 
співмешканцю.

Працівницю митниці було затри-
мано й взято під варту, а співучаснику 
обрано запобіжний захід у вигляді 
підписки про невиїзд. Предмет хабара 
в розмірі $10 тис. вилучено, накладено 
арешт на майно обвинувачених вартіс-
тю 12 тис. грн. �

КАДРИ

«Велике 
переселення» 
прокурорів
У наглядовому органі чергове 
«велике переселення» — 
Генпрокурор Віктор Пшонка 
знову суттєво «перетасував» своїх 
підлеглих. За інформацією ГПУ, 
нові призначення були пов’язані «з 
ротацією і завершенням 5-річного 
терміну повноважень прокурорів 
окремих областей». 

У результаті кадрових перестановок 
деякі прокурори помінялися областя-
ми, частина «призначенців» переїхала 
в регіони з центрального апарату ГПУ, 
і навпаки. Зокрема, Микола Франтов-
ський, котрий очолював прокуратуру 
Житомирської області, призначений 
заступником начальника ГУ ГПУ, а 
прокурор Волинської області Андрій 
Гіль став заступником прокурора Рів-
ненської області. Прокурор Сумської 
області Сергій Ленський переведений на 
керівну посаду в апарат Генеральної про-
куратури. А на його місце заступив Олег 
Василенко, який з 1999 року працював у 
центральному апараті ГПУ. 

Прокуратуру Житомирської облас-
ті очолив Ігор Проценко, який до цього 
був прокурором Одеської області. На 
його місце «відправився» Степан Мо-
ліцький, що раніше обіймав посаду 
заступника Генпрокурора — прокуро-
ра АР Крим. Він також затверджений 
членом колегії ГПУ.

Прокурором Криму став В’ячеслав 
Павлов. Крім того, своїм наказом 
В.Пшонка призначив Андрія Параку 
прокурором Волинської області (ра-
ніше був першим заступником про-
курора Івано-франківської області). 
Запорізьку обласну прокуратуру очо-
лив Олександр Кирилюк — колишній 
перший заступник прокурора Харків-
ської області. �

ПЕРЕВІРКА

Справи архівні 
Проведений Рахунковою 
палатою аудит встановив, 
що Державна архівна служба 
не забезпечила у 2010 році 
та І півріччі 2011-го 
ефективного і законного 
використання бюджетних 
коштів, виділених на формування 
Національного архівного 
фонду та архівну справу. 
Всього Укрдержархівом 
неефективно та з 
правопорушеннями 
витрачено 7,3 млн грн. 

Аудитори підкреслили, що «неви-
конання заходів Державної програми 
розвитку архівної справи у 2006—
2010 роках не дало змоги створити су-
часні та якісні умови для зберігання 

документів Національного архівного 
фонду, інформатизації архівної спра-
ви, запровадження наукових дослі-
джень, а також сприяти поверненню 
архівних цінностей в Україну», повідо-
мляє прес-служба Рахункової палати.

Укрдержархівом не дотримано ви-
мог законодавства щодо належного 
збереження Національного архівного 
фонду, оскільки не вирішено питан-
ня розміщення архівних установ, 
повільними темпами проводиться 
робота зі створення страхових копій, 
переведення інформації на електрон-
ні носії. Через нестачу вільних архів-
них приміщень близько 1,7 млн од. 
управлінських та інших цінних для 
держави документів досі не передані 
до Національного архівного фонду, а 
перебувають в архівних підрозділах 

підприємств, установ та організацій 
України. Існує ймовірність втрати цих 
матеріалів для історії.

Укрдержархів не забезпечив на-
лежної роботи з виявлення унікаль-
них документальних пам’яток, що 
зберігаються в бібліотеках і музеях 
системи Міністерства культури та На-
ціональної академії наук. Як наслідок, 
до реєстру унікальних документаль-
них пам’яток Національного архівного 
фонду, який є складовою Державного 
реєстру національного культурного 
надбання України, включено лише 
237 у нікальних документальних 
пам’яток, які зберігаються в централь-
них та обласних державних архівах. 

Протягом семи років Укрдержархів 
не розробив та не затвердив концепції 
наукового забезпечення розвитку ар-

хівної справи, як це було передбачено 
постановою Кабміну ще у 2004 році. 
Неефективно виконувались завдання 
з організації та координації науко-
во-дослідної та методичної роботи в 
галузі архівознавства, документоз-
навства, археографії. Не забезпечував 
Укрдержархів і виконання державного 
замовлення з підготовки для галузі 
наукових кадрів, ідеться у висновках 
колегії Рахункової палати. 

Як засвідчив аудит, протягом 
2010 року та І півріччя 2011 року Ук-
рдержархівом неефективно та з бю-
джетними правопорушеннями витра-
чено 7,3 млн грн. Колегія Рахункової 
палати надіслала результати аудиту з 
цього питання Верховній Раді та Кабі-
нету Міністрів для прийняття відпо-
відних рішень. �

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

У держслужбовців почнеться 
конфлікт інтересів
Найближчим часом очікується 
підписання Президентом 
нової редакції закону «Про 
державну службу». Про це 
нещодавно заявив представник 
Президента у Верховній 
Раді Юрій Мірошниченко. 
Вітчизняна державна служба буде 
впорядкована за зразком подібних 
структур провідних країн Європи. 
Закон також запроваджує 
механізми, які убезпечують нас від 
корупції. 

«Нова редакція закону «Про дер-
жавну службу» — це ще один важ-
ливий елемент адміністративної ре-
форми, — наголосив представник 
Президента у Верховній Раді, народ-
ний депутат Юрій Мірошниченко.  

З ініціативи глави держави парламент 
розглянув і ухвалив низку законів 
щодо чіткого розмежування повнова-
жень центральних органів виконавчої 
влади. Отже, на порядку денному — 
реформування державної служби».

За словами Ю.Мірошниченка, в 
основу цього закону закладено євро-
пейські демократичні принципи, які 
повинні вивести Україну на якісно но-
вий рівень державної служби. До того 
ж додається надзвичайно важлива (з 
точки зору боротьби з корупцією) пра-
вова категорія — конфлікт інте ресів 
державного службовця. Останній 
пункт — це новація в українському 
законодавстві. Якщо для країн Європи 
норма про конфлікт інтересів є оче-
видною і зрозумілою, то для України 
це щось незвичне.

У чому суть нововведення? Відте-
пер чиновник, дотичний до певного 
суб’єкта господарської діяльності, не 
матиме права брати участь в ухваленні 
будь-яких рішень щодо нього на дер-
жавному рівні. Адже не раз і не два 
посадовці лобіювали інтереси власних 
підприємств або фірм своїх родичів, 
наприклад, під час проведення дер-
жавних тендерів, і вигравали їх.

Зміст «конфлікту інтересів» по-
лягає саме в тому, щоб державний 
службовець, котрий особисто за-
цікавлений у просуванні певних 
рішень, не мав ані права, ані можли-
вості це зробити.

Якщо подібні факти буде виявлено, 
то вони стануть предметом внутріш-
нього розслідування або навіть під-
ставою для порушення кримінальної 

справи. В останньому разі чиновник 
нестиме відповідальність за коруп-
ційні дії.

Депутат переконаний, що механізм, 
який запроваджує оновлений закон 
про державну службу, убезпечує нас 
від корупції.

Ю.Мірошниченко зазначив, що 
згідно зі згаданим документом удо-
сконалено систему матеріально-тех-
нічного, грошового забезпечення дер-
жавних службовців, створено інститут 
дисциплінарної відповідальності для 
них, визначено чіткі критерії оцінки 
роботи. Також запроваджено механізм 
щорічної атестації — коли винятково 
за конкурсом та результатом профе-
сійної діяльності державні службовці 
або просуватимуться по службі, або 
будуть звільнені з посади. �

ІНІЦІАТИВА

Ударимо коаліцією по корупції!
Неурядові організації вирішили об’єднатися 
в боротьбі з чиновницьким свавіллям
АЛІНА АЛЕКСАНДРОВА

9 грудня, в Міжнародний 
день боротьби з корупцією, 
представники неурядових 
організацій підписали знаковий 
документ — Меморандум 
про створення Української 
антикорупційної коаліції 
інститутів громадянського 
суспільства.

Убити дракона

На жаль, не зважаючи на гучні 
слова, що звучать із високих трибун, 
та розгорнення в країні масштабної 
кампанії, корупція, за оцінками між-
народних експертів, поки що не зби-
рається здавати позиції в Україні. Як 
не дивно, в 2011 році рівень корупції 
у країні зріс в порівнянні з мину-
лим роком. У рейтингу Transparency 
International Україна опустилася на де-
кілька позицій: вона набрала 2,3 бала, 
розділивши «почесне» 152-е місце з 
Таджикистаном. Ще торік Україна за-
ймала в рейтингу 134-е місце.

Під час конференції представники 
неурядових організацій наполегливо 
підкреслювали, що влада повинна не-
гайно почати втілювати в життя анти-
корупційну політику, і активну роль 
у цьому процесі повинен відігравати 
саме третій сектор. «Без подолання 
корупції не може бути і мови про про-
ведення будь-яких реформ у державі, 
тому в успішній реалізації антико-
рупційного процесу зацікавлена вся 
країна. Отже, запобігання і протидія 
корупції — це завдання не лише влади, 
але і всього суспільства», — зазначив 
голова Комітету конституційно-пра-
вового контролю Ігор Марієн.

За словами учасників конференції, 
важливим кроком для України стало 
ухвалення Національної антикоруп-
ційної стратегії на 2011—2015 рр., 
програма реалізації якої передбачає 
використання практичних інструмен-
тів подолання корупції в напрямах, 
пов’язаних із суспільним контролем 
за розподілом державного і місцевих 
бюджетів. 

Одна зі складових цього процесу — 
впровадження на регіональному рівні 
цільових антикорупційних програм, 
що фінансуються з місцевого бюджету. 
Представник ГО «Філософія серця» 
Ольга Брига навела приклад розробки 
такої програми у Вінницькій області з 
урахуванням принципів Національної 

стратегії. «Вінничина не мала дієвої ці-
льової антикорупційної програми. До 
таких висновків ми дійшли в процесі 
моніторингу існуючої обласної про-
грами з протидії корупції. Як резуль-
тат — створено робочу депутатську 
групу з «перепідготовки» програми. 
За її основу було узято 14 пропозицій 
від «Філософії серця» і Всеукраїнської 
спеціальної колегії з питань боротьби з 
корупцією і організованою злочинніс-
тю. Реалізація програми здійснювати-
меться за рахунок місцевого бюджету, 
що, до речі, для України є прецеден-
том», — розповіла О.Брига.

Виконавчий директор ГО «Україна — 
Польща — Німеччина» Юрій Чобан 
уважає, що наша країна в боротьбі з 
корупцією могла б скористатися до-
свідом Варшави: «Польща, вступивши 
у 2004 році в ЄС, була повинна привес-
ти своє законодавство у відповідність 
до європейських стандартів. І можна 
сказати, поляки це завдання виконали 
успішно. Було проведено колосальну 
роботу. Україна могла б максимально 
узяти на озброєння досвід Польщі, 
щоб в першу чергу втілити в життя 
антикорупційні програми». До речі, 
Польська концепція подолання ко-
рупції надає велике значення профі-
лактичним заходам і ролі неурядових 

організацій, представники яких і зі-
бралися на конференції. 

Меморандум п’ятьох

Саме тому присутні вирішили 
об’єднати зусилля й підписати Мемо-
рандум про створення Української 
антикорупційної коаліції інститутів 
громадянського суспільства. За сло-
вами її учасників, метою коаліції є 
підвищення ролі третього сектора в 
управлінні державою й модернізації 
країни, активна взаємодія з владою, 
забезпечення відкритості її діяльнос-
ті та рішень, зміцнення потенціалу й 
інституційних можливостей неуря-
дових організацій, розширення між-
народних зв’язків у сфері боротьби з 
корупцією, усунення передумов для її 
виникнення. Також коаліція братиме 
участь у впровадженні й забезпеченні 
контролю за реалізацією Конвенції 
ООН проти корупції, вітчизняного 
антикорупційного законодавства, На-
ціональної антикорупційної стратегії 
на 2011—2015 рр.

За словами голови правління Ан-
тикорупційної ради України Богдана 
Якимюка, сьогодні одним із найваж-
ливіших питань є участь у реалізації 
міжнародної ініціативи «Партнерство 

«Відкритий Уряд», до якої наша кра-
їна приєдналася восени цього року. 
21 листопада 2011-го секретаріат Кабі-
нету Міністрів оприлюднив перший 
варіант плану заходів щодо реалізації 
цієї ініціативи. Таке зобов’язання узяв 
на себе Президент 20 вересня 2011 
року, підписавши відповідний доку-
мент на Генеральній Асамблеї ООН в 
Нью-Йорку. Згідно з ним українська 
влада у 2012 році планує зосередити-
ся на таких чотирьох пріоритетних 
напрямах реформ: підвищенні ролі 
громадянського суспільства в проце-
сі формування і реалізації державної 
політики, побудові ефективної моделі 
запобігання та протидії корупції, під-
вищенні ефективності державного 
управління через проведення адміні-
стративної реформи, побудові інфор-
маційного суспільства.

Участь Коаліції в Партнерстві «Від-
критий уряд» стане одним з головних 
напрямів її діяльності. 

До антикорупційної коаліції уві-
йшли п’ять неурядових організацій — 
ГО «Антикорупційна рада України», 
ВГО «Комітет конституційно-правово-
го контролю України», ГО «Філософія 
серця», міжнародна «Україна ГО — 
Польща — Німеччина» і ГО «Європей-
ський вибір». �

Довідка «З�Б»

Порівнюючи з минулим роком, 
рівень корупції в Україні в 2011-му 
зріс  У рейтинг у Transparency 
International наша країна отрима-
ла 2,3 бала, зайнявши 152-е місце й 
розділивши цю позицію з Таджикис-
таном. Торік Україна була на 134-ій 
сходинці.

Гірша, ніж в Україні, ситуація в 
Кенії, Зімбабве, Іраку, Киргизстані, 
Екваторіальній Гвінеї та Афганіс-
тані. А ось у сусідній Росії рівень 
корупції за рік зменшився. Нарівні з 
Азербайджаном та Білорусією вона 
отримала 2,4 бала, зайнявши 143-е 
місце. 

У США — 7,1 бала, у Канади — 8,7, у 
Німеччини — 8, у Великої Британії — 
7,8, у Франції — 7, в Іспанії — 6,2, в 
Італії — 3,9.

Н а й м е н ш  к о р у м п о в а н и м и 
країнами визнано Нову Зеландію 
(9,5 бала), Данію (9,4 бала) і Фінлян-
дію  (9,4 бала). Водночас найбільш 
корумпованими стали Сомалі та 
Північна Корея (по 1 балу).У радянські часи з допомогою цих агіток боролися з хабарництвом. 

Може, варто відновити друк таких плакатів?

14 іменем закону



Засновник і видавець:
ТОВ «Редакція газети «Закон і Бізнес»

Головний редактор:
Роман БОБОВ

Газета виходить
з 15 червня 1991 року

Cвідоцтво КВ № 3805 від 20.05.99

Р/р № 2600400002637
в АКБ «Правекс-Банк» м.Києва,
МФО 321983, код ЄДРПОУ 30374826

Багатоканальний телефон:
(044) 537-34-33

Адреса:
01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/2
E-mail: inzib@optima.com.ua

©При передруку матеріалів посилання 
на газету «Закон і Бізнес» обов’язкове

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

Редакція залишає за собою право
на редагування та скорочення тексту

Рукописи не рецензуються
і не повертаються

Листування з читачами —
тільки на сторінках газети

Оголошення і реклама друкуються мо-
вою оригіналу. Відповідальність за зміст 
реклами несе рекламодавець

Матеріали з позначкою K

друкуються на комерційній основі

Виходить 52 рази на рік по суботах 
українською та російською мовами

Набір, верстка і фотоформи газети — 
комп’ютерний центр тижневика
«Закон і Бізнес»

Номер віддрукований 
у ТОВ «Мега-Поліграф», 
04073, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14

Номер підписано до друку 15.12.2011

Зам. № 22754
Загальний наклад 15960

МЕКСИКА

Посилене 
покарання
Палата депутатів Національного 
конгресу Мексики — країни, що 
є світовим лідером з кількості 
викрадень людей, схвалила 
поправки до законодавства, 
відповідно до яких викрадачі, 
що убили своїх жертв, можуть 
провести решту життя за гратами.

Як повідомляє місцеве видання, 
рішення було ухвалене абсолютною 
більшістю голосів: «за» — 301, «проти» 

— всього 12 . Також зроблено жорсткі-
шими покарання за тортури і згвалту-
вання викрадених людей — тепер за це 
передбачено від 35 років позбавлення 
волі до довічного ув’язнення і штраф у 
розмірі від 6 тис. до 9 тис. мінімальних 
денних зарплат.

Причому покарання буде суворі-
шим і в тому випадку, якщо жертва 
викрадення помре після звільнення 
унаслідок перенесених фізичних або 
моральних мук.

Спостерігачі зазначають, що ухва-
лені парламентом рішення багато в 
чому мають політичний підтекст у 
світлі майбутніх загальних виборів, 

що відбудуться наступного року. В 
кінці 2005-го страту в Мексиці було 
відмінено, проте минулими роками 
криміногенна обстановка в країні 
погіршала. Війна організованій зло-
чинності і наркокартелям, оголошена 
президентом Феліпе Кальдероном, за-
брала життя понад 40 тис. чоловік, а 
викрадення стали звичайною справою.

Мексика займає перше місце у світі 
з викрадення людей з метою викупу. За 
даними неурядової організації «Рада із 
законодавства і прав людини», щодня 
в країні викрадають 45 чоловік. Тому 
все більше мексиканців виступають 
не просто за суворіші покарання для 
злочинців, а й за відновлення страти. �

ГРЕЦІЯМАКЕДОНІЯ

Суперечка про назву.
Скоп’є відстоює право на «Македонію» і вступ до НАТО та ЄС

ОЛЕКСІЙ БОГДАНОВСЬКИЙ, РІА «Новини» 

Міжнародний суд ООН у Гаазі 
вирішив, що Греція не мала права 
блокувати заявку Колишньої 
Югославської Республіки 
Македонія (КЮРМ) на вступ 
до НАТО у 2008 р.

У Афінах і Скоп’є по-різному 
сприйняли вердикт гаазького суду, 
проте обіцяли продовжити перегово-
ри з цієї проблеми. Згідно з рішенням, 
Греція не виконала умов договору з 
Республікою Македонія, заблокував-
ши вступ останньої в НАТО на саміті 
цієї організації в Бухаресті у 2008-му. 
Суд вирішив (15 голосами проти 1), що 
Греція порушила свої зобов’язання 
відповідно до ст.11 проміжної угоди 
від 1995 р., що наказує Афінам не пе-
решкоджати вступу сусідів під тимча-
совою назвою «Колишня Югославська 
Республіка Македонія» у міжнародні 
організації. У 2009 р. Греція також за-
блокувала переговори ЄС і Скоп’є про 
вступ Македонії до Євросоюзу. 

Як зазначає Ассошіейтед Прес, рі-
шення Міжнародного суду ООН без-
посередньо не впливає на суперечку 
Греції і КЮРМ про права на назву 

«Македонія», але створює прецедент. У 
випадку якщо КЮРМ ще раз просити-
меться в НАТО, Афіни вже не зможуть 
їй перешкодити.

Суперечка про приналежність наз-
ви «Македонія» почалася після розвалу 
Югославії. КЮРМ претендує на цю наз-
ву за етнічною та історичною ознаками. 

Греція, у свою чергу, наполягає на тому, 
що Македонією вже давно називається 
провінція на півночі країни. Грецька 
провінція займає трохи більше полови-
ни історичної області Македонії, решта 
території належить КЮРМ. 

Міністр закордонних справ Македо-
нії Нікола Поповські заявив, що його 

країна вдячна Міжнародному суду 
ООН. «Ми висловлюємо подяку суду 
за ясне рішення, що вето Греції на самі-
ті НАТО в Бухаресті було незаконним. 
Це рішення важливе, оскільки Греція 
загрожувала діяти таким же чином і 
в рамках ЄС», — зазначив глава МЗС. 
«Рішення суду дає нам тверду підставу 
для відстоювання наших міжнародних 
інтересів», — додав він. 

У Афінах заявили, що «з повагою 
вивчать» вердикт суду. При цьому в 
заяві МЗС Греції сказано, що суд не 
висловлювався щодо питання про те, 
як повинна бути вирішена суперечка 
про назву і як мають ухвалюватися 
рішення в рамках НАТО. Афіни як і 
раніше вважають, що Північноатлан-
тичний альянс позв’язує виступ Скоп’є 
з вирішенням питання про назву.

«Питання про назву може бути ви-
рішене тільки шляхом переговорів під 
егідою ООН», — заявили в МЗС Греції. 
Гаазький суд утримався від рекомен-
дацій Греції з приводу ухвалення Ма-
кедонії в інші міжнародні організації, 
відхиливши тим самим вимоги Скоп’є.

У 1993 р. Македонія вступила в 
ООН під назвою КЮРМ, на якій напо-
лягала Греція. Проте назву «Республіка 
Македонія» за країною визнали понад 
120 держав. �

ТАЇЛАНД

Образа короля
Кримінальний суд Таїланду 
засудив до 2,5 років в’язниці 
громадянина США 
Джо Гордона, визнаного винним в 
образі короля 
Пуміпона Адульядета. 

Уродженець Таїланду 55-річний 
Дж.Гордон, також відомий як Лерпонг 
Вічайхамат, обвинувачується в тому, 
що в період з 2 листопада 2007 р. до 
24 травня 2011 р. розмістив у своє-
му блозі переклад тайською мовою 
забороненої в цій країні біографії 
П.Адульядета «Король ніколи не по-
сміхається». Згідно з тайським зако-
нодавством образа членів королівської 
сім’ї карається тюремним ув’язненням 
на строк до 15 років. 

Дж.Гордон був арештований у 
Таїланді 24 травня 2011 р. Спочатку 
він відмовлявся визнати свою про-
вину, проте адвокат переконав його 
зізнатися в скоєному злочині. Ура-
ховуючи розкаяння обвинуваченого, 
суд, що спочатку засудив блогера до 
5 років в’язниці, скоротив термін удві-
чі. Оскільки Дж.Гордон уже провів у 
тюрмі 6 місяців, сидіти йому залиши-
лося 2 роки. 

Як пояснив адвокат засудженого 
Анонд Нампа, вирок суду його підза-
хисний оскаржувати не збирається. 
Проте в січні він має намір звернутися 
в Міністерство юстиції Таїланду з про-
ханням до короля про помилування. 
Дж.Гордон, за даними Ассошіейтед 
Прес, указує на те, що інкриміновані 
йому злочини він скоїв на території 
Сполучених Штатів. 

У Держдепартаменті США впевнені, 
що тяжкість скоєного Дж.Гордоном 
правопорушення перебільшена і він 
не заслуговує тюремного ув’язнення. 
«Ми з повагою відносимося до тайської 
монаршої сім’ї, але водночас виступа-
ємо за визнане міжнародне право на 
свободу самовираження», — пояснила 
представник американського зовніш-
ньополітичного відомства. 

На думку аналітиків, кількість ви-
років за образу членів монаршої сім’ї 
істотно зросла після вигнання з Таї-
ланду прем’єр-міністра Таксина Чина-
вата і в період перебування при владі 
уряду, що виражав інтереси привіле-
йованих верств населення. Очікується, 
що з приходом до влади уряду на чолі 
з сестрою Таксина Йінглак Чинават 
законодавство лібералізується. 

Однією з найбільш гучних судових 
справ, пов’язаних з образою короля, 
стала справа 61-річного Ампона Тан-
гноппакула, в 2010 р. котрий відправив 
кілька СМС-повідомлень відповідного 

змісту особистому секретарю тодіш-
нього прем’єр-міністра Апхісіта Ветча-
чіви. За свою витівку А.Тангноппакула 
23 листопада 2011 р. було засуджено до 
20 років в’язниці. �

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ

Звільнення 
від страти
Колишній активіст руху 
«Чорні пантери» (організація 
чорношкірих, метою якої були 
захист і звільнення чорношкірого 
населення США) Мумія Абу-
Джамал домігся відміни смертного 
вироку, винесеного йому в 1982 р. 
за вбивство поліцейського.

За рішенням прокуратури м. Фі-
ладельфії М.Абу-Джамал, якому зараз 
57 років, решту життя проведе у 
в’язниці без права на дострокове звіль-
нення. «Це було надзвичайно складне 
рішення», — відзначив окружний про-
курор Сет Вільямс.

Він також заявив, що не сумніва-
ється і ніколи не сумнівався у винності 
М.Абу-Джамала, вважає винесений 
йому смертний вирок справедливим. 
Проте С.Вільямс визнав, що наполя-
гати на ньому неможливо, оскільки 
багатьох свідків у цій справі вже немає 
в живих, а сам процес може затягну-
тися на «неймовірну кількість років». 

М.Абу-Джамал був арештований 
за вбивство поліцейського Денієла 
Фолкнера, здійснене у Філадельфії 

в грудні 1981 р. На суді, що відбувся 
влітку 1982-го, присяжні одноголосно 
визнали його винним і засудили до 
страти. 

Вирок було ухвалено незважаючи 
на те, що обставини вбивства до цих 
пір до кінця не чіткі: свідчення свідків 
істотно відрізнялися, а надані сторо-
ною обвинувачення докази провини 
М.Абу-Джамала не могли тлумачити 
однозначно. Сам підсудний на суді 
не виступав і згодом стверджував, що 
був на місці злочину, але вбивства не 
здійснював. 

Вирок М.Абу-Джамалу впродовж 
останніх 30 років регулярно оскаржу-
вали. Двічі, у 1995 і 1999 рр., признача-
лася дата страти, але захисту вдавалося 
домогтися відміни виконання вироку. 
Проте в перегляді справи влада від-
мовляла і погодилися на неї лише у 
квітні 2011 р. 

Одним із основних аргументів на 
захист М.Абу-Джамала і причиною 
симпатії з боку деякої частини суспіль-
ства є думка, що колегія присяжних 
могла ухвалити рішення, керуючись 
расистськими мотивами.  �

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

За Інтернет 
судимий будеш
Теодора Даллас, колишня 
присяжна у справі про нанесення 
тяжких тілесних ушкоджень, 
постане перед Високим судом 
Лондона. Її обвинувачують в 
порушенні заборони на пошук 
інформації про справу в Інтернеті. 

Т.Даллас в липні була присяжною у 
Королівському суді Лутона. Підсудними 
були двоє чоловіків, й інформацію про 
одного з них жінка подивилася в Мережі, 
повідомляє Th e New York Times. Пізніше 
вона розповіла про чоловіка решті при-
сяжних. В результаті про порушення 
дізнався суддя, котрий у зв’язку з цим 
розпустив всю колегію присяжних. 

Генеральний прокурор Англії та 
Уельсу Домінік Грив повідомив видан-
ня, що подібна поведінка присяжних 
останнім часом спостерігається досить 
часто, і це стає серйозною проблемою. 
Він має намір особисто виступити об-
винувачем у цій справі, щоб продемон-
струвати неприпустимість викорис-
тання Інтернету в судових розглядах. 

Як зазначає видання, цього року 
інший присяжний отримав 8 місяців 
ув’язнення за спілкування з підсудним 
через Інтернет. �

ХОРВАТІЯ

28-й євродруг
Представники Хорватії і 
Євросоюзу підписали угоду 
про входження цієї країни 
в ЄС у липні 2013 р. Загреб 
стане 28-м членом 
міждержавного об’єднання.

Поки договір не ратифікують пар-
ламенти всіх країн Євросоюзу, Загреб 
матиме статус спостерігача при ЄС. 
При цьому формальне приєднання до 
Євросоюзу громадяни Хорватії ще по-
винні схвалити на референдумі, який, 
як очікується, відбудеться на початку 
2012 р. Багато спостерігачів зазнача-
ють, що на тлі кризи, яка охопила ЄС 
у цілому і єврозону зокрема, бажання 
багатьох хорватів приєднатися до Єв-
росоюзу може похитнутися. 

На сьогодні ж близько 60% грома-
дян країни виступають за приєднання 
до ЄС. Якщо Хорватія все-таки увійде 
до Євросоюзу, вона стане другою рес-
публікою колишньої Югославії (після 
Словенії), що досягла своєї мети. 

Питання щодо подальшої інтегра-
ції ще одного кандидата на вступ до 
ЄС — Сербії — поки що не вирішене. 
Швидше за все, лідери Євросоюзу 
збираються відтермінувати ухва-
лення рішення до того часу, поки 
Белград не врегулює свої відносини 
з Косово — краєм, що відокремився 
від Сербії, і де живуть переважно 
албанці. �

У ХХІ ст., мабуть, й Александрові Македонському довелося б 
відстоювати право на своє ім’я.

Образив монарха — отримав 2,5 року в’язниці.

ФРАНЦІЯ

Зловживання 
карані
Французький суд визнав екс-
президента країни Жака Ширака 
винним у розкраданні бюджетних 
коштів і перевищенні службових 
повноважень і засудив до 2 років 
ув’язнення умовно. 

Згідно з рішенням суду Ж.Ширак, що 
керував Францією з 1995 до 2007 року, 
також визнаний винним у «зловживанні 
довірою» і «зловживанні повноваження-
ми з метою отримання вигоди». Як за-
значає Reuters, рішення суду було вине-
сене за відсутності 79-річного політика. 
Згідно з французьким законодавством, 
Ж.Шираку загрожувало до 10 років 
в’язниці та штраф у розмірі €150 тис. 

За версією слідства, в період з 1992 до 
1995 рік Ж.Ширак, будучи мером Пари-
жа, створив у столичній адміністрації 
28 фіктивних робочих місць і таким 
чином отримав додаткові засоби для 
фінансування своєї партії «Об’єднання 
на підтримку республіки». Водночас в 
кінці вересня прокурор у справі екс-
президента заявляв, що доказів того, 
що в мерію дійсно найняли «мертвих 
душ», немає. 

Процес проти Ж.Ширака став пер-
шим таким розглядом стосовно прези-
дента Франції з часів Другої світової війни. 

Суд над екс-президентом розпочався 
в березні 2011 року, але був перерваний 
через виявлення процесуальних пору-
шень. Слухання поновили 5 вересня в 
заочному режимі у зв’язку з поганим 
самопочуттям обвинуваченого. �
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УСМІХНИСЬ!

Демократія на рабах

Досвід Стародавньої Греції і 
США є свідченням того, що без 
рабів нормальної демократії не 
створити.

Щедрість для економії

Якщо вам налили чаю по самі 
вінця, то це не від щедрості, а для 
того, аби вам не вдалося насипати 
цукру.

Одноразова повторність

Немає такої одноразової речі, 
яку наша людина не змогла б вико-
ристовувати повторно.

Закономірність пошуку

Вчора шукав справедливість — 
сьогодні шукаю роботу.

Дурниця — нескінченно!

Будь-яка розумна справа має 
своє завершення. І лише дурницею 
можна займатися нескінченно.
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АФОРИЗМ

Нехай буде нашою 
вищою метою одне: 
говорити, як відчуваємо, 
і жити, як говоримо.

СЕНЕКА

ТРУДОВЕ ПРАВО

Facebook продовжує 
дозвілля 
Британські суди з трудових 
спорів все частіше стають на 
бік роботодавця у справах про 
звільнення співробітників через 
їх пости в Facebook і Twitter, 
образливі для роботодавця. 

Недавно схожий випадок відбувся 
зі співробітником британського від-
ділення компанії Apple, котрий був 
звільнений за критичні коментарі в 
адресу свого керівництва і продукції 
компанії. Зокрема, він скаржився на 
те, що шеф розбудив його о 3 годині 
ночі, на свій телефон, який він назвав 
«jesusPhone», і його непрацюючі до-
датки. 

Про це керівництву розповів ко-
лега, котрий був у списку друзів спів-
робітника. У результаті порушника, 
згідно з політикою компанії стосовно 
соціальних мереж, яка забороняє спів-
робітникам публікувати критичні за-
уваження на адресу компанії і бренду 
Apple, було звільнено. 

Чоловік звернувся до суду, ствер-
джуючи, що звільнення було незакон-
ним, проте суд підтримав у цій супе-
речці роботодавця. Було вирішено, що 
публікації в соціальних мережах не є 
абсолютно приватними. Крім того, суд 
взяв до уваги, що користувачі могли 
легко обмінюватися цими повідомлен-
нями і співробітник не міг контролю-
вати процес. 

Виграти справу роботодавцю та-
кож допомогла чітко прописана по-
літика компанії стосовно соціальних 
мереж. У результаті суд вирішив: не 
зважати на те, що повідомлення в со-
ціальних мережах є вашою особистою 
думкою, прочитати їх може хто завгод-
но. Тому скарги на компанію в соці-

альних мережах можуть спричинити 
неприємності, аж до звільнення. При 
цьому не важливо, чи повідомлення 
були написані з робочого або домаш-
нього комп’ютера, чи з мобільного 
телефону. 

В іншому подібному випадку за 
«вкрай образливі повідомлення» про 
колегу на сторінці в Facebook було 
звільнено офіцера лондонської поліції.

Водночас у США профспілка до-
моглася від служби швидкої допомоги 
штату Коннектикут поновлення на 
роботі медсестри, котра образила ке-
рівника в Facebook. 

У роботодавця є ще один аргу-
мент у подібних спорах: у трудових 
договорах зазвичай передбачено 
зобов’язання працівника не заподі-
ювати шкоду репутації роботодавця. 
Крім того, багато компаній пропису-
ють у трудових контрактах політику, 
що проводиться стосовно соціальних 
мереж і блогів, чітко указуючи, які дії 
співробітників не допустимі при напи-
санні постів. Невиконання цих вимог 
може вважатися серйозним порушен-
ням трудового договору, і це спрощує 
роботодавцеві процедуру звільнення 
співробітника. �

МОРАЛЬ

Любов за гроші карана
Парламент Франції 
обговорює новий спосіб 
боротьби з проституцією, 
який передбачає переслідування 
споживачів секс-послуг.

Спочатку Національна асамблея 
проголосує за запропоновану між-
партійною комісією резолюцію. Якщо 
парламентарі її підтримають, то вже в 
січні вони мають розглянути законо-
проект про введення відповідальності 
за користування послугами публічних 
жінок. За словами одного з авторів ре-
золюції Даніеля Буске, законопроект 
передбачає для клієнтів жриць любові 
тюремне ув’язнення на строк до півро-
ку і штраф у розмірі € 3 тис.

Аналогічний закон був прийнятий 
у 1999 році у Швеції: там переслідують 
споживачів секс-послуг, але кримі-
нальний кодекс не передбачає жодного 
покарання для повій. 

Проте деякі активісти, навпаки, 
виступають проти законопроекту, 
захищаючи права представниць най-
древнішої професії. Зараз у Франції, за 
деякими даними, налічується близько 
20 тис. повій.

У країні боротьба з платним сек-
сом ведеться на законодав чому рівні 
з 1960 року. У свою чергу автори ре-
золюції наполягають на тому, щоб про 

протидію проституції було «заявлено 
голосно і твердо».

Згідно з чинним у Франції законо-
давством країна прагне до викорінюван-
ня проституції, проте не вважає її зло-
чином. Залучені в заняття проституцією 

чоловіки і жінки піддаються судовому 
переслідуванню тільки в тому випадку, 
якщо їх діяльність порушує громад-
ський порядок. Клієнт карається тільки 
у випадку, якщо скористався послугами 
неповнолітньої повії. �

 ІМЕНА

Заборонені 
букви
Батькам не дозволили дати дитині 
іноземне ім’я тому, що в ньому є 
буква ненорвезького алфавіту.

Р а д і с т ь  б а т ь к а  т а  м а т е р і  з 
м.Ставангер (південний захід Норве-
гії) з нагоди народження їх дочки була 
затьмарена рішенням місцевої влади, 
яка відмовилася зареєструвати ім’я не-
мовляти, запропоноване подружжям.

Матір Ганна Дрангейд Рішолм хоті-
ла, щоб дочка Лівіа отримала прізвища 
обох батьків. Але татове — іспанця 
Хуана Карлоса Карпіо Патіньо — вида-
лося дуже химерним для реєстратора, 
який не може працювати з більшістю 
діакритичних знаків. А це означало, 
що в офіційних документах дитина 
буде записана як Лівіа Патіно Рішолм. 
«Патіно — це абсолютно інше, ніж Па-
тіньо. Це все одно, що назвати Ханна 
замість Ганна».

Єдиними ненорвезькими буквами, 
які допускаються в іменах, є Д, Б, Й, І, 
Ф, Ц, Ь. Один із керівників податкового 
агентства сказав, що введення більшого 
числа символів спричинить інші про-
блеми, зокрема збільшить імовірність 
виникнення помилок. �

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Серіали 
нон-стоп
Держтелерадіо КНР ухвалило, 
що з 1 січня 2012 року серіали 
транслюватимуться без перерв на 
рекламу.

Таке рішення було ухвалено, щоб 
залучити аудиторію до телеперегляду. 
Останнім часом китайці все частіше 
переглядають улюблені фільми та се-
ріали в Інтернеті.

Примітно, що на сьогодні телеком-
панії КНР транслюють по кілька серій 
поспіль. Враховуючи рекламу, все це 
може тривати понад 3 год. ефірного часу. 
Не виключено, що після заборони на 
рекламу, ситуація докорінно зміниться. 

Як зазначають місцеві ЗМІ, біль-
шість жителів КНР підтримують ідею 
обмежити показ реклами. Проте фа-
хівці стверджують, що нововведення 
може позбавити державну скарбницю 
доходу в розмірі кілька мільярдів юа-
нів на рік. �

ТВАРИНИ

Мавпа 
в «еміграції»
У Пакистані спіймали мавпу, 
що нелегально проникла 
в країну. Інцидент відбувся 
неподалік м.Бахавалпур, 
розташованого 
в пакистанській частині 
провінції Пенджаб.

Коли жителі помітили на своїй 
території мавпу, вони спробували її 
спіймати, проте всі намагання були 
марними. Тоді пакистанці звернулися 
по допомогу до співробітників при-
родоохоронного відомства, котрі все-
таки зуміли «затримати» спритного 
порушника кордону.

Після упіймання мавпу, яка ви-
явилася самцем, помістили до зо-
опарку Бахавалпура. Тварину назва-
ли Боббі і поселили поряд з родичем 
по кличці Раджу. За оцінками фа-
хівців, Боббі приблизно 4 роки (до 
якого саме роду мавп відноситься 
спійманий на кордоні самець, не 
уточнюється). Стан здоров’я тварини 
задовільний.

Інцидент з мавпою став не першим 
подібним випадком. Так, у 2010 році в 
індійській частині провінції Пенджаб 
зловили голуба, якого місцева влада 
визнала пакистанським «шпигуном». 
Птаха доставили у відділення полі-
ції. �

СІМ’Я

Шлюбний 
склероз
Суд Еткульського району 
Челябінської області 
розглянув справу пенсіонера, 
котрий попросив визнати його 
шлюб недійсним, оскільки 
не пам’ятає, щоб коли-небудь 
одружувався. 

Згідно з матеріалами справи жи-
тель Челябінської області 1931 року 
народження в 1997-му взяв шлюб із 
жінкою, старшою від нього на 3 роки. 
Недавно 80-річний чоловік звер-
нувся до суду Еткульського району 
із заявою, в якій назвав свій шлюб 
недійсним і зажадав офіційно його 
анулювати. У документі, підписано-
му пенсіонером, сказано, що зі своєю 
коханою він дійсно проживав з 1947 
до 2008 року, але ніколи не був одру-
жений з нею. 

Згідно із заявою мешканця Челя-
бінської області, він не давав згоди на 
шлюб зі своєю обраницею, не писав 
заяви в РАГС, не був присутній на це-
ремонії реєстрації стосунків і підпис 
у відповідних документах не ставив. 
Після того, як чоловік подав заяву 
на визнання шлюбу недійсним, було 
призначено експертизу почерку. Вона 
підтвердила, що підписи, які стоять 
в документах про реєстрацію шлюбу, 
належать забудькуватому пенсіонеру. 
Крім того, одруження підтвердили і 
співробітники РАГСу — за їх словами, 
закохані 1931 і 1928 року народження 
були найстарішою парою, яку вони 
коли-небудь оголошували чоловіком 
і дружиною, тому добре запам’ятали 
пенсіонерів. 

Зрештою вимогу пенсіонера визна-
ти його шлюб недійсним задовольни-
ли. Коли суд поцікавився, чому немо-
лодий чоловік просто не розлучиться, 
якщо не вважає шлюб зі своєю колиш-
ньою коханою дійсним, він відповів, 
що це спричинить поділ майна, а він 
цього не бажає. �

ДІТИ

За прогули — 
в інтернат
У Німеччині упроваджують новий 
спосіб боротьби з прогулами в 
школах: якщо діти пропустять 
понад 20 днів без поважної 
причини, судді у справах 
неповнолітніх позбавлять їх 
батьків права участі в шкільних 
справах.

Щоб зменшити кількість шкільних 
прогульників, суд Ганновера створив 
оригінальний проект. Якщо у дітей є 
понад 20 днів, пропущених без поваж-
них причин і сім’я має великі проблеми, 
судді у справах неповнолітніх тепер мо-
жуть позбавляти батьків їхнього права 
в шкільних справах. Якщо прогульник 
страждає на важкі психологічні від-
хилення, можливе обмеження батьків-
ських прав .

Для цих заходів судді у справах не-
повнолітніх мають законну підставу, у 
яку до цих пір не застосовував ніякий 
інший суд.

«Мова йде про дітей 13—14 років, у 
яких починається важкий підлітковий 
вік, котрим потрібно допомогти», — го-

ворить суддя у справах неповнолітніх 
Йєнс Бук, котрий є ініціатором проекту.

Якщо школи повідомляють про 
запеклого прогульника, спочатку 
призначаються штрафи. Якщо учень 
або його батьки не сплачують штраф, 
справа (з 14 років) передається судді 
у справах неповнолітніх. Він замінює 
штраф на «соціальний годинник» 
або призначає «молодіжний арешт». 
Крім того, молоді люди можуть бути 
направлені до лікаря-фахівця або в 
наркологічний центр. Після того, як 
вони отримають кваліфіковану допо-
могу, підлітки зможуть повернутися 
до шкільних занять. Але така родина 
знаходитиметься під наглядом дер-
жорганів до тих пір, поки усім дітям 
не виповниться вісімнадцять.

У новий проект включені численні 
установи і управління у справах мо-
лоді, дитячі центри захисту і консуль-
тації. «Це допомога, а не санкції», — 
зазначає президент дільничного суду 
Герд Фогель.

У Німеччині приблизно 8% учнів 
залишають школу, не закінчивши її. �

ЕКОЛОГІЯ

Балкони — 
для некурців
Міністерство охорони здоров’я 
за пропозицією Міністерства 
охорони середовища і 
регіонального розвитку 
(МОСРР) підтримало ініціативу 
Озолнієкської окружної думи 
обмежити куріння на балконах 
і лоджіях багатоквартирних 
будинків

Для закріплення обмеження в нор-
мативних актах планується внести 
поправки до закону «Про реалізацію, 
рекламу і використання тютюнових 
виробів».

Представник МОЗ Оскар Шнейдерс 
повідомив, що Державна комісія з об-
меження куріння підтримала ініціативу 
Озолнієкськой окружної думи. Було вра-
ховано і думку Латвійської спілки ліка-
рів. О.Шнейдерс утримався від прогно-
зів, як швидко можуть бути затверджені 
поправки, зазначивши, що спочатку 
відбудеться їх обговорення, схвалення 
урядом, потім — три читання в Сеймі.

Він пояснив, що на ідейному рівні 
зміст поправок зрозумілий, але спіль-

но з фахівцями Міністерства юстиції 
і омбудсменом необхідно встановити 
баланс між правами індивіда на при-
ватне життя і попередженням нане-
сення шкоди оточенню.

У міністерстві допускають, що 
питання викличе широку суспільну 
дискусію, і підкреслюють: всі нинішні 
та майбутні пропозиції спрямовані не 
на обмеження частини суспільства, що 
палить, а на захист некурців.

Раніше Озолнієкськая окружна 
дума вирішила доповнити правила 
обмеженням на куріння на лоджіях, 
балконах і біля відчинених вікон 
багатоквартирних будинків. Але 
акт суперечив існуючим нормам, 
оскільки самоврядування не має 
права встановлювати додаткові за-
борони на куріння за допомогою 
обов’язкових правил: це не відповідає 
закону «Про реалізацію, рекламу і 
використання тютюнових виробів» і 
Кодексу адміністративних правопо-
рушень. Тому МОСРР ніяк не могло 
погоджувати розроблені самовряду-
ванням правила. �

Роботодавці попереджають: надмірне захоплення соціальним мережами шкодить вашій кар’єрі.

На що тепер підуть дівчата за викликом, щоб спровокувати французів порушити закон?
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Бізнес дочекався гуманізації.
Через місяць за низку господарських 
злочинів будуть карати лише гривнею, 
а засуджені вийдуть на волю 
у разі сплати штрафу за невідбуту 
частину строку

Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

I. Внести до законодавчих актів 
такі зміни: 

1. У Кримінально-процесуально-
му кодексі України: 

1) частину першу статті 27 викласти 
в такій редакції: 

«Справи про злочини, передбачені 
статтею 125, частиною 1 статті 126, а 
також справи про злочини, перед-
бачені статтею 2031, частиною 1 стат -
ті 206, статтями 219, 229, 231—2322, 356 
Кримінального кодексу України щодо 
дій, якими заподіяно шкоду правам 
та інтересам окремих громадян, по-
рушуються не інакше як за скаргою 
потерпілого, якому і належить у тако-
му разі право підтримувати обвину-
вачення. Зазначені справи підлягають 
закриттю, якщо потерпілий прими-
риться з обвинуваченим, підсудним. 
Примирення може статися лише до 
видалення суду в нарадчу кімнату для 
постановлення вироку. У справах про 
злочини, передбачені статтею 125, час-
тиною 1 статті 126, а також статтею 356 
Кримінального кодексу України щодо 
дій, якими заподіяно шкоду правам та 
інтересам окремих громадян, дізнання 
і досудове слідство не провадяться»; 

2) текст статті 272 викласти в такій 
редакції: 

«Якщо діянням, передбаченим 
статтею 2031, частиною 1 статті 206, 
статтями 219, 229, 231—2322, 356, 3641, 
3651 або 3652 Кримінального кодексу 
України, завдано шкоди виключно 
інтересам юридичної особи приват-
ного права незалежно від організа-
ційно-правової форми, порушення 
кримінальної справи здійснюється за 
заявою власника (співвласника) цієї 
юридичної особи чи за його згодою. В 
інших випадках притягнення до кри-
мінальної відповідальності винної 
особи здійснюється на загальних під-
ставах»; 

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

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

У зв’язку з цим частини третю—
одинадцяту вважати відповідно части-
нами четвертою—дванадцятою; 

4) у частині першій статті 111 слова 
«зазначені у частині» замінити слова-
ми «зазначені в останньому реченні 
частини»; 

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

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

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

слово та цифри «статтею 204» за-
мінити цифрами «204»; 

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

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

6) доповнити статтею 1491 такого 
змісту: 

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

При обранні запобіжного заходу, не 
пов’язаного з триманням під вартою, 
орган дізнання, слідчий, прокурор, 
суддя, суд має право покласти на підо-
зрюваного, обвинуваченого, підсуд-
ного, засудженого один або декілька 
таких обов’язків: 

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

2) не відлучатися із населеного 

пункту, в якому він зареєстрований, 
проживає чи перебуває, без дозволу 
слідчого або органу, у провадженні якого 
знаходиться кримінальна справа; 

3) повідомляти службову особу 
або орган, у провадженні якого зна-
ходиться кримінальна справа, про змі  -
ну свого місця проживання та/або 
місця роботи; 

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

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

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

Обов’язки визначаються з ураху-
ванням віку особи, стану її здоров’я, 
сімейного і матеріального стану, виду 
діяльності, місця проживання та ін-
ших обставин, що її характеризують»; 

7) статті 1541 та 165 викласти в такій 
редакції: 

«Стаття 1541. Застава 

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

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

Розмір застави визначається суд-
дею, судом з урахуванням обставин 
справи, майнового стану та інших 
даних про підозрюваного, обвинува-
ченого, підсудного. 

Розмір застави визначається у та-
ких межах: 

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

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

3) щодо особи, підозрюваної чи 
обвинуваченої у вчиненні особливо 
тяжкого злочину, — від чотирьох ти-
сяч п’ятисот до сімнадцяти тисяч не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

У виключних випадках, якщо суд-
дя, суд установить, що застава у ви-
значених у пункті 3 частини четвер-
тої цієї статті межах не забезпечить 
виконання зобов’язань особою, яка 
підозрюється чи обвинувачується у 
вчиненні особливо тяжкого злочи-
ну, застава може бути застосована у 
розмірі, який перевищує сімнадцять 
тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. У всіх випадках 
розмір застави не може бути меншим 
від розміру цивільного позову, розміру 
майнової шкоди, завданої злочином, 
або розміру отриманого внаслідок вчи-
нення злочину доходу, обгрунтованих 
достатніми доказами. Суддя, суд, уста-
новивши, що особа підозрюється або 
обвинувачується у вчиненні злочину 
у співучасті і її роль у його вчиненні є 
незначною, може визначити щодо неї 
розмір застави згідно вимог частини 
четвертої цієї статті без врахування 
розміру цивільного позову, розміру 
майнової шкоди, завданої злочином, 
або розміру отриманого внаслідок 
вчинення злочину доходу. 

Не пізніше п’яти днів з дня обрання 
стосовно особи запобіжного заходу 
у вигляді застави вона зобов’язана 
внести або забезпечити внесення 
іншою фізичною чи юридичною осо-
бою коштів на відповідний рахунок та 
надати документ, що це підтверджує, 

посадовій особі або органу, в прова-
дженні яких знаходиться кримінальна 
справа. Невчинення зазначених дій у 
встановлений строк є підставою для 
розгляду питання про обрання у від-
ношенні особи іншого запобіжного 
заходу в порядку, встановленому цим 
Кодексом. З моменту обрання запо-
біжного заходу у вигляді застави, в 
тому числі до фактичного внесення 
коштів на відповідний рахунок, підо-
зрюваний, обвинувачений, підсудний 
зобов’язаний виконувати покладені 
на нього обов’язки, невиконання яких 
тягне за собою наслідки, передбачені 
в разі невиконання ним обов’язків, 
пов’язаних із застосуванням запобіж-
ного заходу у вигляді застави. 

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

Заставодавець може відмовити-
ся від узятих на себе зобов’язань до 
виникнення підстав для звернення 
застави в доход держави. У цьому ви-
падку він забезпечує явку підозрюва-
ного, обвинуваченого, підсудного до 
органу дізнання, досудового слідства, 
прокурора або суду для заміни йому 
запобіжного заходу на інший. Заста-
ва повертається лише після обрання 
нового запобіжного заходу. 

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

Питання про звернення застави 
в доход держави вирішується під час 
дізнання, досудового слідства в судо-
вому засіданні суддею за клопотанням 
органу дізнання або слідчого, погодже-
ним із прокурором, або прокурора, а 
після надходження справи до суду — 
судом у судовому засіданні при роз-
гляді справи або в іншому судовому 
засіданні за клопотанням прокурора 
або за ініціативою судді, суду. В судове 
засідання викликається заставодавець 
для дачі пояснень. Неявка без поваж-
них причин заставодавця в судове 
засідання не перешкоджає розгляду 
питання про звернення застави в до-
ход держави. За результатами розгляду 
питання про звернення застави в до-
ход держави суддя виносить постанову, 
а суд — ухвалу. На постанову судді до 
апеляційного суду прокурором, підо-
зрюваним, обвинуваченим, заставо-
давцем протягом трьох діб із дня її 
винесення може бути подано апеляцію. 

У випадку звернення застави в 
доход держави під час досудового 
слідства орган дізнання, слідчий у 

встановленому цим Кодексом порядку 
вирішує питання про застосування 
або ініціювання застосування сто-
совно підозрюваного, обвинуваченого 
запобіжного заходу у вигляді застави 
у більшому розмірі або іншого запо-
біжного заходу. У випадку звернення 
застави в доход держави під час су-
дового провадження суд обирає під-
судному запобіжний захід у вигляді 
застави у більшому розмірі або інший 
запобіжний захід. 

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

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

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

Заміна одного запобіжного заходу 
іншим або його скасування, зміна або 
скасування обов’язків, передбачених 
статтею 1491 цього Кодексу та покладе-
них на особу, здійснюється органом ді-

знання, слідчим, прокурором, суддею 
чи судом з додержанням вимог, перед-
бачених частиною першою цієї статті. 

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

Обов’язки, передбачені статтею 1491 
цього Кодексу та покладені на особу 
при застосуванні запобіжного за-
ходу, скасовуються або змінюються, 
коли в них відпаде необхідність або 
коли виникне необхідність в їх зміні. 
Запобіжний захід скасовується або 
змінюється, коли відпаде необхідність 
у запобіжному заході або в раніше за-
стосованому запобіжному заході. 

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

У справах про злочини, за які пе-
редбачено основне покарання у виді 
штрафу понад три тисячі неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян, 
до підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного може бути застосовано за-
побіжний захід лише у вигляді застави 
або взяття під варту у випадках та в 
порядку, передбачених цією главою»; 

8) у статті 155: 
частину першу викласти в такій 

редакції: 
«Взяття під варту як запобіжний 

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

законом передбачено основне пока-
рання у виді штрафу в розмірі понад 
три тисячі неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, — виключно 
у випадках, якщо підозрюваний, об-
винувачений, підсудний не виконав 
обов’язків, пов’язаних із раніше засто-
сованим до нього запобіжним заходом, 
у тому числі обов’язків, передбачених 
статтею 1491 цього Кодексу, або не ви-
конав у встановленому порядку вимог 
щодо внесення коштів як застави та 
надання документа, що це підтвер-
джує; 

2) у справах про злочини, за які за-
коном передбачено покарання у виді 
позбавлення волі на строк не більше 
трьох років, — виключно у випадках, 
коли підозрюваний, обвинувачений, 
підсудний, перебуваючи на волі, пе-
реховувався від органів дізнання, до-
судового слідства чи суду, перешко-
джав установленню істини у справі, 
продовжив злочинну діяльність або не 
виконав обов’язків, пов’язаних із раніше 
застосованим до нього запобіжним за-
ходом, у тому числі обов’язків, передба-
чених статтею 1491 цього Кодексу; 

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

після частини першої доповнити 
новою частиною такого змісту: 

«Запобіжний захід у вигляді взяття 
під варту не може бути застосовано до 
раніше не судимої особи, яка підозрю-
ється чи обвинувачується у вчиненні 
злочину, за який передбачено покаран-
ня у виді позбавлення волі на строк 
до п’яти років, за винятком випадків, 
коли ця особа, перебуваючи на волі, 
переховувалася від органів дізнання, 
досудового слідства чи суду, перешко-
джала встановленню істини у справі 
або продовжила злочинну діяльність». 

У зв’язку з цим частини другу—
сьому вважати відповідно частинами 
третьою—восьмою; 

9) частину другу статті 1651 допов-
нити реченням такого змісту: «У разі 
покладення на особу, скасування або 
зміни обов’язків, передбачених стат-
тею 1491 цього Кодексу, у постанові 
(ухвалі) про застосування або зміну за-
побіжного заходу також зазначаються 
відповідні обов’язки»; 

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

такій редакції: 
«На стадії досудового слідства запо-

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

Якщо орган дізнання, слідчий вва-
жає, що є підстави для обрання запо-
біжного заходу у вигляді застави або 
взяття під варту, він вносить за згодою 
прокурора подання до суду. Таке ж 
подання вправі внести прокурор. При 
вирішенні цього питання прокурор 
зобов’язаний ознайомитися з усіма 
матеріалами, що дають підстави для 
обрання запобіжного заходу у вигляді 

застави або взяття під варту, переві-
рити законність одержання доказів, їх 
достатність для обвинувачення»; 

пункт 2 частини п’ятої викласти в 
такій редакції: 

«2) про обрання підозрюваному, об-
винуваченому запобіжного заходу»; 

доповнити частиною десятою та-
кого змісту: 

«При обранні запобіжного заходу, 
не пов’язаного з триманням під вар-
тою, службова особа або орган, що 
приймає відповідне рішення, визна-
чає необхідність покладення на особу 
обов’язків, передбачених статтею 1491 
цього Кодексу, та в разі встановлення 
такої необхідності визначає конкретні 
обов’язки, що покладаються на особу»; 

11) пункт 71 частини першої стат-
ті 227 викласти в такій редакції: 

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

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

13) частину другу статті 274 після 
слів «При обранні запобіжного за-
ходу у вигляді» доповнити словами 
«застави або»; 

14) у статті 409: 
частини першу і третю викласти в 

такій редакції: 
«Питання про всякого роду сум-

ніви і протиріччя, що виникають 
при виконанні вироку, включаючи 
визначення розміру і розподілення 
судових витрат, якщо суд не вирішив 
цих питань, вирішуються судом, який 
постановив вирок»; 

«Питання приведення у відповід-
ність із новим законом, який звільняє 
від покарання або пом’якшує покаран-
ня, вироку щодо осіб, які відбувають 
покарання, вирішується ухвалою суду 
за місцем відбування покарання»; 

частину другу виключити; 
15) статтю 410 викласти в такій 

редакції: 

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

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

Питання про заміну покарання у 
виді виправних робіт штрафом від-
повідно до частини третьої статті 57 
Кримінального кодексу України, об-
меження волі чи позбавлення волі 

службовим обмеженням для військо-
вослужбовців відповідно до частини 
першої статті 58 Кримінального кодек-
су України, позбавлення волі триман-
ням у дисциплінарному батальйоні 
відповідно до частини першої статті 62 
Кримінального кодексу України вирі-
шуються суддею районного (міського) 
суду за місцем виконання вироку за 
поданням органу, що відає відбуван-
ням покарання, або за клопотанням 
колективу. 

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

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

Після доповіді в справі суд заслу-
ховує пояснення викликаних осіб і 
висновок прокурора, потім у нарадчій 
кімнаті виносить постанову. 

На постанову суду з питань, ви-
значених у цій статті, протягом семи 
діб з дня її оголошення прокурор, за-
суджений вправі подати апеляції до 
апеляційного суду»; 

16) частину першу статті 414 ви-
класти у такій редакції: 

«Клопотання осіб, які відбули по-
карання, і колективу підприємства, 
установи чи організації про достро-
кове зняття судимості відповідно до 
статті 91 Кримінального кодексу Украї-
ни розглядаються суддею суду, який 
постановив вирок»; 

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

 � Верховна Рада України
Закон України

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

Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану 
у вчиненні злочину, за який передбачено основне 
покарання у виді штрафу понад 51000 грн., 
виключно у випадку, якщо підозрюваний 
не виконав покладених на нього обов’язків.
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2. У Кодексі України про адміні-
стративні правопорушення: 

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

«Стаття 1351. Підроблення 
проїзних квитків і знаків поштової 
оплати 

Виготовлення з метою збуту, збут 
або використання завідомо підробле-
них квитків залізничного, водного, 
повітряного або автомобільного 
транспорту та інших проїзних до-
кументів і документів на перевезен-
ня вантажу, а також знаків поштової 
оплати, маркованої продукції, між-
народних купонів для відповіді, по-
свідчень особи для міжнародного 
поштового обміну та відбитків мар-
кувальних машин — 

тягне за собою накладення штра-
фу від тридцяти до п’ятдесяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку про-
тягом року було піддано адміністра-
тивному стягненню за таке саме пра-
вопорушення, або які завдали шкоди 
у великих розмірах, — 

тягнуть за собою накладення штра-
фу від ста до двохсот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Під великим розміром 
слід розуміти дії, які завдали шкоди 
у розмірі, що перевищує п’ятдесят 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян»; 

«Стаття 1621. Ухилення 
від повернення виручки 
в іноземній валюті 

Умисне ухилення службових осіб 
підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності або 
громадян — суб’єктів підприємниць-
кої діяльності від повернення в Укра-
їну у передбачені законом строки ви-
ручки в іноземній валюті від реалізації 
на експорт товарів (робіт, послуг) або 
інших матеріальних цінностей, отри-
маних від цієї виручки, а також умисне 
приховування будь-яким способом 
такої виручки, товарів або інших ма-
теріальних цінностей — 

тягне за собою накладення штра-
фу від шестисот до однієї тисячі не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку про-
тягом року було піддано адміністра-
тивному стягненню за таке саме пра-
вопорушення, або умисне ухилення 
від повернення виручки в іноземній 
валюті, товарів або інших матеріаль-
них цінностей, отриманих від цієї ви-
ручки, або умисне приховування будь-
яким способом такої виручки, товарів 
або інших матеріальних цінностей у 
великих розмірах — 

тягнуть за собою накладення штра-
фу від однієї тисячі до трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян. 

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

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

Примітка. 1. Ухилення від по-
вернення виручки в іноземній валюті, 
товарів або інших матеріальних цін-
ностей, отриманих від цієї виручки, 
чи приховування будь-яким способом 
такої виручки, товарів або інших ма-
теріальних цінностей визнаються вчи-
неними у великому розмірі, якщо ця 
виручка, товари або інші матеріальні 
цінності в тисячу і більше разів пере-
вищують неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян (у перерахунку у 
валюту України за офіційним курсом 
національної валюти, визначеним На-
ціональним банком України на остан-
ній день строку, передбаченого законо-
давством для перерахування виручки 
в іноземній валюті з-за кордону). 

2. Ухилення від повернення ви-
ручки в іноземній валюті, товарів 
або інших матеріальних цінностей, 
отриманих від цієї виручки, чи при-
ховування будь-яким способом такої 
виручки, товарів або інших матеріаль-
них цінностей визнаються вчиненими 
в особливо великому розмірі, якщо ця 
виручка, товари або інші матеріальні 
цінності у три тисячі і більше разів пе-
ревищують неоподатковуваний міні-
мум доходів громадян (у перерахунку 
у валюту України за офіційним курсом 
національної валюти, визначеним На-
ціональним банком України на остан-
ній день строку, передбаченого законо-
давством для перерахування виручки 
в іноземній валюті з-за кордону). 

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

Незаконне відкриття або вико-
ристання за межами України валют-
них рахунків фізичних осіб, вчинене 
громадянином України, який постійно 
проживає на її території, а так само ва-
лютних рахунків юридичних осіб, що 
діють на території України, вчинене 
службовою особою підприємства, уста-
нови чи організації або за її дорученням 
іншою особою, а також вчинення зазна-
чених дій громадянином — суб’єктом 
підприємницької діяльності — 

тягне за собою накладення штрафу 
від п’ятисот до однієї тисячі неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною пер-
шою цієї статті, вчинені особою, яку 

протягом року було піддано адміні-
стративному стягненню за таке саме 
правопорушення, —

тягнуть за собою накладення штра-
фу від однієї тисячі до трьох тисяч не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Стаття 1623. Порушення правил 
здачі дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння 

Ухилення від передбачених зако-
ном обов’язкової здачі на афінаж або 
обов’язкового продажу видобутих із 
надр, отриманих із вторинної сиро-
вини, піднятих чи знайдених доро-
гоцінних металів чи дорогоцінного 
каміння, якщо це діяння вчинене у 
великому розмірі, а також ухилення 
від обов’язкової здачі на афінаж або 
для обов’язкового продажу скуплених 
дорогоцінних металів, дорогоцінного 
каміння, ювелірних чи побутових ви-
робів з них або лому таких виробів — 

тягне за собою накладення штра-
фу від п’ятисот до однієї тисячі не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Примітка. Порушення правил 
здачі дорогоцінних металів і дорого-
цінного каміння визнається здійсне-
ним у великому розмірі, якщо вартість 
зазначених у цій статті предметів, не-
зданих або непроданих, перевищує 
п’ятсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян»; 

«Стаття 16415. Приховування 
стійкої фінансової 
неспроможності 

Умисне приховування громадяни-
ном — засновником (учасником) або 
службовою особою суб’єкта господар-
ської діяльності своєї стійкої фінансо-
вої неспроможності шляхом подання 
недостовірних відомостей, якщо це 
завдало великої матеріальної шкоди 
кредиторові, — 

тягне за собою накладення штра-
фу від двох тисяч до трьох тисяч не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Примітка.  Велика матеріаль-
на шкода має місце, коли її розмір 
у п’ятсот і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян. 

Стаття 16416. Зайняття 
забороненими видами 
господарської діяльності 

Зайняття видами господарської 
діяльності, щодо яких є спеціальна 
заборона, встановлена законом, за від-
сутності ознак діяння, передбаченого 
Кримінальним кодексом України, — 

тягне за собою накладення штрафу 
від ста до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, якщо вони були пов’язані з 
отриманням доходу у великих розмі-
рах або вчинені особою, яку протягом 
року було піддано адміністративному 
стягненню за таке саме правопору-
шення, — 

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

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

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

Подання неправдивих відомостей 
у декларації щодо походження ко-
штів, за які приватизується державне, 
комунальне майно або підприємство, 
та інших документах, необхідних для 
їх приватизації, недотримання ви-
мог щодо подальшого використання 
приватизованого об’єкта та інших 
обов’язкових умов щодо приватизації, 
встановлених законами та іншими 
нормативно-правовими актами, —

тягне за собою накладення штрафу 
від ста до чотирьохсот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 16615. Незаконні дії 
щодо приватизаційних паперів 

Продаж або інша незаконна пере-
дача приватизаційних паперів особою, 
яка не є власником цих документів, їх 
купівля або розміщення та інші опера-
ції з приватизаційними документами 
без належного дозволу — 

тягне за собою накладення штрафу 
від ста до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною пер-
шою цієї статті, вчинені особою, яку 
протягом року було піддано адміні-
стративному стягненню за таке саме 
правопорушення, або вчинені з ви-
користанням службового становища, 

тягнуть за собою накладення штра-
фу від однієї тисячі до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів дохо -
дів громадян. 

Стаття 16616. Незаконні дії у разі 
банкрутства 

Умисне приховування майна, відо-
мостей про майно, передача майна в 
інше володіння або його відчуження 
чи знищення, а також фальсифікація, 
приховування або знищення докумен-
тів, які відображають господарську 
чи фінансову діяльність, якщо ці дії 
вчинені громадянином — засновни-
ком (учасником) або службовою осо-
бою суб’єкта господарської діяльності 
в період провадження у справі про 
банкрутство і завдали великої матері-
альної шкоди, — 

тягне за собою накладення штра-
фу від п’ятисот до однієї тисячі не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Примітка.  Матеріальна шко-
да вважається великою, якщо вона 
у п’ятсот і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян. 

Стаття 16617. Фіктивне банкрутство 

Завідомо неправдива офіційна за-
ява громадянина — засновника (учас-
ника) або службової особи суб’єкта 
господарської діяльності, а так само 
громадянина — суб’єкта підприєм-
ницької діяльності про фінансову 
неспроможність виконання вимог з 
боку кредиторів і зобов’язань перед 
бюджетом, якщо такі дії завдали ве-
ликої матеріальної шкоди кредиторам 
або державі, — 

тягнуть за собою накладення штра-
фу від семисот п’ятдесяти до двох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

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

Стаття 16618. Примушування 
до антиконкурентних 
узгоджених дій 

Примушування до антиконкурент-
них узгоджених дій, які заборонені 
законом про захист економічної кон-
куренції, — 

тягне за собою накладення штра-
фу від п’ятисот до однієї тисячі не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Дії, передбачені частиною пер-
шою цієї статті, вчинені особою, яку 
протягом року було піддано адміні-
стративному стягненню за таке саме 
правопорушення, — 

тягнуть за собою накладення штра-
фу від однієї тисячі до трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян»; 

«Стаття 1712. Фальсифікація 
засобів вимірювання 

Виготовлення або перероблення з 
метою використання чи збуту, а також 
збут фальсифікованих вимірювальних 
приладів чи інструментів — 

тягне за собою накладення штрафу 
від двадцяти до ста неоподаткову-

ваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією таких вимірювальних 
приладів чи інструментів. 

Дії, передбачені частиною пер-
шою цієї статті, вчинені особою, яку 
протягом року було піддано адміні-
стративному стягненню за таке саме 
правопорушення, — 

тягнуть за собою накладення штра-
фу від ста до двохсот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією таких вимірювальних 
приладів чи інструментів»; 

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

Незаконне виготовлення, збут або 
використання державного пробірного 
клейма — 

тягне за собою накладення штрафу 
від ста до трьохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною пер-
шою цієї статті, вчинені особою, яку 
протягом року було піддано адміні-
стративному стягненню за таке саме 
правопорушення, — 

тягнуть за собою накладення штра-
фу від трьохсот до однієї тисячі не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян»; 

2) статті 1602 і 168 виключити; 
3) статті 1552, 164, 1668 і 167 виклас-

ти в такій редакції: 

«Стаття 1552. Обман покупця 
чи замовника 

Обмірювання, обважування, об-
раховування, перевищення встанов-
лених цін і тарифів або інший обман 
покупця чи замовника працівниками 
торгівлі, громадського харчування 
і сфери послуг та громадянами — 
суб’єктами підприємницької діяльнос-
ті під час реалізації товарів, виконання 
робіт, надання послуг — 

тягне за собою накладення штра-
фу від двох до п’ятнадцяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів гро -
мадян. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку про-
тягом року було піддано адміністра-
тивному стягненню за таке саме пра-
вопорушення, або вчинені у великих 
розмірах, — 

тягнуть за собою накладення штра-
фу від двадцяти до п’ятдесяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Примітка. Обманом покупців чи 
замовників у великих розмірах слід 
вважати обман, що спричинив гро-
мадянинові матеріальну шкоду у сумі, 
що перевищує три неоподатковуваних 
мінімуми доходів громадян»; 

«Стаття 164. Порушення порядку 
провадження господарської 
діяльності 

Провадження господарської ді-
яльності без державної реєстрації 
як суб’єкта господарювання або без 
одержання ліцензії на провадження 
певного виду господарської діяльності, 
що підлягає ліцензуванню відповідно 
до закону, чи здійснення таких видів 
господарської діяльності з порушен-
ням умов ліцензування, а так само без 
одержання дозволу, іншого докумен-
та дозвільного характеру, якщо його 
одержання передбачене законом (крім 
випадків застосування принципу мов-
чазної згоди), — 

тягне за собою накладення штрафу 
від двадцяти до ста неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян з кон-
фіскацією виготовленої продукції, зна-
рядь виробництва, сировини і грошей, 
одержаних внаслідок вчинення цього 
адміністративного правопорушення, 
чи без такої. 

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

тягнуть за собою накладення штра-
фу від ста до п’ятисот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією виготовленої продукції, 
знарядь виробництва, сировини і гро-
шей, одержаних внаслідок вчинення 
цього адміністративного правопору-
шення. 

Надання суб’єктом господарюван-
ня дозвільному органу або адміністра-
тору недостовірної інформації щодо 
відповідності матеріально-технічної 
бази вимогам законодавства — 

тягне за собою накладення штрафу 
від сорока до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

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

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

Здійснення банківської діяльнос-
ті, банківських операцій або іншої 
діяльності з надання фінансових по-
слуг без набуття статусу фінансової 

установи чи без спеціального дозволу 
(ліцензії), якщо законом передбачено 
набуття статусу фінансової установи 
чи одержання спеціального дозволу 
(ліцензії) для здійснення зазначених 
видів діяльності, або з порушенням 
умов ліцензування — 

тягне за собою накладення штра-
фу від ста до двохсот п’ятдесяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, пов’язані з отриманням 
доходу у великих розмірах, — 

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

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

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

Введення в обіг (випуск на ринок 
України, в тому числі з ремонту) або 
реалізація продукції, яка не відпові-
дає вимогам стандартів, сертифікатів 
відповідності, норм, правил і зразків 
(еталонів) щодо безпечності, якості, 
комплектності та упаковки (за винят-
ком випадків, передбачених законо-
давством України), — 

тягне за собою накладення штрафу 
на посадових осіб підприємств, уста-
нов, організацій незалежно від форми 
власності, громадян — власників під-
приємств чи уповноважених ними 
осіб від двадцяти до ста неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян»; 

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

«Розміщення цінних паперів у зна-
чних розмірах без реєстрації їх випус-
ку в установленому законом порядку, 
вчинене уповноваженою особою, — 

тягне за собою накладення штра-
фу від однієї тисячі до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

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

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

внити словами «або з порушенням умов 
ліцензування»; 

доповнити частиною другою та при-
міткою такого змісту: 

«Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, пов’язані з отриманням до-
ходу у великих розмірах, — 

тягнуть за собою накладення штра-
фу від однієї тисячі до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

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

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

мінити словом та цифрами «стаття-
ми 1351, 139»; 

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

«162—1623»; 
після цифр «1631 — 1634» доповнити 

словами та цифрами «частиною дру-
гою статті 1637, статтями»; 

цифри «1645 — 16414» замінити циф-
рами «1645 — 16416»; 

після цифр «1667 — 16612» доповни-
ти цифрами «16614 — 16618, 1712»; 

цифри «190» замінити цифрами 
«1893, 190»; 

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

8) у частині першій статті 24417 циф-
ри «1635 — 16311» замінити цифрами 
та словами «1635, 1636, частина перша 
статті 1637, статті 1638 — 16311»; 

9) у частині першій статті 255: 
а) у пункті 1: 
в абзаці другому цифри «1602» ви-

ключити; 
після цифр «133» доповнити словом 

та цифрами «стаття 1351»; 
цифри «162» замінити цифрами 

«162 — 1623»; 
після цифр «164 — 16411» доповни-

ти цифрами «16415, 16416», а після цифр 
«1652» — цифрами «16614 — 16618»; 

в абзаці «органів охорони здоров’я 
(статті 45, 46, 462, статті 167—170 (про 
правопорушення, пов’язані з недо-
держанням вимог стандартів, норм, 
правил і технічних умов щодо лікар-
ських засобів), стаття 183 — щодо за-
відомо неправдивого виклику швидкої 
медичної допомоги)» слова та цифри 
«статті 167—170 (про правопорушення, 
пов’язані з недодержанням вимог стан-
дартів, норм, правил і технічних умов 
щодо лікарських засобів)» виключити; 

абзац «органів державної податко-
вої служби (статті 512, 1551, 1631 — 1634, 
16312, 164, 1645, 1722—1729, 1772)» виклас-
ти в такій редакції: 

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

абзац «Національного банку Укра-
їни (статті 16312, 16411, 1667—1668)» ви-
класти в такій редакції: 

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

в абзаці «Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
(стаття 16312)» слово та цифри «(стат-
тя 16312)» замінити словом та цифрами 
«(статті 1637, 16312)»; 

доповнити абзацами такого змісту: 
«національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг (стаття 1668 (у час-
тині, що стосується правопорушень у 
галузі діяльності з надання фінансо-
вих послуг, ліцензії (дозволи) на про-
ведення якої видає цей орган); 

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

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

10) у частині першій статті 265 сло-
ва «у місцях, що їх визначають органи 
(посадові особи), яким надано право 
провадити вилучення речей і доку-
ментів» замінити словами «у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів 
України за погодженням із Державною 
судовою адміністрацією України»; 

11) у частині другій статті 268 циф -
ри «1602» виключити; 

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

«Експерт призначається органом (по-
садовою особою), у провадженні якого 
перебуває справа про адміністративне 
правопорушення, у разі коли виникає 
потреба в спеціальних знаннях, у тому 
числі для визначення розміру майнової 
шкоди, заподіяної адміністративним 
правопорушенням, а також суми гро-
шей, одержаних внаслідок вчинення 
адміністративного правопорушення, 
які підлягатимуть конфіскації»; 

13) у частині другій статті 277 циф-
ри «1602» виключити. 

3. У Кримінальному кодексі Укра-
їни: 

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

2) статті 12, 53 та 201 викласти в 
такій редакції: 

«Стаття 12. Класифікація злочинів 

1. Залежно від ступеня тяжкості 
злочини поділяються на злочини не-
великої тяжкості, середньої тяжкості, 
тяжкі та особливо тяжкі. 

Розмір застави не може бути меншим від розміру 
цивільного позову, розміру майнової шкоди, 
завданої злочином, або розміру отриманого 
внаслідок вчинення злочину доходу.
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2. Злочином невеликої тяжкості є 
злочин, за який передбачене покаран-
ня у виді позбавлення волі на строк 
не більше двох років, або інше, більш 
м’яке покарання за винятком основно-
го покарання у виді штрафу в розмірі 
понад три тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

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

4. Тяжким злочином є злочин, за 
який передбачене основне покаран-
ня у виді штрафу в розмірі не більше 
двадцяти п’яти тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або 
позбавлення волі на строк не більше 
десяти років. 

5. Особливо тяжким злочином є 
злочин, за який передбачене осно-
вне покарання у виді штрафу в роз-
мірі понад двадцять п’ять тисяч не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, позбавлення волі на строк 
понад десять років або довічного по-
збавлення волі. 

6. Ступінь тяжкості злочину, за 
вчинення якого передбачене одночас-
но основне покарання у виді штрафу 
та позбавлення волі, визначається 
виходячи зі строку покарання у виді 
позбавлення волі, передбаченого за 
відповідний злочин»; 

«Стаття 53. Штраф 

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

2. Розмір штрафу визначається су-
дом залежно від тяжкості вчиненого 
злочину та з урахуванням майнового 
стану винного в межах від тридцяти до 
п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, якщо 
статтями Особливої частини цього 
Кодексу не передбачено вищого роз-
міру штрафу. За вчинення злочину, за 
який передбачене основне покарання 
у виді штрафу понад три тисячі неопо-
датковуваних мінімумів доходів грома-
дян, розмір штрафу, що призначається 
судом, не може бути меншим за розмір 
майнової шкоди, завданої злочином, 
або отриманого внаслідок вчинення 
злочину доходу, незалежно від гранич-
ного розміру штрафу, передбаченого 
санкцією статті (санкцією частини стат-
ті) Особливої частини цього Кодексу. 
Суд, встановивши, що такий злочин 
вчинено у співучасті і роль виконавця 
(співвиконавця), підбурювача або по-
собника у його вчиненні є незначною, 
може призначити таким особам пока-
рання у виді штрафу в розмірі, перед-
баченому санкцією статті (санкцією 
частини статті) Особливої частини 
цього Кодексу, без урахування розміру 
майнової шкоди, завданої злочином, 
або отриманого внаслідок вчинення 
злочину доходу. 

3. Штраф як додаткове покарання 
може бути призначений лише тоді, 
коли його спеціально передбачено в 
санкції статті (санкції частини статті) 
Особливої частини цього Кодексу. 

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

5. У разі несплати штрафу в розмірі 
не більше трьох тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян та 
відсутності підстав для розстрочки 
його виплати суд замінює несплаче-
ну суму штрафу покаранням у виді 
громадських робіт із розрахунку одна 
година громадських робіт за один уста-
новлений законодавством неоподатко-
вуваний мінімум доходів громадян або 
виправними роботами із розрахунку 
один місяць виправних робіт за двад-
цять установлених законодавством 
неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян, але на строк не більше 
двох років. 

У разі несплати штрафу в розмірі 
понад три тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, призна-
ченого як основне покарання, та від-
сутності підстав для розстрочки його 
виплати суд замінює несплачену суму 
штрафу покаранням у виді позбавлення 
волі із розрахунку один день позбавлен-
ня волі за вісім неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян у таких межах: 

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

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

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

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

«Стаття 201. Контрабанда 

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

ціальних технічних засобів негласного 
отримання інформації, — 

карається позбавленням волі на 
строк від трьох до семи років з конфіс-
кацією предметів контрабанди. 

2. Та сама дія, вчинена за поперед-
ньою змовою групою осіб або особою, 
раніше судимою за злочин, передба-
чений цією статтею, або службовою 
особою з використанням службового 
становища, — 

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

3) пункт 1 частини першої статті 65 
доповнити словами і цифрами «за ви-
нятком випадків, передбачених части-
ною другою статті 53 цього Кодексу»; 

4) у статті 69: 
частину першу доповнити речен-

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

частину другу викласти в такій 
редакції: 

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

5) у частині третій статті 88 сло-
во «звільнені» замінити словами «із 
звільненням»; 

6) у статті 89: 
у пункті 5 слова «до штрафу» замі-

нити словами «до основного покаран-
ня у виді штрафу в розмірі не більше 
трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян»; 

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

7) абзац другий частини першої та 
абзац другий частини другої статті 200 
викласти в такій редакції: 

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

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

8) абзац другий частини першої та 
абзац другий частини другої статті 2031 
викласти в такій редакції: 

«караються штрафом від трьох 
тисяч до п’яти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян із 
конфіскацією та знищенням дисків 
для лазерних систем зчитування, мат-
риць, обладнання чи сировини для їх 
виробництва»; 

«караються штрафом від п’яти 
тисяч до десяти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією та знищенням дисків 
для лазерних систем зчитування, мат-
риць, обладнання чи сировини для їх 
виробництва»; 

9) абзац другий частини першої 
та абзац другий частини другої статті 
2032 викласти в такій редакції: 

«карається штрафом від десяти 
тисяч до сорока тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією грального обладнан-
ня»; 

«караються штрафом від сорока 
тисяч до п’ятдесяти тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією грального 
обладнання»; 

10) абзац другий частини першої та 
абзац другий частини другої статті 204 
викласти в такій редакції: 

«караються штрафом від однієї 
тисячі до двох тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією незаконно виготовленої 
продукції та обладнання для її виго-
товлення»; 

«карається штрафом від трьох 
тисяч до десяти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією незаконно виготовленої 
продукції та обладнання для її виго-
товлення»; 

11) абзац другий частини першої та 
абзац другий частини другої статті 
205 викласти в такій редакції: 

«карається штрафом від п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян до двох тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян»; 

«караються штрафом від трьох 
тисяч до п’яти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян»; 

12) абзац другий частини першої, 
абзац другий частини другої та абзац 
другий частини третьої статті 206 ви-
класти в такій редакції: 

«караються штрафом від однієї 
тисячі до трьох тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян»; 

«караються штрафом від трьох ти-
сяч до десяти тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або 
позбавленням волі на строк від трьох 
до п’яти років»; 

«караються штрафом від десяти 
тисяч до двадцяти п’яти тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або позбавленням волі на строк 
від п’яти до десяти років»; 

13) у пункті 1 примітки до стат-
ті 209: 

слова «покарання у виді позбавлен-
ня волі» замінити словами «основне 
покарання у виді позбавлення волі 
або штрафу понад три тисячі неопо-
датковуваних мінімумів доходів гро-
мадян»; 

цифри «207» виключити; 
14) абзац другий частини першої та 

абзац другий частини другої статті 2091 
викласти в такій редакції: 

«караються штрафом від однієї ти-
сячі до двох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років»; 

«карається штрафом від трьох ти-
сяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років»; 

15) абзац другий частини першої, 
абзац другий частини другої та абзац 
другий частини третьої статті 212 ви-
класти в такій редакції: 

«карається штрафом від однієї ти-
сячі до двох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або по-
збавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років»; 

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

«караються штрафом від п’ят-
надцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох 
років з конфіскацією майна»; 

16) абзац другий частини першої, 
абзац другий частини другої та абзац 
другий частини третьої статті 2121 ви-
класти в такій редакції: 

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

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

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

17) абзац другий частини першої та 
абзац другий частини другої статті 213 
викласти в такій редакції: 

«караються штрафом від п’ятисот 
до тисячі п’ятисот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або 
громадськими роботами від ста до 
двохсот годин»; 

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

18) абзац другий частини першої та 
абзац другий частини другої статті 216 
викласти в такій редакції: 

«караються штрафом від п’ятисот 
до тисячі неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян»; 

«караються штрафом від трьох ти-
сяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіс-
кацією товарів, промаркованих підро-
бленими марками чи голографічними 
захисними елементами»; 

19) у статті 219: 
абзац другий частини першої ви-

класти в такій редакції: 
«карається штрафом від двох тисяч 

до трьох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років»; 

доповнити приміткою такого зміс-
ту: 

«Примітка. У статтях 219, 222 цьо-
го Кодексу матеріальна шкода вважа-
ється великою, якщо вона у п’ятсот і 
більше разів перевищує неоподатко-
вуваний мінімум доходів громадян»; 

20) абзац другий частини першої та 
абзац другий частини другої статті 222 
викласти в такій редакції: 

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

«караються штрафом від трьох 
тисяч до десяти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років»; 

21) абзац другий частини першої та 
абзац другий частини другої статті 2221 
викласти в такій редакції: 

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

«караються штрафом від п’яти 
тисяч до десяти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років»; 

22) абзац другий частини першої 
статті 2231 викласти в такій редакції: 

«карається штрафом від однієї ти-
сячі до двох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або по-
збавленням права обіймати певні по-

сади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років»; 

23) абзац другий частини першої 
статті 2232 викласти в такій редакції: 

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

24) абзац другий частини першої, 
абзац другий частини другої та абзац 
другий частини третьої статті 224 ви-
класти в такій редакції: 

«караються штрафом від однієї ти-
сячі до двох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років»; 

«караються штрафом від трьох 
тисяч до десяти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років»; 

«караються штрафом від десяти ти-
сяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян 
з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років»; 

25) абзац другий частини першої 
статті 227 викласти в такій редакції: 

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

26) абзац другий частини першої, 
абзац другий частини другої та абзац 
другий частини третьої статті 229 ви-
класти в такій редакції: 

«караються штрафом від однієї 
тисячі до двох тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією і знищенням відповідної 
продукції та знарядь і матеріалів, які 
спеціально використовувалися для її 
виготовлення»; 

«караються штрафом від трьох 
тисяч до десяти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією і знищенням відповідної 
продукції та знарядь і матеріалів, які 
спеціально використовувалися для її 
виготовлення»; 

«караються штрафом від десяти ти-
сяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян 
з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років або без 
такого та з конфіскацією і знищенням 
відповідної продукції та знарядь і ма-
теріалів, які спеціально використову-
валися для її виготовлення»; 

27) абзац другий частини першої 
статті 231 викласти в такій редакції: 

«караються штрафом від трьох 
тисяч до восьми тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян»; 

28) абзац другий частини першої 
статті 232 викласти в такій редакції: 

«карається штрафом від однієї 
тисячі до трьох тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років»; 

29) у статті 2321: 
в абзаці другому частини першої 

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

абзац другий частини другої, аб-
зац другий частини третьої та абзац 
другий частини четвертої викласти в 
такій редакції: 

«караються штрафом від трьох ти-
сяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років або без такого»; 

«карається штрафом від п’яти 
тисяч до восьми тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів грома-
дян з позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років 
або без такого»; 

«караються штрафом від восьми 
тисяч до десяти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років»; 

30) абзац другий частини першої 
та абзац другий частини другої стат -
ті 2322 викласти в такій редакції: 

«караються штрафом від однієї ти-
сячі до двох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років або без такого»; 

«караються штрафом від двох тисяч 
до трьох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбав-
ленням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років»; 

31) абзац другий частини першої та 
абзац другий частини другої статті 233 
викласти в такій редакції: 

«караються штрафом від п’яти 
тисяч до десяти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян»; 

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

32) абзац другий частини першої 
та абзац другий частини другої стат-
ті 3641 викласти в такій редакції: 

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

«карається штрафом від десяти 
тисяч до двадцяти тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян 
з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років»; 

33) абзац другий частини першої та 
абзац другий частини другої статті 3651 
викласти в такій редакції: 

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

«карається штрафом від десяти 
тисяч до двадцяти тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян 
з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років»; 

34) абзац другий частини першої, 
абзац другий частини другої та абзац 
другий частини третьої статті 3652 ви-
класти в такій редакції: 

«карається штрафом від однієї 
тисячі до трьох тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років»; 

«карається штрафом від трьох 
тисяч до десяти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років»; 

«караються штрафом від десяти 
тисяч до двадцяти тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян 
з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років та з конфіс-
кацією майна або без такої»; 

35) абзац другий частини першої, 
абзац другий частини другої, абзац 
другий частини третьої та абзац дру-
гий частини четвертої статті 3683 ви-
класти в такій редакції: 

«караються штрафом від п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян до однієї тисячі неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян»; 

«караються штрафом від трьох ти-
сяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян»; 

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

«карається штрафом від десяти ти-
сяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян 
з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років та з конфіс-
кацією майна»; 

36) абзац другий частини першої, 
абзац другий частини другої, абзац 
другий частини третьої та абзац дру-
гий частини четвертої статті 3684 ви-
класти в такій редакції: 

«караються штрафом від п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян до однієї тисячі неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян»; 

«караються штрафом від трьох ти-
сяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян»; 

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

«карається штрафом від двана-
дцяти тисяч до вісімнадцяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох 
років та з конфіскацією майна»; 

37) у статті 99: 
частину другу викласти в такій 

редакції: 
«2. Розмір штрафу, в тому числі за 

вчинення злочину, за який передба-
чено основне покарання лише у виді 
штрафу понад три тисячі неоподат-
ковуваних мінімумів доходів грома-
дян, встановлюється судом залежно 
від тяжкості вчиненого злочину та з 
урахуванням майнового стану непов-
нолітнього в межах до п’ятисот вста-
новлених законодавством неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян»; 

доповнити частиною третьою та-
кого змісту: 

«3. До неповнолітнього, що не має 
самостійного доходу, власних коштів 
або майна, на яке може бути звернене 
стягнення, засудженого за вчинення 
злочину, за який передбачено основне 
покарання лише у виді штрафу понад 
три тисячі неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, може бути 
застосовано покарання у виді гро-
мадських робіт або виправних робіт 
згідно з положеннями статей 100, 103 
цього Кодексу». 

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

редакції: 

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

Переміщення або дії, спрямовані на 
переміщення товарів, транспортних 
засобів через митний кордон України 
поза митним контролем, тобто поза 
місцем розташування митного органу 
або поза часом здійснення митного 
оформлення, або з використанням 
незаконного звільнення від митного 
контролю внаслідок зловживання 
службовим становищем посадовими 
особами митного органу, — 
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тягнуть за собою накладення штра-
фу в розмірі 100 відсотків вартості цих 
товарів або транспортних засобів та 
їх конфіскацію, а також конфіскацію 
транспортних засобів, що використо-
вувалися для переміщення товарів — 
безпосередніх предметів порушення 
митних правил через митний кордон 
України. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яка протя-
гом року притягалася до відповідаль-
ності за вчинення правопорушення, 
передбаченого цією статтею або стат-
тею 352 цього Кодексу, — 

тягнуть за собою накладення штра-
фу в розмірі 200 відсотків вартості цих 
товарів або транспортних засобів та 
їх конфіскацію, а також конфіскацію 
транспортних засобів, що використо-
вувалися для переміщення товарів — 
безпосередніх предметів порушення 
митних правил переміщення товарів 
через митний кордон України. 

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

Переміщення або дії, спрямовані 
на переміщення товарів через митний 
кордон України з приховуванням від 
митного контролю, тобто з викорис-
танням спеціально виготовлених схо-
вищ (тайників) та інших засобів або 
способів, що утруднюють виявлення 
таких товарів, або шляхом надання 
одним товарам вигляду інших, або з 
поданням митному органу як підстави 
для переміщення товарів підроблених 
документів чи документів, одержаних 
незаконним шляхом, або таких, що 
містять неправдиві дані, — 

тягнуть за собою накладення штра-
фу в розмірі 100 відсотків вартості 
цих товарів та їх конфіскацію, а також 
конфіскацію товарів із спеціально ви-
готовленими сховищами (тайниками) 
та транспортних засобів, що викорис-
товувалися для переміщення товарів 
через митний кордон України. 

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яка протя-
гом року притягалася до відповідаль-
ності за вчинення правопорушення, 
передбаченого цією статтею або стат-
тею 351 цього Кодексу, — 

тягнуть за собою накладення штра-
фу в розмірі 200 відсотків вартості 
цих товарів та їх конфіскацію, а також 
конфіскацію товарів із спеціально ви-
готовленими сховищами (тайниками) 
та транспортних засобів, що викорис-
товувалися для переміщення товарів 
через митний кордон України»; 

2) абзац другий частини першої 
статті 353 викласти в такій редакції: 

«тягнуть за собою накладення 
штрафу в розмірі 100 відсотків вартос-
ті цих товарів, транспортних засобів 
або їх конфіскацію». 

5. У Кримінально-виконавчому 
кодексі України: 

1) у статті 26: 
у частині третій слова «громад-

ських або виправних робіт» замінити 
словами «громадських, виправних 
робіт або позбавлення волі»; 

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

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

11 Закону України «Про міліцію» слово 
«складати» замінити словами «у випад-
ках, передбачених законом, складати». 

7. Пункт 2 частини першої статті 1 
Закону України «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму» виклас-
ти в такій редакції: 

«2) суспільно небезпечне діяння, що 
передує легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, — 
діяння, за яке Кримінальним кодексом 
України передбачено основне покаран-
ня у виді позбавлення волі або штрафу 
понад три тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (за винят-
ком діянь, передбачених статтями 212 
і 2121 Кримінального кодексу України), 
або діяння, вчинене за межами Украї-

ни, якщо воно визнається суспільно 
небезпечним протиправним діянням, 
що передувало легалізації (відмиван-
ню) доходів, за кримінальним законом 
держави, де воно було вчинене, і є 
злочином за Кримінальним кодексом 
України, внаслідок вчинення якого не-
законно одержані доходи». 

II. Прикінцеві та перехідні по-
ложення 

1. Цей Закон набирає чинності 
через один місяць з дня його опублі-
кування. 

2. Особам, що відбувають пока-
рання у виді громадських чи виправ-
них робіт, арешту, обмеження чи по-
збавлення волі за вчинення злочинів, 
за які цим Законом передбачається 
встановлення основного покарання 
лише у виді штрафу, невідбута частина 
покарання знижується до відповід-
ного розміру штрафу. Розмір штрафу 
особам, що відбувають покарання у 
виді позбавлення волі, визначається 
виходячи із строку невідбутого по-
карання шляхом його перерахунку 
за правилами, встановленими части-
ною п’ятою статті 53 Кримінально-
го кодексу України. Розмір штрафу 
особам, що відбувають покарання у 
виді громадських чи виправних робіт, 
арешту або обмеження волі, визнача-
ється виходячи із строку невідбутого 
покарання шляхом його перерахунку 
на покарання у виді позбавлення волі 
за правилами, встановленими части-
ною першою статті 72 Кримінального 
кодексу України, та наступного пере-
рахунку за правилами, встановленими 
частиною п’ятою статті 53 Криміналь-
ного кодексу України. 

3. Особам, що відбувають покаран-
ня у виді громадських чи виправних 
робіт, арешту, обмеження чи позбав-
лення волі, призначене за сукупністю 
злочинів, один або кілька з яких згідно 
з цим Законом карається основним по-
каранням лише у виді штрафу, невід-
бута частина покарання знижується до 
відповідного розміру штрафу тільки 
у випадку, якщо за такий злочин було 
призначене більш суворе покарання з 
числа покарань за злочини сукупності. 

Таке ж правило застосовується при 
вирішенні питання щодо зниження 
покарання до відповідного розміру 
штрафу особам, які відбувають по-
карання, призначене за сукупністю 
вироків. 

У випадку, якщо покарання у 
виді громадських або виправних ро-
біт, ареш ту або обмеження волі було 
знижене судом до штрафу в розмірі 
понад три тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, воно не 
може бути в наступному замінено на 
покарання у виді позбавлення волі 
згідно з правилами, встановленими 
частиною п’ятою статті 53 Криміналь-
ного кодексу України. 

4. Особи, які відповідно до ста-
тей 75, 104 Кримінального кодексу 
України були звільнені з випробу-
ванням від відбування покарання у 
виді виправних робіт, обмеження чи 
позбавлення волі, призначеного їм за 
вчинення злочинів, за які цим Законом 
передбачається встановлення осно-
вного покарання лише у виді штрафу, 
продовжують виконувати покладені 
на них судом обов’язки. У випадках, 
передбачених частиною другою стат -
ті 78 Кримінального кодексу України, 
та встановлення судом підстав для 
направлення засудженого для відбу-
вання призначеного покарання, суд 
знижує таким особам покарання до 
штрафу згідно з правилами Перехід-
них та прикінцевих положень. 

У випадку, якщо покарання у виді 
виправних робіт або обмеження волі 
було знижене судом до штрафу в роз-
мірі понад три тисячі неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян, воно 
не може бути в наступному замінено 
на покарання у виді позбавлення волі 
згідно з правилами, встановленими 
частиною п’ятою статті 53 Криміналь-
ного кодексу України. 

При вирішенні питання щодо за-
міни згідно з частиною другою стат-
ті 78 Кримінального кодексу України 
покарання, призначеного за сукупніс-
тю злочинів, один або кілька з яких 
згідно з цим Законом карається осно-
вним покаранням лише у виді штрафу, 

особам, які відповідно до статей 75, 104 
Кримінального кодексу України були 
звільнені з випробуванням від відбу-
вання цього покарання, суд знижує 
покарання до штрафу лише у випадку, 
якщо за такий злочин було призначене 
більш суворе покарання з числа пока-
рань за злочини сукупності. 

5. Запобіжні заходи у вигляді три-
мання під вартою, обрані стосовно 
осіб, що підозрюються чи обвинувачу-
ються у вчиненні злочинів, за які цим 
Законом передбачається встановлен-
ня основного покарання лише у виді 
штрафу, підлягають перегляду від-
повідними судами за клопотаннями 
підозрюваного, обвинуваченого, під-
судного або прокурора з урахуванням 
положень Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України. У випадку зміни 
судом запобіжного заходу стосовно 
таких осіб з тримання під вартою на 
заставу вони звільняються з-під варти 
після фактичного внесення коштів як 
застави в порядку, визначеному Кри-
мінально-процесуальним кодексом 
України. 

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

1) розробити та затвердити порядок 
внесення коштів як застави на спеці-
альний рахунок; 

2) затвердити за погодженням з 
Державною судовою адміністрацією 
України порядок зберігання вилуче-
них при здійсненні провадження у 
справах про адміністративні право-
порушення речей і документів; 

3) привести свої нормативно-пра-
вові акти у відповідність із цим За-
коном; 

4) забезпечити приведення норма-
тивно-правових актів міністерств та 
інших центральних органів виконав-
чої влади України у відповідність із 
цим Законом. �

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ, 
5 листопада 2011 року 
№4025-VI 

ТЛУМАЧЕННЯ

Закон розумний і логічний.
У судових засіданнях, які проводяться 
за відсутності всіх учасників процесу, 
фактично відсутній предмет фіксування 
технічними засобами

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним зверненням 
товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Пріма-Сервіс» ЛТД щодо офі-
ційного тлумачення положення пункту 
7 частини третьої статті 129 Конституції 
України та за конституційним поданням 
54 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) положень частини 
шостої статті 12, частини першої статті 
41 Кодексу адміністративного судочин-
ства України, частини другої статті 197 
Цивільного процесуального кодексу 
України, за якими у разі неявки у судове 
засідання всіх осіб, які беруть участь у 
справі, чи в разі якщо розгляд справи 
здійснюється судом за відсутності осіб, 
які беруть участь у справі, фіксування 
судового процесу за допомогою звуко-
записувального технічного засобу не 
здійснюється, а також частини восьмої 
(за конституційним поданням — час-
тини сьомої) статті 811 Господарського 
процесуального кодексу України, від-
повідно до якої у випадку неявки у су-
дове засідання всіх учасників судового 
процесу фіксування судового процесу 
за допомогою звукозаписувального тех-
нічного засобу не здійснюється.

Приводом для розгляду справи згід-
но зі статтями 39, 40, 42, 43 Закону Укра-
їни «Про Конституційний Суд України» 
стали конституційне звернення това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«Пріма-Сервіс» ЛТД та конституційне 
подання 54 народних депутатів України. 

Підставою для розгляду справи 
відповідно до статей 71, 94 Закону 

України «Про Конституційний Суд 
України» є наявність неоднозначного 
застосування судами України поло-
жень пункту 7 частини третьої статті 
129 Конституції України та тверджен-
ня суб’єкта права на конституційне 
подання про неконституційність 
окремих положень частини шостої 
статті 12, частини першої статті 41 Ко-
дексу адміністративного судочинства 
України, частини другої статті 197 
Цивільного процесуального кодексу 
України, частини восьмої статті 811 
Господарського процесуального ко-
дексу України.

Заслухавши суддю-доповідача 
Кампа В.М. та дослідивши матеріали 
справи, Конституційний Суд України 

УСТАНОВИВ:

1. Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Пріма-Сервіс» ЛТД (да -
лі — Товариство) звернулося до Кон-
ституційного Суду України з клопо-
танням щодо офіційного тлумачення 
положення пункту 7 частини третьої 
статті 129 Конституції України, згідно 
з яким гласність судового процесу та 
його повне фіксування технічними 
засобами віднесено до основних засад 
судочинства.

Необхідність в офіційному тлу-
маченні положення пункту 7 частини 
третьої статті 129 Конституції України 
автор клопотання мотивує його не-
однозначним застосуванням господар-
ськими судами України. Товариство 
підтверджує це тим, що Вищий госпо-

дарський суд України як суд касацій-
ної інстанції, керуючись положенням 
частини сьомої статті 811 Господар-
ського процесуального кодексу Украї-
ни, не забезпечує фіксування судового 
процесу технічними засобами. 

Суб’єкт права на конституційне 
звернення вважає, що неоднозначне 
застосування судами України поло-
ження пункту 7 частини третьої стат-
ті 129 Конституції України призвело 
до порушення його конституційного 
права на судовий захист. 

2. Суб’єкт права на конституційне 
подання —54 народних депутати Укра-
їни — звернувся до Конституційного 
Суду України з клопотанням визнати 
такими, що не відповідають Консти-
туції України, окремі положення час-
тини шостої статті 12, частини першої 
статті 41 Кодексу адміністративного 
судочинства України, частини другої 
статті 197 Цивільного процесуально-
го кодексу України, а також частину 
восьму статті 811 Господарського про-
цесуального кодексу України.

Автори клопотання вважають, що 
оспорювані норми процесуальних ко-
дексів суперечать статтям 8, 129 Кон-
ституції України.

3. Свої позиції стосовно предмета 
конституційного звернення та консти-
туційного подання висловили Прези-
дент України, Голова Верховної Ради 
України, Кабінет Міністрів України, 
Міністерство юстиції України, Комі-
тет Верховної Ради України з питань 
законодавчого забезпечення право-
охоронної діяльності, Верховний Суд 
України, Вищий адміністративний 
суд України, Вищий господарський 
суд України, Вищий спеціалізований 
суд України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ, науковці Доне-
цького національного університету, 
Національного університету «Одеська 
юридична академія», Національної 
школи суддів України.

4. Конституційний Суд України, 
вирішуючи порушені в конституцій-
ному зверненні питання, виходить з 
такого.

В Україні як демократичній, со-
ціальній, правовій державі права і 
свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності 
держави; утвердження і забезпечен-
ня прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави (стаття 1, частина 
друга статті 3 Конституції України). 

Права і свободи людини і грома-
дянина захищаються судом (частина 
перша статті 55 Основного Закону 
України). В Україні визнається і діє 
принцип верховенства права (частина 
перша статті 8 Конституції України), 
на засадах якого здійснюється право-
суддя (абзац п’ятнадцятий підпункту 
4.1 пункту 4 мотивувальної части-
ни Рішення Конституційного Суду 
України від 2 листопада 2004 року 
№15-рп/2004, частина перша статті 
6 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів»). Звернення до суду для 
захисту конституційних прав і свобод 
людини і громадянина безпосеред-
ньо на підставі Конституції України 
гарантується (частина третя статті 8 
Основного Закону України).

4.1. Частиною третьою статті 129 
Конституції України визначено осно-
вні засади судочинства, які відповідно 
до правової позиції Конституційно-
го Суду України є конституційними 
гарантіями права на судовий захист 
(абзац перший підпункту 3.2 пункту 3 
мотивувальної частини Рішення від 2 
листопада 2011 року №13-рп/2011). 

До основних засад судочинства 
належить, зокрема, повне фіксування 
судового процесу технічними засо-
бами (пункт 7 частини третьої статті 
129 Конституції України). Наведений 
конституційний припис покладає на 
суд обов’язок здійснювати повне фік-
сування судового процесу технічни-
ми засобами, оскільки саме за умови 
такого фіксування судового процесу 
гарантується конституційне право 
кожного на судовий захист, а також 
забезпечуються законність та інші 
основні засади судочинства. 

Відповідно до частини третьої 
статті 124 Основного Закону України 
судочинство здійснюється Консти-
туційним Судом України та судами 
загальної юрисдикції.

Суди загальної юрисдикції спе-
ціалізуються на розгляді цивільних, 
кримінальних, господарських, адмі-
ністративних справ, а також справ 
про адміністративні правопорушення 
(частина перша статті 18 Закону Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів»).

Конституційний Суд України вва-
жає, що положення пункту 7 частини 
третьої статті 129 Конституції України 
передбачає фіксування технічними 
засобами судових засідань, у яких від-
буваються розгляд справи по суті та 
її вирішення судом першої інстанції, 
а також розгляд і вирішення справи 
судами апеляційної та касаційної ін-
станції.

4.2. Судом касаційної інстанції з 
розгляду господарських справ є Ви-
щий господарський суд України (стат-
тя 31 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів», частина третя статті 46 
Господарського процесуального кодек-
су України), що здійснює судочинство 
на конституційних засадах, до яких на-
лежить, зокрема, повне фіксування су-
дового процесу технічними засобами. 

Системний аналіз положень Гос-
подарського процесуального кодексу 
України вказує на те, що ними не вре-
гульовано питання щодо фіксування 
судового процесу технічними засоба-
ми у касаційній інстанції. 

На підставі частини третьої статті 8 
Основного Закону України положення 
пункту 7 частини третьої статті 129 
Конституції України щодо повного 
фіксування судового процесу техніч-
ними засобами є нормою прямої дії, 
що, як зазначав Конституційний Суд 
України у Рішенні від 25 червня 2008 
року №12-рп/2008, застосовується без-
посередньо (абзац другий підпункту 
6.1 пункту 6 мотивувальної частини). 

Виходячи з викладеного у Вищому 
господарському суді України повне 
фіксування судових засідань технічни-
ми засобами повинно забезпечуватися 
безпосередньо на підставі положення 
пункту 7 частини третьої статті 129 
Конституції України.

5. Конституційний Суд України, 
вирішуючи порушені у конститу-
ційному поданні питання, вважає за 
необхідне вказати на таке.

Відповідно до пункту 14 частини 
першої статті 92 Конституції України 
виключно законами визначаються пи-
тання судочинства, до яких належить, 
зокрема, повне фіксування судового 
процесу технічними засобами.

У судових засіданнях, які прово-
дяться за відсутності всіх учасників 
судового процесу (як через неявку 
таких осіб, так і у зв’язку з письмовою 
формою провадження у справі), фак-
тично відсутній предмет фіксування 
технічними засобами у розумінні 
пункту 7 частини третьої статті 129 
Конституції України. 

На основі системного аналізу оспо-
рюваних положень кодексів Конститу-
ційний Суд України дійшов висновку, 
що вони ґрунтуються на принципі 
верховенства права, зокрема на таких 
його складових, як ефективність мети 
і засобів правового регулювання, ро-
зумність та логічність закону. 

Таким чином, оспорювані поло-
ження частини шостої статті 12, час-
тини першої статті 41 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України, 
частини другої статті 197 Цивільного 
процесуального кодексу України, час-
тини восьмої статті 811 Господарського 
процесуального кодексу України не 
суперечать частині другій статті 8 та 
пункту 7 частини третьої статті 129 
Основного Закону України. 

Виходячи з викладеного та керую-
чись статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 51, 61, 62, 65, 66, 67, 
69, 73, 95 Закону України «Про Консти-
туційний Суд України», Конституцій-
ний Суд України 

ВИРІШИВ:

1. В аспекті конституційного звер-
нення положення пункту 7 частини 
третьої статті 129 Конституції України 
як норми прямої дії щодо повного фік-
сування судового процесу технічними 
засобами необхідно розуміти так, що у 
Вищому господарському суді України 
повне фіксування судових засідань 
технічними засобами повинно забез-
печуватися на підставі цього консти-
туційного положення.

2. Визнати такими, що відповіда-
ють Конституції України (є конститу-
ційними), положення частини шостої 
статті 12, частини першої статті 41 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України, частини другої статті 
197 Цивільного процесуального кодексу 
України, а також частину восьму статті 
811 Господарського процесуального 
кодексу України, якими передбачено 
випадки, коли повне фіксування судо-
вого процесу технічними засобами не 
здійснюється.

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

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

 � Конституційний Cуд України
Іменем України
Рішення 
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у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою 
відповідальністю «Пріма-Сервіс» ЛТД щодо офіційного тлумачення 
положення пункту 7 частини третьої статті 129 Конституції України 
та за конституційним поданням 54 народних депутатів України 
щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих 
положень частини шостої статті 12, частини першої статті 41 Кодексу 
адміністративного судочинства України, частини другої статті 197 
Цивільного процесуального кодексу України, а також частини восьмої 
статті 811 Господарського процесуального кодексу України (справа про 
фіксування судового процесу технічними засобами)

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

20 документ


