
2 Новини і коментарі
5 Судова влада 
8 Фотофакт

10 Законодавча влада
12 Судова практика 
14 Іменем закону

15 Міжнародне право
16 Weekend
17 Документ 61018

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

ЦIНА ДОГОВIРНА

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

У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ 

Колишній голова Вищого 
арбітражного суду Росії, 
суддя у відставці Веніамін 
ЯКОВЛЄВ розповів, чому 
професіоналом може бути 
лише той юрист, в якого 
є «моральне підгрунтя».

АНОНС

САМОВРЯДУВАННЯ 
Добробут власними 
силами
РСУ закликала суддів брати фінан-
сові справи у свої руки. � СТОР. 5 

ПОСАДИ

Імідж працює 
на результат
Скарги, які надходять на суддів до 
кваліфкомісії, можуть вплинути 
на кар’єру. Члени ВККС урахову-
ють цей показник, розглядаючи 
матеріали щодо надання рекомен-
дацій. � СТОР. 6

ПЕРСПЕКТИВИ

Падчерка держави
Чим більше буде бажання зеконо-
мити на справедливості, тим менше 
цієї справедливості буде в країні. 
� СТОР. 7

РІШЕННЯ

Кабмін отримав усі 
гарантії
Якщо в законі зазначено певний 
розмір соціальної допомоги, то це 
ще не означає, що Кабмін не має 
права коригувати його відповідно 
до своїх можливостей. Такого ви-
сновку дійшли в Конституційному 
Суді. � СТОР. 10 

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Процесуальний захист 
«дітей війни»
Підвищення до пенсії нерозривно 
пов’язане з виплатою самої пенсії 
та має не визначений у часі гранич-
ний термін виплати. � СТОР. 12

ДОСЛІДЖЕННЯ

Бізнес проти корупції
Для подолання корупції в Україні 
необхідні системні зміни, напри-
клад залучення до вирішення цієї 
проблеми представників бізнесу, 
пошук нової еліти, яка зможе реа-
лізувати нову політику на практиці. 
� СТОР. 14

ТЛУМАЧЕННЯ

Незалежність 
не оподатковується!
Щомісячне грошове утримання 
як судді, котрий, маючи право 
на відставку, продовжує працювати, 
так і судді у відставці не включається 
до їх загального доходу.  � СТОР. 17
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ПРАВИЛА

Еталон щоденної роботи
Віктор ТАТЬКОВ: «Постанови 
пленуму приймаються для 
того, аби всі працювали так, 
як у них записано» � СТОР.4

РЕЙТИНГ 

Десять справ 
одного року
Найгучніші кримінальні процеси, за якими спостерігали 
як в Україні, так і за кордоном 
ЮЛІЯ ГАЙДАЙ

Цього року прокуратура 
виявила не бачену досі активність: 
мало того, що боротьба 
з корупцією досягла воістину 
вселенських масштабів, 
то ще й у сіті правоохоронців 
регулярно попадалася дійсно 
велика риба. Крім знакових фігур 
у політиці — Юлії Тимошенко, 
Юрія Луценка, за гратами 
опинилися колишній в.о. міністра 
оборони Валерій Іващенко, 
екс-голова Держфінпослуг 
Василь Волга, депутат Луганської 
міськради Роман Ландік і багато 
інших. До того ж у деяких гучних 
справах уже постановлені вироки. 
Мабуть, уперше влада не просто 
проголошує гасла, а демонструє 
волю й рішучість у боротьбі з 
корупцією.
«ЗіБ» склав рейтинг найгучніших 
кримінальних справ минулого року. 

1. Суддя й підсудна року

Безумовно, перше місце в рейтин-
гу займає Ю.Тимошенко. З багатьох 
причин. Уже хоча б тому, що за слу-
ханням кримінальної справи проти 
неї в Печерському райсуді м.Києва 
стежила не тільки вся Україна, а й 
знач на частина цивілізованого світу. І 
це перший вирок, винесений в Україні 
її екс-прем’єрові. Хоча Ю.Тимошенко 
визнали винною в перевищенні служ-
бових повноважень під час підписан-
ня газових контрактів з Росією у 2009 
році, крапку в цій історії, швидше за 
все, ще не поставлено. Захисники Юлії 

Володимирівни вже подали скаргу до 
Європейського суду з прав людини. 
За словами Сергія Власенка, в заяві 
робиться акцент на процесуальних 
порушеннях. Рішення Євросуду за-
хист чекає не раніше квітня. Хоча 
прихильники екс-прем’єра все ще 
сподіваються, що ст.365 КК, за якою 
обвинувачували Юлію Володимирів-
ну, декриміналізують. В усякому разі 
Президент Віктор Янукович не відки-
дав можливості такого розвитку подій. 

Правда, крім «газової справи» в 
арсеналі правоохоронців є ще як мі-
німум 20 кримінальних справ проти 
Ю.Тимошенко — про це не так давно 
заявив перший заступник Генпроку-

рора Ренат Кузьмін. 
Окрім Ю.Тимошенко, спеціальну 

номінацію в рейтингу «ЗіБ» заслужив 
і суддя, котрий розглядав її справу. 
Для мільйонів українців Родіон Кірє-
єв кілька місяців уособлював право-
суддя. Його популярність затьмарила 
популярність зірок шоу-бізнесу, його 
зображення тиражували газети й 
Інтернет. Мабуть, до цього моменту 
вітчизняна Феміда для обивателя 
була безликою, і ось на якийсь час 
вона набула обличчя. Втім, можливо, 
наступний гучний процес народить 
нового героя. 

 � Закінчення на стор.3

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!

У зв’язку з новорічними 
святами наступне спарене число
газети (№2—3) вийде друком 
згідно з графіком — 
14 січня 2012 року.

З НОВИМ РОКОМ 
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

ВЕРХОВНИЙ СУД 
УКРАЇНИ

Шановні колеги!

Добіг кінця 2011 рік. 
Для кожного з нас він був 
сповнений різноманітними 
суспільними подіями, напруженою 
працею, професійними та особистими 
труднощами й надбаннями. 

Непростим цей рік видався і для 
суддів та працівників апарату судів. 

Переконаний, що спільними зу-
силлями ми досягнемо покращення 
стану здійснення правосуддя в дер-
жаві, піднімемо рівень захисту прав 
і свобод громадян, інтересів юридич-
них осіб і держави в цілому. Будемо 
разом викорінювати причини наших 
негараздів. 

Судова система має бути й буде 
єдиною, міцною та незалежною. 

Тож нехай 2012 рік виправдає най-
кращі надії та прагнення, подарує 
здоров’я й щастя вам та вашим роди-
нам! 

Бажаю нових звершень у новому 
році! 

З Новим роком 
та Різдвом Христовим! 

З повагою
Голова Верховного 
Суду України 
Петро ПИЛИПЧУК

ВИЩИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
УКРАЇНИ

Шановні друзі!

Від щирого серця вітаю 
вас зі святами — Новим 
роком та Різдвом Хрис-
товим!

Не без зусиль нам даються пере-
моги на шляху реалізації системних 
реформ у різних сферах життя нашої 
країни. Однак самовіддана й напо-
леглива праця кожного з нас завжди 
слугує стабільним успіхам розвитку 
України як потужної правової дер-
жави.

Тож нехай у новому році всі за-
думи здійсняться, а високий профе-
сіоналізм, енергійність та прагнення  
кращого сприяють новим звершен-
ням в ім’я підвищення добробуту на-
роду та на благо нашої Батьківщини!

Бажаю, щоб прийдешній рік ви-
правдав усі ваші надії, приніс мир, 
добробут і любов вам і вашим ро-
динам! 

Добра вам і безмежного відчуття 
щастя на всі свята!

З повагою
Голова Вищого 
адміністративного суду України 
Ігор ТЕМКІЖЕВ

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД 
УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ 
І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

Шановні колеги!

Щиро вітаю вас із Новим 
роком та Різдвом Христо-
вим!

Рік, що минув, був для нас нелег-
ким. Окрім здійснення правосуддя, 
всьому колективу доводилося вирі-
шувати організаційні питання, ство-
рювати вкрай необхідні умови для 
діяльності суду. Завдяки натхненній 
та злагодженій роботі ми гідно ви-
тримали ці випробування й готові до 
нових завдань та звершень. 

Тож хочу подякувати вам за сум-
лінну працю, відповідальність та 
високу вимогливість до себе й поба-
жати досягнень на ниві утверджен-
ня принципу верховенства права, 
незалежності й демократії в нашій 
державі.

Нехай 2012 рік принесе вам і ва-
шим родинам позитивні зміни, мир 
і злагоду, добробут і процвітання, а 
різдвяні дзвони подарують здоров’я, 
щастя, любов та надію на краще 
майбутнє. 

З повагою 
Голова Вищого 
спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 
Леонід ФЕСЕНКО

Для мільйонів українців Р.Кірєєв кілька місяців уособлював правосуддя.



ЗВІТ

Змінити себе та інших
Міністр юстиції розповів про здійснені й заплановані реформи 

ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Минулого року Міністерства 
юстиції торкнувся ряд змін. 
Ідеться про нові завдання 
та функції, вдосконалення 
організації роботи. Разом з тим 
фахівці відомства працювали й 
над оновленням законодавства. 
Що змінилося за останній час і на 
прийняття яких новацій можна 
розраховувати у 2012 році — на 
підсумковій прес-конференції 
розповів міністр юстиції 
Олександр Лавринович. 

Починати з влади

За кілька днів до Нового року 
О.Лавринович поспілкувався з пред-
ставниками преси й розповів про 
виконані завдання та плани на най-
ближче майбутнє. За словами міні-
стра, система юстиції як готувала 
проекти реформ, так і сама була їх 
об’єктом. 

Суттєві зміни торкнулися всієї 
системи влади. Чисельність міністрів 
в Уряді скоротилася до 16, а кількість 
центральних органів виконавчої 
влади — зі 111 до 74. Крім того, між 
останніми по-новому розподілені 
обов’язки.

«Це не тільки розподіл функцій 
за видами, а й один з найсильніших 
антикорупційних кроків, коли не-
можливо сформувати проблему, са-
мому визначити її вирішення, контр-
олювати виконання цього рішення 
та підбивати підсумки, як було до 
цього року», — наголосив очільник 
Мін’юсту. 

Щопра вда ,  як визна в О.Ла в-
р и н о в и ч ,  у с і  п р о бл е м и  щ е  н е 
розв’язані. Продовжити курс змін 
має новий за кон п ро держа вн у 
службу.

Нові функції

У минулому році Мін’юсту дове-
лося виконувати додаткові завдання. 

Так, після прийняття антикорупцій-
ного законодавства міністерство про-
водить антикорупційну експертизу 
актів різних органів влади. 

«Найбільші корупційні діяння, 
які мають найсильніший вплив на 
суспільство, на жаль здійснювались 
у законний спосіб, а перед цим за-
кладались відповідні норми в укази 
чи постанови», — заявив міністр. За-
галом у минулому році було виявлено 
264 проекти, в яких містилися поло-
ження, що могли провокувати коруп-
цію. Найчастіше такі норми стосува-
лися державних закупівель.

На думку О.Лавриновича, коруп-
ційні схеми в документах не можна 
списувати на непрофесійність авто-
рів. Навпаки, для того, щоб викорис-
товувати такі можливості, необхідно 
чудово розумітися на предметі своєї 
діяльності.

Крім цього, міністерство провело 
величезну кількість експертиз при ре-
єстрації нормативно-правових актів. 
Раніше ж дуже часто вони діяли без 
відповідного засвідчення. Найбіль-
ше, за словами О.Лавриновича, цим 
грішили податківці, Нацбанк, місцеві 
держадміністрації.

Минулого року Мін’юст зареє-
стрував близько 1500 нормативних 
актів, а в більш ніж 20 випадках — 
відмовив. Ця робота триватиме й 
навіть стане ще важливішою, в тому 
числі й для очільників відомств. 
Із 1 січня за використання норма-
тивних актів, які не зареєстровані 
Мін’юстом, керівники держорганів 
сплачуватимуть штрафи. «Думаю, 
ця норма позитивно вплине на дис-
ципліну. І в минулому залишаться 
випадки, коли використовувалися 
незареєстровані акти або нормативні 
акти підмінялися листами», — від-
значив О.Лавринович. 

КПК на старті

Предмет особливої гордості міні-
стра — проект нового Кримінального 
процесуального кодексу, до підготов-
ки якого доклали руки й працівники 

його відомства. «Останні 18 років 
різними експертами, науковцями, 
народними депутатами, членами 
Уряду ініціювалася розробка цього 
проекту, але він протягом років так 
і не став чинним», — констатував 
О.Лавринович. Щоправда, цьому 
можна знайти пояснення — підго-
товкою змін займатися було надзви-
чайно важко, адже далеко не всі були 
в них зацікавлені. «Система право-
охоронних органів досить консерва-
тивно ставиться до серйозних змін в 
організації роботи, повноваженнях 
і функція», — сказав міністр. Але 
О.Лавринович переконаний, що у 2012 
році новий КПК, незважаючи ні на що 
буде прийнятий. 

«Обвинувальний ухил залишить-
ся в історії, ми матимемо реальну зма-
гальність і рівність обвинувачення та 
захисту», — наголосив міністр. У той 
же час О.Лавринович готовий до того, 
що кінцевий варіант кодексу буде 
компромісним. «Протягнути» через 

парламент усі зміни, швидше за все, 
не вдасться. Та все ж його прийняття 
має стати знаковим.

На жаль, процесуальне законо-
давство — не єдина проблема, з якою 
стикаються підозрювані. Міністр 
розуміє, що в СІЗО та ізоляторах 
тимчасового тримання до них засто-
совуються тортури. І самого тільки 
нового кодексу для боротьби із цим 
ганебним явищем недостатньо. На 
думку О.Лавриновича, потрібно по-
кращувати відбір кадрів на роботу 
в правоохоронних органах, а також 
створювати такі умови, які перед-
бачатимуть негайне й жорстке по-
карання для тих, хто вдається до 
тортур.

Змінити систему правоохоронних 
органів навряд чи вдасться в наступ-
ному році. І міністр, і суспільство 
свідомі того, що це справа тривалого 
часу. Головне, щоб відбувалося по-
кращення і рух спрямовувався в пра-
вильному напрямку. �

Хоча у 2011 р. система влади зазнала значних змін, 
Мін’юст знайшов у ній своє місце.

ПРОГНОЗИ ЕКСПЕРТІВ

Чого чекати Україні у 2012 році 
від міжнародної політики?

МИХАЙЛО 
ПОГРЕБИНСЬКИЙ:

— Очевидно, що нам поки не вдається 
домовитись одночасно з Росією та ЄС. І 
так чи інакше ми все ж будемо змушені 
піти на серйозні поступки у двох на-
прямках, оскільки зацікавлені в тому, 
щоб вирішити проблеми у відносинах 
як з Росією, так і з Європою. Тобто у 
2012 році нас чекають колосальні про-
блеми. І, щоб досягти результату, дове-
деться йти на поступки. Але не знаю, чи 
готові наші керманичі до них. 

ВІКТОР 
НЕБОЖЕНКО: 

— Україна вибрала дуже складний 
стиль поведінки з іншими державами —
так званий агресивний ізоляціонізм. 
Лише дуже потужні та великі держави 
можуть собі це дозволяти, такі як США, 
Велика Британія, Німеччина. Тому те, 
що Україна умудрилася посваритись і з 
Росією, і з ЄС, матиме для неї негативні 
наслідки. Швидше за все, у 2012 році 
Україна буде пожинати плоди стратегії 
дипломатичного агресивного ізоля-
ціонізму. Адже тепер нам не вірить ні 
Росія, ні ЄС. Тож, якщо буде уклада-
тися якийсь договір, то, очевидно, не 
на тривалий період. Потрібно чимало 
часу, щоб побудувати якийсь інший 
тип відносин. 

ВОЛОДИМИР 
КОРНІЛОВ: 

— Насамперед труднощі у відносинах з 
Росією та ЄС пов’язані з тим, що Україна 
все ще не визначилася, що їй потрібно. 
На мою думку, основна проблема по-
лягатиме в тому, що у 2012 році Україні 
все ж доведеться визначатись. А це, у 
свою чергу, спричинить проблеми все-
редині країни, оскільки геостратегічний 
вибір супроводжуватиметься гострою 
внутрішньополітичною боротьбою. 

ВІТАЛІЙ БАЛА: 

— Основним індикатором проблем у 
відносинах з Росією буде президент-
ська кампанія в цій державі. Гадаю, тіль-
ки після цього можна розраховувати 
на більш-менш серйозні кроки для до-
сягнення компромісу. Що ж до Європи, 
то тут ситуація дещо простіша. Якщо ми 
будемо погоджуватися з тими умовами, 
які нам виставлені, то проблем з ЄС не 
виникне. Але я вірю в чудо і думаю, що 
у 2012 році все в нас буде гаразд. 

Записала АНІ ГАЛУК

ВІТАЄМО!

ЗІНОВІЙ ШКУТЯК
5 січня, 64 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
будівництва, містобудування і житлово-
комунального господарства та регіо-
нальної політики, представник фракції 
блоку «НУНС», народний депутат V та VI 
скликань.

ОЛЕКСАНДР 
ФЕЛЬДМАН
6 січня, 52 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
боротьби з організованою злочинністю 
і корупцією, представник фракції Пар-
тії регіонів, народний депутат ІV—VI 
скликань.

ВІКТОР ШВЕЦЬ
6 січня, 58 років

Голова Комітету ВР з питань законо-
давчого забезпечення правоохоронної 
діяльності, представник фракції БЮТ — 
«Батьківщина», народний депутат V та 
VI скликань.

ОЛЕКСАНДР БОНДАР
7 січня, 57 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
економічної політики, представник 
фракції блоку «НУНС», народний депу-
тат V та VI скликань.

КОСТЯНТИН ЖЕВАГО
7 січня, 38 років

Член Комітету ВР з питань правової по-
літики, представник фракції БЮТ —
Батьківщина», народний депутат ІІІ—VI 
скликань.

ВАДИМ ПЕТРЕНКО
8 січня, 66 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
державного будівництва та місцевого 
самоврядування, представник фракції 
БЮТ — «Батьківщина», народний депу-
тат V та VI скликань.

ЯРОСЛАВ 
ДЖОДЖИК
9 січня, 52 роки

Член Комітету ВР з питань бюджету, 
представник фракції блоку «НУНС», на-
родний депутат IV та VI скликань.

ІГОР АЛЕКСЄЄВ
10 січня, 52 роки

Секретар Комітету ВР у закордонних 
справах, представник фракції КПУ, на-
родний депутат IV—VI скликань.

ЮРІЙ ВОРОПАЄВ
10 січня, 57 років

Заступник голови, голова підкоміте-
ту Комітету ВР з питань економічної 
політики, представник фракції Партії 
регіонів, народний депутат V та VI 
скликань.

ІРИНА ГОРІНА
10 січня

Член Комітету ВР з питань економічної 
політики, представниця фракції Партії 
регіонів, народний депутат VI скли-
кання.

ОЛЕКСІЙ БАБУРІН
11 січня, 63 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з пи-
тань транспорту і зв’язку, представник 
фракції КПУ, народний депутат III—VI 
скликань.

МИКОЛА 
МАРТИНЕНКО
12 січня, 51 рік

Голова Комітету ВР з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної 
політики та ядерної безпеки, представ-
ник фракції блоку «НУНС», народний 
депутат III—VI скликань.

СВІТЛАНА 
ШМЕЛЬОВА
12 січня

Голова підкомітету з питань регулю-
вання трудових відносин та зайнятості 
населення Комітету ВР з питань со-
ціальної політики та праці, представ-
ниця фракції КПУ, народний депутат VI 
скликання.

НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

Стратегічна 
визначеність
З якими проблемами в зовнішній політиці Київ 
стикався у 2011 році, а які підстерігають його у 2012-му
МАРИНА БОЙКО

За час президентства Віктора 
Януковича дипломатичний 
корпус, представляючи інтереси 
України в переговорах з багатьма 
державами, як перемагав, так і 
зазнавав поразок. Проте головне, 
що в питаннях зовнішньої 
політики в Києва завжди була 
стратегічна визначеність: мета — 
європейська інтеграція та міцні 
дружні взаємини з багатьма 
країнами-партнерами. А 
особливо важливим для України 
стало налагодження політичних 
і економічних зв’язків з 
північно-східним сусідом — 
Росією.

За два роки Київ досяг значного 
прогресу у відносинах з Європей-
ським Союзом. Нагадаємо: після 
інавгурації Віктор Федорович пер-
ший візит здійснив у Брюссель (у 
березні 2010 року). І лише через 
кілька днів після цього відправився 
в Москву. Та що говорити про візит: 
головний пріоритет нашої країни — 
курс на євроінтеграцію — вдалося 
закріпити навіть на законодавчому 
рівні.

Одначе визначити цілі — не так 
уже й складно. А ось реалізувати їх 
не так просто, як здається на перший 
погляд. Та й з «неголовним» партне-
ром, Росією, в України іноді бувають 
«затяжні розбіжності». Особливо в 
газових питаннях. Тому Києву до-
водиться спрямовувати всі свої сили 
не тільки на те, щоб скласти європей-
ський іспит і в результаті вступити 
в ЄС, а й на боротьбу за ціну на бла-
китне паливо.

«Вас цікавить, в якому стані пе-
реговори між Україною та Росією? 
У важкому», — недавно сказав жур-
налістам Президент. Він нагадав, 
що переговори з Москвою про ціну 
на газ ідуть уже майже 1,5 року. «Це 
тривалий процес, в якому вимоги 
України до Росії досить зрозумілі з 
погляду формування ціни на газ», — 
відзначив глава держави.

Також він часто нагадує, що під-
писання газової угоди у 2009 році 
призвело до того, що Україна «отри-
мала найвищу ціну на газ серед 
європейських країн». «І сьогодні, 
незважаючи на те, що працює так 
звана харківська знижка — $100 на 
1 тис. м3, — наша держава порівняно з 
іншими платить найвищу ціну за газ. 
Це вкрай важкий для нас тягар», —
поділився В.Янукович проблемою з 
представниками ЗМІ.

З європейським вектором теж не 
все так просто. Київ прагне підписа-
ти з Брюсселем угоду про асоціацію. 
Цей документ повинен стати доро-
говказом до Старого світу.

19 грудня до Києва приїжджали 
єврогості: президент Європейської 
ради Герман ван Ромпей і голова 
Єврокомісії Жозе-Мануель Баррозу. 
Українська влада сподівалася, що 
представники ЄС піднесуть пода-
рунок до Нового року — парафують 
угоду про асоціацію. А Г.ван Ромпей і 
Ж.-М.Баррозу заявили, що перегово-
ри з Києвом були непростими, адже 
останній «поставив перед собою цілі, 
на реалізацію яких іде немало сил і 

часу». У результаті проведеної зустрі-
чі сторони підійшли до завершення 
роботи над текстом документа.

Для Києва й Брюсселя — це ве-
личезний успіх. Обидві сторони по-
годилися, що підписання угоди про 
асоціацію важливе як для України, 
так і для ЄС. «Я переконаний, що 
проект об’єднаної Європи не буде 
завершений, поки за її межами пере-
буватимуть такі великі європейські 
країни й народи, як український на-
род. Процес подальшого розширення 
ЄС — це рух у напрямку зміцнення 
економічної стабільності, безпеки 
та європейських цінностей. Це рух 
у напрямку сильнішої Європи», — 
підкреслив В.Янукович на XV саміті 
Україна—ЄС.

Наступного року нашу країну че-
кають нові випробування, пов’язані 
з вирішенням старих питань — ін-
теграцією до Європи й ціною на газ. 
Але хто б не ставив нам ультиматуми, 
примушуючи вибирати, в яку орга-
нізацію вступати, Україна спокійно 
продовжує робити свою справу — 
рухається в бік Заходу, встигаючи 
«забігти» і на Схід. �

У цьому році В.Януковичу ще не один раз доведеться прислухатися до думок партнерів 
і приймати важливі рішення.

2 новини і коментарі



РЕЙТИНГ 

Десять справ 
одного року
Найгучніші кримінальні процеси, 
за якими спостерігали як в Україні, так і за кордоном 

 � Закінчення, початок на стор.1

2. Ізоляція року

Кримінальну справу стосовно 
Ю.Луценка було порушено наприкін-
ці 2010-го, відтоді чоловік перебуває 
в СІЗО. Недавно він відзначив річний 
«ювілей» перебування під вартою. Це 
чи не найтриваліше перебування в 
слідчому ізоляторі колишнього чинов-
ника такого рангу. 

Екс-міністрові інкримінують ту 
саму статтю, що і Ю.Тимошенко — 
ч.3 ст.365 («перевищення влади або 
службових повноважень, які спричи-
нили тяжкі наслідки»). Зокрема, його 
обвинувачують у незаконному при-
йомі на роботу в міністерство свого 
колишнього водія та в порушеннях, 
пов’язаних з наданням останньому 
квартири й нарахуванням пенсії. 
Також Ю.Луценка обвинувачують у 
порушеннях при організації святку-
вання Дня міліції.

З огляду на те, що суд поки допитав 
лише кілька десятків свідків з кількох 
сотень, швидше за все, цей процес ста-
не одним з найбільш затяжних в історії 
вітчизняного правосуддя.

3. Виправдання року

У грудні минулого року Печерський 
райсуд м.Києва визнав незаконним і 
скасував постанову Генеральної про-
куратури про порушення криміналь-
ної справи стосовно Леоніда Кучми за 
обвинуваченням його в причетності до 
вбивства журналіста Георгія Гонгадзе 
(все та ж ч.3 ст.365 КК). Суд не виявив 
ознак, які вказували б на причетність 
Президента (1994—2005 рр.) до скоєння 
тяжкого злочину. Суд, зокрема, встано-
вив, що фактично єдиною підставою для 
порушення справи стали плівки Мико-
ли Мельниченка, а згідно з рішенням 
Конституційного Суду обвинувачення 
не може грунтуватися на доказах, отри-
маних незаконним шляхом і наданих 
особою, не уповноваженою їх збирати.

Нагадаємо: кримінальну справу 
проти Л.Кучми порушили в березні 
2011 року. При цьому записи розмов 
у кабінеті глави держави були визнані 
речдоками. Але вже тоді більшість по-
літологів передбачали, що справу так 
чи інакше закриють. Правда, Генпро-
куратура оскаржила рішення суду й 
чекає вердикту апеляційної інстанції. 

4. Хабар року 

У липні в Україні вибухнув черго-
вий гучний скандал: співробітники 
ГПУ й СБУ затримали голову Держ-
фінпослуг, лідера партії «Союз лівих 
сил» В.Волгу. Його обвинуватили в 
одержанні хабара в розмірі $0,5 млн. 
Затриманню передували арешти кіль-
кох його підлеглих. Справу стосовно 
чиновника порушили за ч.3 ст.368 КК. 
«Підозрюваний вимагав указану суму 
за скасування рішення Держфінпослуг 
про введення тимчасової адміністрації 
в одній з кредитних спілок. Крім того, 
у цій справі проходять ще 3 представ-
ники комісії», — повідомила ГПУ. Сам 
В.Волга заявляв, що арешт не був для 
нього несподіванкою — незадовго до 
цього він нібито «розкрив злочинні 
фінансові схеми, про які не встиг до-
повісти Президентові».

«Справа Волги» вже направлена 
до Шевченківського районного суду 
м.Києва.

5. Антигерой року 

Ним, безумовно, став екс-голова 
Львівського апеляційного адміністра-

тивного суду Ігор Зварич. 20 вересня 
2011-го Оболонський районний суд 
м.Києва визнав, що І.Зварич отримав 
хабарі на суму понад 963 тис. грн., і за-
судив його до 10 років позбавлення волі 
з конфіскацією всього майна. Ще одного 
суддю й фігуранта цієї ж справи — по-
середника В’ячеслава Люба шевського — 
засудили до 5 років ув’язнення. 

Нагадаємо: у хабарництві І.Зварича 
обвинуватили ще наприкінці 2008 ро-
ку. Наступного дня в нього й 7 інших 
суддів було проведено обшуки в служ-
бових кабінетах і квартирах. Причому 
в І.Зварича вдома знайшли $1 млн і 
понад 300 тис. грн. «Справа Зварича» 
змусила політиків і журналістів ще раз 
серйозно замислитися над проблемою 
корупції в українських судах.

6. Секретність року

Ще навесні 2011-го ГПУ направила 
до суду «справу Пукача». Екс-шефа 
міліційної «наружки» обвинувачу-
ють у вбивстві у 2000 році журналіста 
Г.Гонгадзе. Цього процесу чекала вся 
Україна, але побувати на ньому не вда-
лося жодному журналістові. Окремим 
матеріалам цієї кримінальної справи 
присвоєно гриф «таємно», і розгляд її 
в суді теж засекречений. Тому громад-
ськості доводиться задовольнятися 
скупими коментарями адвокатів, чия 
відвертість вельми обмежена поло-
женнями закону «Про державну таєм-
ницю». Тож дізнатися, які показання 
надає скандальний генерал, поки що 
не видається можливим. 

7. Афера року

Останнім гучним викриттям 2011-го 
став арешт голови Держслужби зайня-
тості Володимира Галицького. 26 листо-
пада співробітники СБУ заарештували 
його, а також 4 інших підлеглих йому 
чиновників. За версією слідства, пра-
цівники ДСЗ збагачувалися за рахунок 
махінацій з коштами, які виділялися в 
рамках програми створення робочих 
місць. ГПУ порушила кримінальні спра-
ви за ст.368 КК («Одержання хабара») і 
ст.3682 («Незаконне збагачення»). Мак-
симальне покарання за цими статтями 
— позбавлення волі на строк до 12 і 10 

років відповідно. Під час обшуків у кіль-
кох банківських скриньках, що належа-
ли затриманим, були знайдені валютні 
цінності на загальну суму $7,5 млн, зо-
лоті прикраси й коштовне каміння. 

8. Компроміс року 

У 2011-му на волю вийшов чоловік, 
котрий постраждав через укладен-
ня газової справи, — Ігор Діденко. 
Колишнього першого заступника 
голови «Нафтогазу України» обви-
нувачували в привласненні, розтраті 
майна або заволодінні ним шляхом 
зловживання службовим становищем 
(ч.2 ст.191 КК) у зв’язку з розмитнен-
ням працівниками «Нафтогазу» й 
Держмитслужби 11 млрд м3 газу, які 
належали компанії «Росукренерго», 
що обіцяло йому зовсім не райдужні 
перспективи. Проте в серпні 2011 року 
прокуратура несподівано виступила 
за перекваліфікацію вищезгаданої 
статті на ч.2 ст.364 («Зловживання 
владою або службовим становищем»), 
що передбачає більш м’яке покарання. 
У результаті екс-заступник головы 
«Нафтогазу» отримав 3 роки позбав-
лення волі умовно. Після проголо-
шення вироку І.Діденка звільнили 
з-під варти. Ще двох фігурантів цієї 
справи — колишнього голову Держ-
митслужби Анатолія Макаренка й 
екс-начальника відділу Київської регі-
ональної митниці Тараса Шепітька — 
в липні 2010 року звільнили з-під 
варти, змінивши запобіжний захід на 
підписку про невиїзд.

9. Мажор року

Екс-депутат Луганської міськради 
від ПР, син впливового «регіонала» 
Володимира Ландіка Роман, можливо, 
стане першим мажором, який отримає 
реальне покарання. В усякому разі, 
його вже відправили в СІЗО й відпус-
кати на волю, схоже, не збираються. 
Отже, цей процес деякою мірою можна 
назвати показовим. 

Р.Ландіка обвинувачують за ч.3 
ст.296 КК («Хуліганство»): влітку цьо-
го року він влаштував бешкет і по-
бив дівчину в луганському ресторані 
«Баккара», причому відеозапис події 

практично відразу ж з’явився в Інтер-
неті. Під час суду Роман поводився 
агресивно й робив дивні заяви. На-
приклад, він стверджував, що люди, 
котрі «замовили» його, «одержимі 
дияволом», а сам він — світлий ангел, 
залучений до «боротьби добра зі злом». 

10. Амністія року

У кінці 2011-го Печерський райсуд 
м.Києва закрив кримінальну справу, по-
рушену стосовно колишнього першого 
заступника міністра юстиції Євгена Кор-
нійчука. Підстава — застосування акту 
амністії. Ще рік тому шансів вийти на 
волю в Є.Корнійчука, обвинуваченого 
в зловживанні службовим становищем 
під час проведення держзакупівель, 
майже не було. За сукупністю обвину-
вачень за ч.3 ст.365 і ч.3 ст.366 КК йому 
загрожувало до 10 років ув’язнення. 

30 листопада Генпроку рату ра 
пом’якшила обвинувачення, при-
бравши згадку про «тяжкі наслідки», 
і діяння стали класифікуватися за ч.1 
ст.365 і ч.1 ст.366 КК, які підпадали під 
дію закону про амністію. 

* * *
Можна пригадати ще кілька гучних 

справ, якими знаменувався 2011-ий. 
10 років проведе в місцях позбавлен-
ня волі обвинувачений в одержанні 
хабара екс-заступник міністра нав-
колишнього середовища Борис Пре-
снер. Він став першим чиновником-
«регіоналом», котрий отримав реальне 
покарання. 

Закінчилася й епопея, пов’язана з 
одіозним екс-нардепом від БЮТ Вік-
тором Лозинським. За вбивство жи-
теля Кіровоградської області Валерія 
Олійника його посадили на 15 років. 
Екс-начальника Державної інспекції 
з контролю за цінами Міністерства 
економіки Тетяну Рудь засудили до 
5 років позбавлення волі з відстро-
ченням виконання вироку. Ось-ось 
почнуться дебати у «справі Георгія 
Філіпчука», екс-міністра навколиш-
нього природного середовища. Близь-
кий до завершення й процес у «справі 
В.Іващенка», колишнього в.о. міністра 
оборони. Отже, у новому році можна 
чекати розв’язки не менш гучних кри-
мінальних справ. �

ФЕМІДА

Вирок 
за прайсом
Генеральна прокуратура 
порушила кримінальну справу 
щодо судді Миколаївського 
районного суду Миколаївської 
області.

Відділом з розслідування злочинів 
щодо корупційних діянь Генеральної 
прокуратури за матеріалами ГУБОЗ 
МВС України порушено кримінальну 
справу проти помічника та судді Ми-
колаївського районного суду Микола-
ївської області за ознаками злочину, 
передбаченого ч.3 ст.368 КК.

Як повідомили «ЗіБ» у відділі 
зв’язків зі ЗМІ ГПУ, суддя та помічник 
були спіймані на гарячому — під час 
одержання ними хабара за прийняття 
рішення в цивільній справі про накла-
дення арешту на майно. �

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Злодії 
в погонах
Солом’янський районний суд 
м.Києва засудив до 5 років 
позбавлення волі керівника 
одного з державних підприємств 
Міністерства оборони та головного 
бухгалтера комерційної фірми.

Нечисті на руку посадові особи 
завдали державі збитків у розмірі 
1 млн грн. Саме в таку суму оцінили 
вартість 30 квартир, привласнених 
зловмисниками. 

Тим часом військовослужбовці, 
котрим призначалося житло, десятки 
років мешкають у не пристосованих 
для життя будинках і сплачують 
комунальні послуги за тарифами, 
встановленими для промислових під-
приємств. 

Крім того, мають місце випадки 
постачання військовим частинам не-
якісного речового майна. Такі пору-
шення відбуваються через відсутність 
належного контролю з боку оборон-
ного відомства. Причини недбалості 
ревізорів банальні й полягають у ко-
румпованості останніх.

До таких висновків дійшла Гене-
ральна прокуратура. 

Як заявляє ГПУ, кара неминуча. 
700 осіб відповідатимуть за махі-
нації. 

З метою запобігання злочинам про-
куратура й надалі проводитиме пере-
вірки в усіх структурних підрозділах 
міністерства. �

АУДИТ

Хто купить 
військове 
майно? 
Рахункова палата провела 
аудит ефективності реалізації 
надлишкового військового 
майна Збройних сил і встановила, 
що вивільнення значної 
його кількості не привело 
до суттєвого збільшення 
надходжень 
до бюджету. З’ясувалося, 
що майже 90% вивільненого 
військового майна 
не реалізовується, а держава 
витрачає значні кошти 
на його утримання.

Суми грошових надходжень від 
реалізації військового майна, пе-
редбачені законами «Про Держав-
ний бюджет України на 2010 рік» і 
«Про Державний бюджет України 
на 2011 рік», становили у 2010 році 
277,8 млн грн. (або лише 6,8% від 
запланованої суми) та за 9 місяців 
2011-го — 269,5 млн грн. (або 17,7%), 
що, на думку Рахункової палати, 
свідчить про невиконання запла-
нованих показників.

Фактичні фінансові надходження 
до державного бюджету від реалізації 
надлишкового озброєння, військової 
та спеціальної техніки Збройних сил за 
2008—2011 рр. становили 1,1 млрд грн., 
або лише 12% від залишкової вартості 
запропонованого до реалізації майна 
на суму 9,2 млрд грн.

Причину такого стану справ ау-
дитори вбачають у недосконалій 
нормативно-правовій базі, що регу-
лює процес реалізації військового 
майна. Позначається на невиконанні 
планових завдань з реалізації май-
на також його моральне та фізичне 
зношення, низька конкурентоспро-
можність на ринку через незадовіль-
ний стан озброєння, неузгодженість 
дій між Міністерством оборони та 
уповноваженими підприємствами 
й організаціями при забезпеченні 
проведення ефективної роботи з 
реалізації вивільненого військово-
го майна. За таких умов майже 90% 
майна не реалізується, а державний 
бюджет витрачає значні кошти на 
його утримання. �

ПОКАРАННЯ

По етапу 
з комфортом
Новорічні свята 
Юлія Тимошенко 
зустріне на новому місці. 
30 грудня найвідомішу 
ув’язнену країни етапували 
в колонію. Таким чином 
реалізовано вирок, 
залишений у силі 
постановою Апеляційного 
суду м.Києва від 
23.12.2011.

Перед виїздом увязнена пройшла 
медичний огляд. Лікарі підтвердили, 
що стан здоров’я Ю.Тимошенко дозволяє 
транспортування. 

За інформацією Державної пенітен-
ціарної служби, екс-прем’єра перевозили 
в комфортабельному автобусі зі всіма 
зручностями. 12 валіз особистих речей 
відправили в окремому автомобілі. 

«Колонія, куди відправилася Тимо-
шенко, не суворого режиму. Установа 
розташована в Харківській області й 
розраховано на 900 в’язнів», — розповів 
кореспондентові «ЗіБ» захисник екс-
прем’єра Сергій Власенко. 

Протягом останнього тижня перед 
Новим роком із СІЗО до установ вико-
нання покарань етапували 150 чоловік, 
стосовно яких вироки вступили в за-
конну силу. �

ХАБАР

Позакасове 
мито
Прокуратура Донецької області 
спрямувала до суду кримінальну 
справу, порушену за ч.3 ст.368 КК, 
стосовно колишнього начальника 
митного поста «Азов-порт» Східної 
митниці та його заступника. 

Протягом кількох місяців під час 
виконання службових обов’язків по-
садовці використовували надану їм 
владу з метою наживи. Вони вимагали 
та отримували хабарі від керівників 
підприємств, експедиторів, обіцяючи 
останнім безперешкодне оформлення 
вантажів без застосування додаткових 
форм митного контролю. Це передба-

чало звільнення від процедури огляду. 
Така діяльність значно збільшувала 
ризик контрабанди. 

Під час проведення досудового 
слідства було виявлено та доведено 10 
епізодів отримання хабарів. Такса за 
переправлення вантажу через митницю — 
від 10 до 20 центів з кожної тонни. Загаль-
на сума отриманих незаконним шляхом 
коштів становить майже 100000 грн. 

Зараз підсудні перебувають під 
вартою. Санкція інкримінованої їм 
статті передбачає від 5 до 10 років по-
збавлення волі з конфіскацією майна 
та позбавленням права обіймати певні 
посади на строк до 3 років. �

3№1 (1040),  5  13 СІЧНЯ 2012 Р. новини і коментарі



ПРИЗНАЧЕННЯ

 � Пленум Верховного 
Суду України
Постанова 

23 грудня 2011 року  №7
Про обрання Голови Верховного 
Суду України

Обговоривши кандидатуру, висунуту 
на посаду Голови Верховного Суду 
України, заслухавши повідомлення 
голови комісії з організації та 
проведення виборів Голови 
Верховного Суду України, Першого 
заступника та заступників Голови 
Верховного Суду України про 
результати таємного голосування, 
керуючись частиною другою статті 128
Конституції України, частиною 
третьою статті 20, частиною першою 
статті 39, частинами першою, третьою 
статті 42, пунктом 1 частини другої 
статті 45 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» і статтею 5
Регламенту Пленуму Верховного 
Суду України, затвердженого 
постановою Пленуму Верховного 
Суду України від 23 грудня 2011 року 
№ 6, Пленум Верховного Суду України  
постановляє:
 • Обрати строком на п’ять років 

на посаду Голови Верховного 
Суду України суддю Верховного 
Суду України ПИЛИПЧУКА Петра 
Пилиповича. 

Головуючий на засіданні Пленуму 
Верховного Суду України Ю.СЕНІН
Секретар Пленуму Верховного 
Суду України М.КЛІМЕНКО

 � Пленум Верховного 
Суду України
Постанова 

23 грудня 2011 року  №8
Про обрання Першого заступника 
Голови Верховного Суду України

Обговоривши кандидатуру, висунуту 
на посаду Першого заступника Голови 
Верховного Суду України, заслухавши 
повідомлення голови комісії з 
організації та проведення виборів 
Голови Верховного Суду України, 
Першого заступника та заступників 
Голови Верховного Суду України про 
результати таємного голосування, 
керуючись частиною третьою статті 20, 
частиною першою статті 39, частиною 
першою статті 44, пунктом 1 частини 
другої статті 45 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» і статтею 5
Регламенту Пленуму Верховного 
Суду України, затвердженого 
постановою Пленуму Верховного 
Суду України від 23 грудня 2011 року 
№ 6, Пленум Верховного Суду України   
постановляє:
 • Обрати строком на п’ять років 

на посаду Першого заступника 
Голови Верховного Суду України 
суддю Верховного Суду України 
РОМАНЮКА Ярослава Михайловича.  

Головуючий на засіданні Пленуму 
Верховного Суду України Ю.СЕНІН
Секретар Пленуму Верховного 
Суду України М.КЛІМЕНКО

 � Пленум Верховного 
Суду України
Постанова 

23 грудня 2011 року  №9
Про обрання заступників Голови 
Верховного Суду України

Обговоривши кандидатури, висунуті 
на посади заступників Голови 
Верховного Суду України, заслухавши 
повідомлення голови комісії з 
організації та проведення виборів 
Голови Верховного Суду України, 
Першого заступника та заступників 
Голови Верховного Суду України про 
результати таємного голосування, 
керуючись частиною третьою статті 20, 
частиною першою статті 39, частиною 
першою статті 44, пунктом 1 частини 
другої статті 45 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» і статтею 5
Регламенту Пленуму Верховного 
Суду України, затвердженого 
постановою Пленуму Верховного 
Суду України від 23 грудня 2011 року 
№ 6, Пленум Верховного Суду України  
постановляє:
Обрати строком на п’ять років на 
посади: 
 • заступника Голови Верховного 

Суду України — секретаря Судової 
палати в адміністративних справах —
суддю Верховного Суду України 
КРИВЕНКА Віктора Васильовича; 

 • заступника Голови Верховного 
Суду України — секретаря Судової 
палати у господарських справах —
суддю Верховного Суду України 
БАРБАРУ Валентина Петровича; 

 • заступника Голови Верховного 
Суду України — секретаря Судової 
палати у кримінальних справах —
суддю Верховного Суду України 
РЕДЬКУ Анатолія Івановича; 

 • заступника Голови Верховного 
Суду України — секретаря Судової 
палати у цивільних справах — 
суддю Верховного Суду України 
ЯРЕМУ Анатолія Григоровича. 

Головуючий на засіданні Пленуму 
Верховного Суду України Ю.СЕНІН
Секретар Пленуму Верховного 
Суду України М.КЛІМЕНКО

УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАКТИКИ

Задля однакового застосування
ВСС пояснив, як звертатися до Верховного Суду та розглядати заяви 
в порядку наказного провадження
ВАЛЕНТИН БОГУНОВ

Пленум Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ 23 грудня 
прийняв постанови з питань 
застосуванням норм наказного 
провадження та допуску 
кримінальних справ до розгляду у 
ВС, а також обговорив проблеми, 
що виникають із кредитних 
правовідносин, самочинного 
будівництва та найму житла.

Непроста спрощена процедура

Характерною особливістю на-
казного провадження (розд.ІІ ЦПК) 
є спрощеність процедури судового 
розгляду вимог заявника, зумовлена 
відсутністю спору про наявність са-
мого права. У таких випадках немає 
потреби вдаватися до позовного про-
вадження, яке є тривалим. 

Принцип процесуальної економії, 
який відповідає інтересам як стягува-
ча, так і суду, сьогодні має застосову-
ватися щодо вимог про: 

• стягнення нарахованої, але не 
виплаченої заробітної плати; 

• компенсацію витрат на про-
ведення розшуку відповідача, боржни-
ка, дитини або транспортних засобів 
боржника;

• стягнення заборгованості за 
оплату певних послуг (ЖКГ, телеко-
мунікації);

• присудження аліментів на 
дитину (якщо вимога не пов’язана з 
оспорюванням батьківства);

• повернення вартості товару 
неналежної якості.

Після розгляду таких «очевидних» 
вимог суд видає особливу форму рі-
шення — судовий наказ. 

Утім, застосування спрощеної про-
цедури виявилося для суддів досить 
складним. Інститут наказного про-
вадження для вітчизняної правової 
системи відносно новий (його було 
запроваджено лише восени 2005 року 
з набранням чинності новим ЦПК), а 
отже, практика застосування виявля-
ла порушення строків розгляду справ, 
безпідставні відмови у видачі судового 
наказу й, навпаки, його видача у випад-
ках, не передбачених законом.

У 2007 році суддя Верховного Суду 
Людмила Охрімчук підготувала до-
сить грунтовне узагальнення практи-
ки розгляду судами цивільних справ 
у наказному провадженні. Однак у 
зв’язку зі значними змінами, внесени-
ми до розд.ІІ ЦПК законом «Про судо-
устрій і статус суддів» те роз’яснення 
дещо втратило актуальність.

Довелося знову проводити три-
вале обговорення питання, в якому 
брали участь навіть окремі районні 
суди й наукові установи. Тільки піс-
ля цього пленум ВСС зміг прийняти 
постанову «Про практику розгляду 
судами заяв у порядку наказного про-

вадження».

Гра на випередження

Дещо інша ситуація склалася з 
постановою «Про судову практику 
застосування статей 40011—40018 Кри-
мінально-процесуального кодексу 
України», що містить роз’яснення сто-
совно застосування положень, які ви-
значають коло осіб, котрі мають право 
на звернення в порядку гл.32-1 КПК, а 
також підстави для подання заяви та 
вимоги до неї. 

Інститут допуску судових рішень 
до їх перегляду Верховним Судом 
уведений одночасно з початком діяль-
ності Вищого спеціалізованого суду з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ — з 1 листопада 2010 року. А 
тому практика його застосування є не-
значною. У зв’язку із цим, як відзначив 
суддя ВСС Валерій Швець, авторам 
проекту іноді доводилося прогнозу-
вати ситуації, що можуть виникнути 
в майбутньому.

Постанова врегульовує питання 
щодо визначення предмета перегляду, 
приділено увагу проблемам, що вини-
кають у судовій практиці при визна-
ченні процесуальних строків при пере-
гляді судових рішень у кримінальних 
справах Верховним Судом.

А ось запланованого прийняття по-
станови «Про застосування цивільно-
го процесуального законодавства при 
перегляді судових рішень у зв’язку з 
нововиявленими обставинами» не від-
булося. Судді зняли проект з порядку 
денного через необхідність його кори-
гування у зв’язку з іншими «нововияв-
леними» обставинами — ухваленням 
20 грудня 2011 року закону «Про вне-
сення змін до деяких законів України 
(щодо вдосконалення порядку здій-
снення судочинства)». Його авторами 
були народні депутати Валерій Писа-
ренко та Володимир Пилипенко. Акт, 
зокрема, передбачає зміни до порядку 
перегляду справ за цією підставою 
(про зміст відповідного законопроекту 
№9535 «ЗіБ» писав у №50/2011).

«Проблемні» кредити

Наступні в черзі на роз’яснення від 
ВСС — кредитні правовідносини та 
проблеми самочинного будівництва. 
Проекти постанов пленуму із цих пи-
тань були прийняті за основу, а для 
подальшого опрацювання документів 
утворені робочі групи.

Чимало проблем покликана зняти 
постанова «Про деякі питання судової 
практики при вирішенні спорів, що 
виникають з кредитних правовідно-
син». Доповідач із питання — секретар 
пленуму Дмитро Луспеник — окреслив 
їх так:

• реалізація прав споживачів 
у рамках кредитних правовідносин;

• виконання договорів у іно-
земній валюті (переважна кількість 
спорів пов’язана саме з неможливістю 

виконання кредитних договорів через 
курсові коливання);

• порядок виселення в разі звер-
нення стягнення на заставлене майно;

• юрисдикція справ, де борж-
ником за кредитним договором є юри-
дична особа, а поручителем — фізична;

• виїзд боржника за межі України;
• ліцензування валютного кре-

дитування.
Д.Луспеник нагадав, що питання 

про необхідність поширення дії закону 
«Про захист прав споживачів» на кре-
дитні відносини в повному обсязі ста-
вилося ним раніше у Верховному Суді, 
але його думки тоді не дослухалися. 
Після ухвалення ж 10.11.2011 Конститу-
ційним Судом рішення №15-рп у справі 
про захист прав споживачів кредитних 
послуг ВСС був змушений розсилати 
нижчим судам відповідні роз’яснення.

Зарегульоване питання щодо 
самочинного будівництва

У першому читанні також був 
розглянутий проект постанови «Про 
практику застосування судами зако-
нодавства, що регулює самочинне бу-
дівництво». Як відзначила суддя ВСС 
Валентина Сімоненко, питання щодо 
зведення нових споруд у нашій держа-
ві врегульоване ретельно. Настільки 
ретельно, що аж занадто. Питання, з 
якими доводиться стикатися судам, 
розпорошені між Цивільним і Госпо-
дарським кодексами, законами «Про 
основи містобудування», «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», «Про 
архітектурну діяльність», «Про відпо-
відальність підприємств, їх об’єднань, 
установ та організацій за правопору-
шення у сфері містобудування», актами 
з питань земельних відносин.

Складність застосування норм 
посилюється також прогалинами в 
законодавстві.

Навіть дане в ЦК визначення са-
мочинного будівництва як житлово-
го будинку, будівлі, споруди, іншого 
нерухомого майна, що збудоване 

або будується на земельній ділянці, 
що не була відведена для цієї мети, 
або без належного дозволу чи на-
лежно затвердженого проекту, або з 
істотними порушеннями будівель-
них норм і правил не допомагає. На 
практиці маємо неоднакове право-
застосування.

Тому чимало питань потребує впо-
рядкування. Зокрема, суддя-доповідач 
назвала проблеми необхідності роз-
межування самочинного будівництва 
на власній та чужій земельних ділян-
ках, забудови на землі з іншим цільо-
вим призначенням, вирішення питань 
прибудов, недобудов, головної речі та 
приналежності. Також мають бути 
розв’язані проблеми визнання права 
на самочинне будівництво, знесення, 
захисту порушених такими діями прав 
інших осіб.

Вирішення житлового питання

А от щодо узагальнення судової 
практики розгляду судами спорів, які 
виникають з договору найму жилого 
приміщення, вирішено було обмежи-
тися направленням інформаційних 
листів.

Пленум заслухав відповідну ін-
формацію від судді ВСС Володимира 
Мартинюка. Він, зокрема, зазначив, що 
прийняття нового Житлового кодексу 
затягується. Старий же, ухвалений 
ще в 1983 році, містить явно застарілі 
норми, що регулюють найм житла й не 
узгоджуються з положеннями інших 
законодавчих актів.

Як приклад колізій, що спричиня-
ють проблеми застосування норм на 
практиці, були наведені ст.61 ЖК й 
ст.810 ЦК, які по-різному визначають 
предмет договору найму житла.

Також В.Мартинюк наголосив на 
необхідності узагальнення позицій 
судів з питань підсудності спорів, 
підстав визнання особи такою, що 
втратила право на житло, а також по-
обіцяв розкрити деякі особливості 
приватизаційних спорів. �

ПРАВИЛА

Еталон щоденної роботи
Віктор ТАТЬКОВ: «Постанови пленуму приймаються для того, 
аби всі працювали так, як у них записано»
СЕРГІЙ МИЛОГРАДОВ

Вищий господарський суд 
продовжив активну роботу з 
роз’яснення судової практики. У 
низці постанов «господарники» 
відкоригували правила розгляду 
земельних спорів, застосування 
конкурентного законодавства та 
практики забезпечення позову. 
При цьому є намагання дійти 
згоди не тільки між собою, 
а й із вищими судами іншої 
юрисдикції та держорганами. 

Завчасна підготовка

На пленумі ВГС, який відбувся 
26 грудня, було прийнято відразу 
7 постанов, 3 з яких уносять корек-
тиви до вже чинних. Саме засідання 
тривало недовго — трохи більше, 
ніж півгодини, але йому передувала 
підготовка проектів і обговорення 
пропозицій.

«Ця робота проводилася трива-
лий час, і до неї були залучені всі гос-
подарські суди першої, апеляційної 
та касаційної інстанцій», — розповів 
заступник голови ВГС Віктор Моска-
ленко. За його словами, законники 
активно надсилали свої пропозиції.

Схоже, задоволеним залишився 
й очільник ВГС Віктор Татьков. На 
минулих засіданнях він відзначав, 
що багато пропозицій надходить до 
авторів проекту напередодні плену-
му, а тому належно опрацювати їх 
не вдається. Цього разу практично 

всі зауваження вдалося розглянути 
завчасно.

Оскільки судді вже знали про 
ключові положення проектів, питань 
під час обговорення документів не 
виникало. Дискусії відбулися в ході 
підготовки. Завдяки такій організа-
ції роботи доповідач усіх проектів 
В.Москаленко мав можливість лише 
коротко охарактеризувати новації.

«Ці проекти — результат колек-
тивної праці, і в них знайшла відоб-
раження судова практика, яка скла-
далася протягом тривалого часу. Ці 
документи відповідають потребам 
судової системи і спрямовані на те, 
щоб забезпечити правильне застосу-
вання Господарського процесуально-
го кодексу», — наголосив заступник 
голови ВГС.

За його словами, новими поста-
новами практично завершуються 
роз’яснення положень ГПК. У 2012 р. 
заплановано розгляд ще кількох до-
кументів.

Першим на розсуд законників за-
пропонували проект «Про внесення 
змін до постанови пленуму Вищо-
го господарського суду України від 
17.05.2011 №7 «Про деякі питання 
практики застосування розділу ХІІ 
Господарського процесуального ко-
дексу України». 

Цей акт покликаний урегулю-
вати питання про строк подання 
а пел яційни х скарг.  Як пояснив 
В.Москаленко, слід уніфікувати пи-
тання прийняття як апеляційних, 
так і касаційних скарг, встановивши 
єдиний підхід.

Судова єдність

Наступний документ мав назву 
«Про внесення змін і доповнень до 
постанови пленуму Вищого господар-
ського суду України від 11.10.2010 №2 
«Про деякі питання практики засто-
сування розділу ХІІ-2 Господарського 
процесуального кодексу України». 
В.Москаленко відзначив, що Вищий 
адміністративний суд прийняв прак-
тично аналогічну постанову. Таким 
чином, завдяки змінам можна буде 
досягти єдності практики судів різної 
юрисдикції, сподіваються у ВГС.

На більш чітке розмежування по-
вноважень «господарників» і «адміні-
стративників» спрямована постанова 
«Про внесення змін до постанови 
пленуму Вищого господарського суду 
України від 17.05.2011 №6 «Про деякі 
питання практики розгляду справ у 
спорах, що виникають із земельних 
відносин».

У травні пленум ВГС установив, що 
питання про те, чи підвідомча госпо-
дарському суду справа в земельному 
спорі, слід вирішувати залежно від того, 
який характер мають правовідносини: 
приватноправові чи публічно-право-
ві. Відповідно до позиції ВГС, спори, 
в яких органи державної влади та міс-
цевого самоврядування реалізують 
повноваження власника землі, а також 
інші спори, що виникають із земельних 
відносин приватноправового характе-
ру, підвідомчі господарським судам.

Традиційно в цьому питанні пози-
ції «господарників» і «адміністратив-
ників» розходились, але тепер, за сло-

вами В.Москаленка, є шанс виробити 
спільний підхід і щодо проблематики. 
На це спрямовані й унесені до поста-
нови зміни. 

Не виникає проблем щодо розумін-
ня законодавчих норм і між ВГС та Ан-
тимонопольним комітетом. «Це один 
з небагатьох випадків, коли з держав-
ним органом налагоджені тісні ділові 
контакти. У нас ніколи не було непо-
розумінь стосовно тих чи інших норм 
конкурентного законодавства», —
розповів В.Москаленко. Результатом 
спільних напрацювань стала поста-
нова «Про деякі питання практики 
застосування конкурентного законо-
давства», яка об’єднала позиції обох 
органів.

Також пленум прийняв постанови 
«Про деякі питання практики засто-
сування заходів до забезпечення по-
зову» і «Про деякі питання практики 
застосування Господарського про-
цесуального кодексу України судами 
першої інстанції».

В.Татьков звернув увагу на те, що 
деякі положення постанов можуть 
суперечити змісту підготовлених за-
конопроектів, але проблеми в цьому 
немає. Зміни до постанов можна внес-
ти вже після набуття сили новаціями, 
а до того слід звертати увагу саме на 
чинне законодавство.

Окремо голова ВГС наголосив на 
необхідності дотримуватися реко-
мендацій. «Судді мають працювати 
за тими стандартами, які прописані в 
постановах», — наголосив він. Лише за 
таких умов від їх тривалої підготовки 
буде користь. �

Коректність правової позиції Д.Луспеника щодо можливості захисту прав споживачів у 
рамках кредитних правовідносин нещодавно підтвердив Конституційний Суд.

4 судова влада



САМОВРЯДУВАННЯ 

Добробут власними силами
РСУ закликала суддів брати фінансові справи у свої руки
АНІ ГАЛУК 

Посилення незалежності Феміди 
стало ключовою темою засідання 
Ради суддів України. Члени органу 
суддівського  самоврядування 
переконані, що законники 
мають брати активнішу участь 
у вирішенні фінансових справ, 
у тому числі в складанні 
держбюджету. Крім цього, у раді 
зазначили, що правоохоронці 
мають утримуватися від 
звинувачень суддів, адже це 
підриває довіру до останніх 
і ставить під сумнів незалежність 
третьої гілки влади.

Незалежність у пропозиціях

Під час чергового засідання, яке 
відбулося 23 грудня, РСУ досить опе-
ративно розглянула низку питань. 
Зокрема, детально оговорила ситуа-
цію, що склалася довкола суддівської 
незалежності, підбила підсумки про-
веденого в цьому році відповідного 
моніторингу. Вивчивши результати 
дослідження стосовно незалежності 
суддів, РСУ погодилася, що вдоскона-
ленню немає меж. Члени ради висло-
вили низку пропозицій, як зміцнювати 
незалежність. Так, вони вважають за 
необхідне внести зміни до Консти-
туції, щоб узгодити норми про Вищу 
раду юстиції із загальновизнаними 
міжнародними стандартами (не мен-
ше, ніж половина членів ВРЮ мають 
бути суддями, яких обирають самі 
представники третьої гілки влади із 
судів усіх рівнів).  

Крім цього, на переконання РСУ, 
потребують удосконалення законо-
давчі положення щодо фінансування 
органів судової влади. Аби покра-
щити забезпечність, передбачається 
обов’язкова участь Ради суддів, Голови 
Верховного Суду та голів вищих спеці-
алізованих судів у процесі складання, 
розгляду та  затвердження держбю-
джету, право відповідних звернень, 
які повинні бути враховані під час 
формування бюджету судової влади. 
Радам суддів спеціалізованих судів, 
на думку РСУ, варто активніше бра-

ти участь у визначенні фінансових та 
матеріально-технічних потреб третьої 
гілки влади й  вирішувати ці питання 
на конференціях.  

Суттєвих змін має зазнати й сис-
тема притягнення законників до дис-
циплінарної відповідальності. Так, 
пропонується запровадити єдину 
процедуру притягнення до дисци-
плінарної відповідальності та звіль-
нення за порушення присяги, визна-
чити об’єктивні критерії порушення 
присяги судді тощо. Про ці та багато 
інших пропозицій щодо покращення 
суддівської незалежності голова РСУ 
Ярослав Романюк має поінформувати 
главу держави, парламент та Кабмін.  

Крім того, як і планувалося, було 
розглянуто  звернення представників 
Верховного Суду. Нагадаємо, що остан-
ні вимагали від Генпрокурора, Вищої 
ради юстиції та РСУ вжити заходів з 
метою гарантування суддівської не-
залежності. Відразу 3 звернення спро-
вокували висловлювання заступника 
Генпрокурора Михайла Гаврилюка 
щодо незаконності перегляду суддя-
ми ВС низки кримінальних справ та 
можливості звільнення верховних за-
конників за порушення присяги. РСУ 

вважає, що до проведення відповідної 
перевірки підстав для звинувачення 
суддів ВС в порушенні присяги і під 
час прийняття рішень у порядку ви-
ключного провадження стосовно за-
суджених за тяжкі злочини, скоєні з 
29 грудня 1999 року до 4 квітня 2000 ро-
ку, про заміну смертної кари на 15 ро-
ків тюрми не було. У зв’язку з цим рада 
звернулася до ВРЮ щодо неприпусти-

мості безпідставного притягнення суд-
дів ВС до відповідальності. На думку 
органу суддівського самоврядування, 
при розгляді цього питання слід ура-
ховувати міжнародні стандарти.  

Також РСУ звернула увагу Генпро-
курора Віктора Пшонки та його під-
леглих на неприпустимість висловів, 

які ставлять під сумнів незалежність 
судової влади. 

Нюанси реформування 

Висловила свою позицію РСУ й 
щодо реформування прокуратури та 
адвокатури. Зокрема, на думку членів 
органу суддівського самоврядування, 
функції прокуратури необхідно при-
вести у відповідність до норм Консти-
туції, тобто не покладати на цю систе-
му правоохороних органів обов’язок 
загального нагляду. 

При реформуванні адвокатури 
РСУ вважає за доцільне передбачити: 

• обов’язковість ліцензування 
(яке не слід ототожнювати з видами 
господарської діяльності);

• встановлення професійних 
вимог до адвоката з точки зору віко-
вого цензу й наявності певного стажу 
роботи;

• підконтрольність виключно 
органам адвокатського самоврядуван-
ня та обов’язковість виконання рішень 
цих органів;

• обов’язковість надання без-
оплатної правової допомоги малоза-
безпеченим громадянам. 

Перелік цих пропозицій РСУ на-
править робочій групі з питань рефор-
мування прокуратури та адвокатури. 

Водночас члени РСУ розглянули 
питання про затвердження переліку 
рішень судів загальної юрисдикції, 

які підлягають унесенню до Єдиного 
державного реєстру судових рішень. 
У підсумку вирішили звернутися до 
Верховного та вищих спеціалізованих 
судів з проханням визначити пере-
лік таких рішень, а також скерувати 
ці пропозиції до ДСАУ до 1 лютого 
2012 року. �

НА ПЕРСПЕКТИВУ

Діалог для консенсусу
Концепція комунікації судової влади 
допоможе громадськості та Феміді порозумітися
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Аби авторитет судової влади 
підвищувався, її незалежність 
зміцнювалась, а рівень довіри 
громадян до правосуддя зростав, 
володарям мантій та суспільству 
потрібно частіше спілкуватися. 
Для реалізації цієї мети було 
розроблено проект концепції 
комунікації судової влади.

23 грудня представники адміні-
стративної юстиції зібрались, аби зна-
йти шляхи вирішення проблем, які ви-
никають при налагодженні контактів 
усередині та за межами суддівського 
корпусу. Адже діалог володарів ман-
тій чи то з колегами, чи то з органами 
держвлади, громадськістю та пресою 
не завжди є конструктивним, і через 
це страждає репутація Феміди.

Виправити ситуацію можна. Для 
цього всі учасники діалогу мають 
знаходити компроміс при вирішенні 
того чи іншого питання і йти на по-
ступки. Зв’язковим у процесі повинні 
стати ЗМІ.

«Впевненість суспільства в тому, 
що судочинство, в тому числі й адміні-
стративне, є ефективним, незалежним 
та неупередженим, — один з головних 
чинників стабільності. Тому не може 
не турбувати висвітлення діяльності 
судової влади в негативному контек-
сті, формування негативного іміджу 
судової влади», — підкреслив голова 

Вищого адміністративного суду Ігор 
Темкіжев.

За його словами, «часто замість 
висвітлення проблем неузгодженості 
національного законодавства, недо-
фінансування судів, надходження 
великої кількості справ на підставі 
кількох справ усіх суддів голослівно 
звинувачують усіх суддів у заангажо-
ваності та некомпетентності».

На думку І.Темкіжева, відсут-
ність діалогу судової влади з гро-
мадськістю, брак інформації про 
діяльність Феміди призводять до 
необ’єктивного сприймання її. А от 
реакція учасників судового процесу 
на якість розгляду справи найбільш 
реально відображає суспільні очіку-
вання щодо діяльності законників. 
Тому комунікаційна стратегія судо-
вої влади має формуватися, базую-

чись на цьому постулаті. «Громадяни 
повинні знати, хто і як приймає сус-
пільно важливі рішення, як вони ви-
конуються та які наслідки мають», — 
зауважив керівник ВАС.

Голова Ради суддів адміністратив-
них судів Микола Кобилянський роз-
повів присутнім про діяльність очо-
люваного ним органу. «Комунікацію 
судової влади можна поділити на внут-

рішню й зовнішню. Перша спрямова-
на на активний зв’язок між суддями-
колегами, очільниками судів і суд-
дівським самоврядуванням. Друга — 
на відносини з громадськістю, ЗМІ, 
представниками органів держвлади, 
міжнародними організаціями тощо», — 
наголосив М.Кобилянський.

Також він уважає, що сьогодні над-
звичайно важливо, аби комунікатив-
на діяльність суддівської спільноти 
відбувалася виважено, сплановано, 
системно, на новому, більш якісному 
рівні. «Від цього багато в чому зале-
жать і досягнення незалежності судо-
вої влади, і створення умов для неупе-
редженого здійснення судочинства, і 
досягнення бажаного результату при 
взаємодії з іншими гілками влади», — 
підкреслив голова РСАС.

За його словами, ради суддів стали 
єдиними органами, що організаційно 
об’єднують храми Феміди конкретної 
спеціалізації. Тому РСАС потрібно акти-
візувати власні комунікативні ресурси. 
На жаль, сьогодні орган суддівського 
самоврядування «адміністративників» 
не може собі дозволити створення та 
утримання власного веб-порталу, за 
допомогою якого можна було б опера-
тивно поширювати інформацію, тому 
розміщує повідомлення на сайті ВАС.

«Думка про суди формується 
під впливом ЗМІ. Загалом преса — 
єдиний пу блічний канал масового 
поширення ін формації. А публіч-
ність судочинства — безальтернатив-
на вимога сьогодення», —зауважив 
М.Кобилянський.

Також він повідомив, що в засі-
даннях РСАС завжди беруть участь 
представники преси. «Звісно, завжди 
є побоювання, що в ЗМІ буде спо-
творено ту чи іншу думку, яку судді 
хотіли донести. Дійсно, багато хто зі 
мною погодиться, часто саме так і від-
бувається. ЗМІ перекручують факти, 
на шпальтах видань лунають огульні 
звинувачення, автори матеріалів не 
досліджують правове підгрунтя при-
йнятих рішень, звертаючи увагу лише 
на заяви скандальних політиків, не 
подають альтернативних думок», — 
наголосив голова РСАС.

Утім, на його думку, в жодному 
випадку ця ситуація не має бути при-
водом для закритості судової влади. 
Навпаки: такий стан речей повинен 
бути поштовхом для більш глибокої 
співпраці з мас-медіа, для проведен-
ня заходів, які б допомагали сторо-
нам зрозуміти одне одного. «Швидше 
за все, діалог між журналістами і 
представниками судової влади не є 
конструктивним з вини обох сторін. 
Непрофесійність і легковажність дея-
ких представників ЗМІ розквітають в 
умовах обмеженого доступу до інфор-
мації. Як кажуть у народі, відсутність 
інформації породжує домисли», — ре-
зюмував М.Кобилянський.

Тобто проблема не тільки в тому, 
що журналісти неправильно розу-
міють слова служителів Феміди, а й 
у тому, що останні не завжди хочуть 
роз’яснити представникам ЗМІ свої 
думки. Тому, підкреслив очільник 
РСАС, потрібно об’єктивно й прав-
диво інформувати журналістів про 
події, які відбуваються в житті судів, 
і піднятися до більш високого рівня 
спілкування.

На думку М.Кобилянського, значно 
покращить налагодження діалогу Фе-
міди та ЗМІ створення в судових орга-
нах усіх рівнів спеціальних підрозділів 
зі зв’язків із пресою або запроваджен-
ня посад прес-секретарів. «Рада суд-
дів адмінсудів планує ініціювати це 
питання вже найближчим часом», — 
повідомив керівник цього органу. �

РСУ звернула увагу 
на неприпустимість висловів, 
які ставлять під сумнів 
незалежність судової влади. 

Голова ВАС І.Темкіжев: 
«Не може не турбувати 
формування негативного 
іміджу судової влади».

КАДРИ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

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

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів: 

апеляційного суду Вінницької області 
ГОЛОТУ Людмилу Олегівну; 

апеляційного суду Донецької області 
СМЄЛІК Світлану Григорівну; 

апеляційного суду Львівської області 
ТРОПАК Олександру Василівну; 

Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду 
МАЛИШ Наталію Іванівну, 
ЧЕРЕДНИЧЕНКА Владислава 
Євгенійовича, 
ЩЕРБАКА Андрія Анатолійовича, 
ЯСЕНОВУ Тетяну Іванівну; 

Львівського апеляційного 
адміністративного суду 
МАКАРИКА Володимира 
Ярославовича; 

Одеського апеляційного 
адміністративного суду 
КРАВЧЕНКА Костянтина 
Володимировича; 

Рівненського апеляційного 
господарського суду 
БУЧИНСЬКУ Галину Богданівну; 

Оболонського районного суду міста 
Києва 
РИМАРЯ Євгенія Петровича. 

Голова Верховної 
Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
22 грудня 2011 року 
№4240-VI

ПРИЙОМ 

Один день 
у КС
Напередодні новорічних свят 
судді Конституційного Суду 
запросили до себе вихованців 
дитячого будинку. 
Дітям улаштували теплий 
прийом, провели екскурсії 
будівлею суду та порадували 
подарунками. 

Як повідомили в прес-службі КС, 
судді тепло зустріли вихованців дит-
будинку «Надія» (с.Мокрець Бровар-
ського району на Київщині), розпиту-
вали про успіхи в навчанні та плани на 
майбутнє. Цим закладом КС уже давно 
опікується.

Чи не найбільше школярам при-
пало до душі фотографуватися в залі 
засідань разом із суддями, адже така 
нагода випадає далеко не кожному, 
хто відвідує Суд. Крім фото на згадку, 
кожен отримав подарунки до ново-
річних свят. 

Голова КС Анатолій Головін приві-
тав гостей з прийдешнім Новим роком. 
Їм вручили ексклюзивні подарунки — 
примірники Конституції з автогра-
фами й побажаннями суддів, а також 
порадували солодощами. 

Після цього дітям влаштували 
екскурсію будівлею в супроводі ке-
рівника секретаріату КС Володимира 
Дубровського та голови профспілки 
Суду Лілії Волошиної. Відвідувачам 
показали документальний фільм 
«Хроніка ювілею», підготовлений 
до 15-річчя КС, експозицію музею 
та виставку картин художника-пей-
зажиста Петра Смиковського, яка 
нині демонструється в Суді. Особли-
вий інтерес у відвідувачів викликав 
сектор комп’ютерної стенографії та 
комп’ютерно-видавничий комплекс, 
прес-центр та бібліотека. �

Я.Романюк укотре закликав представників органів суддівського самоврядування 

не залишатись осторонь від вирішення фінансових питань. 

На згадку про КС А.Головін подарував 

кожному школяру примірник Конституції 

з автографами суддів.

Спілкування — шлях до порозуміння й вирішення нагальних проблем.
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ЗАСІДАННЯ

1. За поданням Ради суддів загаль-
них судів Вища рада юстиції прийняла 
рішення про призначення суддів на 
адміністративні посади: 

ЧОРНОБУКА Валерія Івановича —
головою Апеляційного суду Автоном-
ної Республіки Крим; 

КВАЧА Миколи Олександровича —
заступником голови Апеляційного 
суду Чернігівської області; 

ОЛЕКСІЄНКА Юрія Григоровича —
заступником голови Апеляційного 
суду Вінницької області; 

ВОТЬКАНИЧА Василя Андрійови-
ча — головою Воловецького районного 
суду Закарпатської області; 

УКРАЇНЦЯ Петра Федоровича — 
головою Городоцького районного суду 
Львівської області; 

ВОРОБЙОВА Станіслава Олексан-
дровича — заступником голови Крас-
ноармійського міськрайонного суду 
Донецької області; 

КАЦАРЕНКО Інни Олексіївни — 
заступником голови Новоазовського 
районного суду Донецької області; 

КРЕКОТЕНЬ Світлани Анатоліївни —
заступником голови Лохвицького ра-

йонного суду Полтавської області. 
2. За поданням Ради суддів загаль-

них судів Вища рада юстиції прийняла 
рішення про призначення КУЧЕВ-
СЬКОГО Петра Васильовича на посаду 
голови Апеляційного суду Вінницької 
області та звільнення його з посади за-
ступника голови цього суду. 

3. Прийнято рішення про внесення 
подання Президенту про призначення 
кандидатів на посади суддів місцевих 
адміністративних судів: 

Аблякимова Ернеса Енверовича — 
Окружного адміністративного суду 
Автономної Республіки Крим; 

Іщука Ігоря Олександровича — 
Окружного адміністративного суду 
м.Києва; 

Калініченко Ганни Борисівни — 
Окружного адміністративного суду 
Автономної Республіки Крим; 

Шаповалової  Тетяни Михайлівни —
Вінницького окружного адміністра-
тивного суду. 

4. Прийнято рішення про внесення 
подання Президенту про призначення 
кандидатів на посади суддів місцевих 
господарських судів: 

Горплюка Андрія Миколайовича —
Господарського суду Рівненської об-
ласті; 

Гудзенко Ярослави Олександрівни —
Господарського суду Рівненської об-
ласті; 

Ємельянової Ольги Олександрівни —
Господарського суду Дніпропетров-
ської області; 

Лавренюк Тетяни Анатоліївни — 
Господарського суду Харківської об-
ласті; 

Макаренко Оксани Вікторівни —
Господарського суду Харківської об-
ласті; 

Маслія Ігоря Володимировича — 
Господарського суду Вінницької об-
ласті; 

Науменка Артура Олеговича — 
Господарського суду Запорізької об-
ласті; 

Пономаренко Тетяни Олександрів-
ни — Господарського суду Харківської 
області; 

Романюка Романа Васильовича —
Господарського суду Рівненської об-
ласті; 

Секірського Андрія Валерійови-
ча — Господарського суду Луганської 
області; 

Соловйової Анастасії Євгенівни —
Господарського суду Дніпропетров-
ської області; 

Стефанів Тетяни Василівни — Гос-
подарського суду Вінницької області; 

Твардовського Анатолія Анато-
лійовича — Господарського суду Ві-
нницької області; 

Уханьової Ольги Олегівни — Гос-
подарського суду Донецької області. 

5. Прийнято рішення про внесення 
подання Президенту про призначення 
кандидатів на посади суддів місцевих 
загальних судів: 

Басалаєвої Алли Валентинівни — 
Дарницького районного суду м.Києва; 

Белоконної Інни Вікторівни — Обо-
лонського районного суду м.Києва; 

Бородовського Станіслава Олек-
сандровича — Снятинського район-
ного суду Івано-Франківської області; 

Великохацької Віри Вікторівни —
Оболонського районного суду м.Києва; 

Величко Тетяни Олександрівни —
Уманського міськрайонного суду Чер-
каської області; 

Вернидубова Ярослава Іванови-
ча — Дніпровського районного суду 
м.Києва; 

Гайду Ганни Володимирівни — Ле-
нінського районного суду м.Вінниці; 

Галич Ольги Пилипівни — Біляїв-
ського районного суду Одеської об-
ласті; 

Галінської Вікторії Валеріївни — 
Сарненського районного суду Рівнен-
ської області; 

Годік Лесі Сергіївни — Уманського 
міськрайонного суду Черкаської області; 

Давидюка Олександра Івановича — 
Білогірського районного суду Хмель-
ницької області; 

Заруби Петра Івановича — Дар-
ницького районного суду м.Києва; 

Карпинської Наталі Михайлівни —
Городнянського районного суду Чер-
нігівської області; 

Лагоди Катерини Олександрівни —
Ворошиловського районного суду 
м.Донецька; 

Літвінова Віталія Євгеновича — 
Вишгородського районного суду Ки-
ївської області; 

Марчука Олега Леонідовича — Ял-
тинського міського суду Автономної 
Республіки Крим; 

Маслак Віти Петрівни — Корольов-
ського районного суду м.Житомира; 

Романюка Віктора Феодосійовича —
Яворівського районного суду Львів-
ської області; 

Саландяк Ольги Ярославівни — 
Жмеринського міськрайонного суду 
Вінницької області; 

Строгого Ігоря Леонідовича — 
Шаргородського районного суду Ві-
нницької області; 

Тішка Дмитра Анатолійовича —
Цен т р а л ьног о  р а йон ног о с у д у 
м.Миколаєва; 

Трояновської Тетяни Михайлівни —
Нововодолазького районного суду 
Харківської області; 

Чемодурової Наталії Олександрів-
ни — Слов’янського міськрайонного 
суду Донецької області; 

Яковенка Андрія Олександровича —
Коломацького районного суду Харків-
ської області; 

Ярошенка Сергія Володимирови-
ча — Деснянського районного суду 
м.Києва; 

Ясиновського Романа Богданови-
ча — Жовківського районного суду 
Львівської області. 

6. Прийнято рішення відмовити 
у внесенні подання Президенту про 
призначення КАРПІНСЬКОЇ Юлії Фе-
дорівни на посаду судді Вінницького 
районного суду Вінницької області. 

 � Вища рада юстиції 
Довідка 
про результати розгляду 
питань порядку денного
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ВІТАЄМО!

МАРІЯ МАРКУШ 
5 січня 

Cуддя Конституційного Суду, заслужений 
юрист України, кандидат юридичних наук.

МИКОЛА ГУСАК 
6 січня, 54 роки 

Суддя Верховного Суду, заслужений 
юрист України.

ВОЛОДИМИР 
ПОТАПЕНКО 
7 січня, 56 років 

Голова Господарського суду Харківської 
області, заслужений юрист України.

ОЛЕКСАНДР КАСМІНІН 
10 січня, 46 років 

Голова Апеляційного суду Полтавської 
області. 

ВАЛЕНТИНА ЛІСОВА
11 січня 

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

СТАНІСЛАВ МІЩЕНКО 
12 січня, 56 років 

Заступник голови Вищого спеціалі-
зованого суду з розгляду цивiльних i 
кримiнальних справ, заслужений юрист 
України, нагороджений орденом «За за-
слуги» ІІІ ступеня.

ВАСИЛЬ САРАНЮК
13 січня, 51 рік

Суддя Вищого господарського суду, за-
служений юрист України.

ПОСАДИ

Імідж працює на результат
Скарги, які надходять на суддів 
до кваліфкомісії, можуть 
вплинути на кар’єру. Члени 
ВККС ураховують цей показник, 
розглядаючи матеріали щодо 
надання рекомендацій. Якщо на 
служителя Феміди скаржилися 
більше ніж двічі, скоріше за 
все, йому доведеться надавати 
пояснення під час засідання. 
Наприкінці грудня для 
декого з законників це стало 
несподіванкою, але більшість 
фахівців все ж отримали 
довгоочікувані рекомендації.

Перші шість претендентів на пере-
ведення до іншого суду застали членів 
комісії в гарному настрої, однак це не 
врятувало їх від каверзних запитань. 
Судді мали знати, в чому полягає 
сутність принципу диспозитивності, 
розповісти про межі та строки роз-
гляду цивільних справ апеляційним 
судом. Далеко не всі законники, не-
зважаючи на свій п’ятирічний стаж і 
безстроковий термін, відповідали вір-
но. Найбільш освіченими виявились 
не ті, хто захистив дисертації, а ті, хто 
пройшов шлях від секретаря суду до 
судді, обраного безстроково. Теорію 
переміг досвід.

Однак, незважаючи на прогалини 
в фаховій підготовці, всі шість пре-
тендентів на посади суддів адміні-
стративних судів були рекомендовані 
членами кваліфкомісії. 

Наступними в черзі за схваленням 
були кандидати на обрання безстро-
ково. Три з чотирьох молодих спеці-
алістів отримали відповідні рекомен-
дації, а от розгляд матеріалів стосовно 

Іллі Кравченка поки що відклали. 
Проти цього законника порушено 
кримінальну справу, відбувається 
допит свідків. Його обвинувачують 
за ст.368 КК («Одержання хабара»). 
У декого з членів кваліфкомісії за-
кралися сумніви щодо того, чи має 
І.Кравченко моральне право претен-
дувати на обрання суддею безстро-
ково. На що сам кандидат відповів: 
«Я абсолютно непричетний до пра-

вопорушення, моє сумління чисте, 
крім того, на мене поширюється дія 
презумпції невинуватості». 

Проте це не розвіяло сумніви 
членів ВККС. Надання рекомендацій 
підслідному судді відклали на неви-
значений термін. 

Найбільше кваліфкомісію ціка-
вила характеристика претендентів, 
якість їхньої роботи, наявність чи 
відсутність дисциплінарних стягнень. 

Три останні кандидати відповідали 
всім вимогам, тому отримали свої 
«перепустки» до безстрокових суд-
дівських повноважень і настанову від 
голови ВККС Ігоря Самсіна : «Будьте 
принциповими!». 

Після цього в двері зали засідань 
увійшли судді, які хотіли зміни-
ти географію своєї роботи в межах 
п’ятирічного строку, але виявилося, 
що не все так просто — причини та-
кої рокіровки мають бути більш ніж 
поважними. Президент вже не раз 
відхиляв прохання про переведення, 
незважаючи на рекомендації членів 
ВККС. Тому до охочих змінити місце 
роботи цього разу комісія придивля-
лась дуже уважно, із шести кандида-
тів пощастило лише трьом. 

Такі причини, як віддаленість 
від місця роботи та сімейні обста-
вини комісію не переконали. «Всі 
ці проблеми не виникли раптово 
і ви знали, на що йдете, погоджу-
ючись працювати суддею саме в 
цьому конкретному місці», — ска-
зав Володимир Віхров. Відмовили 
й тим, у кого не склалися стосунки 
з керівництвом. Члени комісії ви-
знали конфліктність обтяжуючою 
обставиною, тому дали таким осо-
бам шанс поліпшити мікроклімат 
на старому робочому місці. 

І хоча в кожному випадку члени 
комісії застосовують індивідуальний 
підхід, є кілька загальних правил. 
На позитивний результат впливають 
відвертість і гарна репутація судді, а 
кар’єризм та амбітність насторожу-
ють ВККС. Якщо є ще й скарги, то 
імідж працює не на користь канди-
датів. �

ПРИЗНАЧЕННЯ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

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

Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів: 
апеляційного суду Львівської 
області 
 • БЕРЕЗУ Вікторію Іванівну, 
 • ШЕРЕМЕТУ Надію Олегівну; 

апеляційного суду Тернопільської 
області 
 • ЗАГОРСЬКОГО Олександра 

Олексійовича; 
Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду 
 • ОЛЕФІРЕНКО Наталію Анатоліївну; 

Львівського апеляційного 
адміністративного суду 
 • ХОБОР Роману Богданівну.  

Голова 
Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
22 грудня 2011 року 
№4239-VI

Члени ВККС упевнені: суддя має бути компетентним юристом 
і людиною високої моралі.

НОВИЙ ПОГЛЯД

Обрання без прискорення,
або Які зміни у 2012-му парламент готує для ВККС
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Закон «Про судоустрій і статус 
суддів» з’явився всього-на-
всього 1,5 роки тому й докорінно 
змінив життя Феміди. Утім, як 
кажуть, немає меж досконалості. 
Тому протягом цього часу й сам 
документ піддавався незначним 
корективам: 7 законодавчих актів 
«дарували» йому нові норми або 
«освіжали» старі. Не обійшлося 
без внесення змін у діяльність 
Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів.

Шість замість трьох

Законодавець наділив комісію 
новим статусом — постійно діючого 
органу — і поклав на її плечі чимало 
завдань. Виконуючи кожне з них, 
«кваліфікаційники» стикалися з про-
блемами, шляхів вирішення яких за-
кон «Про судоустрій і статус суддів» 
не передбачив, тому доводилося по-
кладатися на власні сили.

А от у грудні 2011 року Верховна 
Рада активно взялася заповнюва-
ти прогалини в роботі ВККС. Так, 
14 грудня на підпис Президенту було 
направлено два законопроекти: «Про 
внесення змін до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» (щодо 
удосконалення положень про статус 
членів Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України) (№9514) та «Проект 
Закону про внесення змін до статті 
98 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» (щодо забезпечення 
діяльності Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України).

Ними, зокрема, передбачається 
збільшення строку повноважень чле-
нів постійно діючого органу з 3 до 
6 років, визначаються підстави для 
припинення їхніх повноважень (про-
ект закону №9514). Також володарі 
мандатів запропонували визначити 
розмір заробітної плати «кваліфіка-
ційників», які не мають основного 
місця роботи, проте є членами комісії, 
на рівні тих їхніх колег, котрі призна-
чені з’їздом представників юридич-
них вищих навчальних закладів та 
наукових установ.

29 грудня Президент підписав ці 
два закони.

З рекомендацією не поспішайте

А в парламенті з’являються нові 
ідеї, як удосконалити роботу постійно 
діючого органу. Так, на останньому 
засіданні Комітету ВР з питань право-
суддя, яке відбулося 21 грудня, народ-
ні обранці підтримали законопроект 

№8568 «Про внесення змін до Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів» (щодо порядку розгляду питань 
обрання на посаду судді).

Чинни м за коном передбаче-
но, що ВККС розглядає питання, 
пов’язані з обранням кандидата на 
посаду судді безстроково не пізні-
ше ніж за 2 місяці до закінчення 
строку перебування його на посаді. 
Рекомендаційне подання комісія 
направляє до парламенту не пізніш 
як за місяць до закінчення строку 
повноважень володарів мантій. Такі 
строки розгляду матеріалів претен-
дентів було запроваджено з метою 
недопущення перерваності суддів-
ських повноважень.

Іноді буває так, що «кваліфікацій-
ники» за 2—4 місяці, а то й за півроку 
до закінчення 5-річного «випробу-
вального терміну» надають служите-
лям Феміди «пожиттєві перепустки». 
У таких випадках постійно діючий 
орган ставить представникам тре-
тьої гілки влади умову: документи 
на обрання потраплять «під купол» 
тоді, коли судді закінчать розгляд 
усіх справ, які перебувають у їхньому 
провадженні.

Проте питання про обрання тих 
законників, у яких немає «хвостів» і 
подання щодо яких заздалегідь вно-
ситься до ВР, остання відтягує до того 

часу, коли повноваження суддів ось-
ось мають закінчитися.

«За період часу між прийняттям 
рішення ВККС про рекомендування 
кандидата й розглядом питання про 
його обрання в парламенті, можуть 
мати місце події, які виключатимуть 
можливість обрання такого кандида-
та, зокрема, такого кандидата може 
бути звільнено з посади у зв’язку з 
порушенням присяги судді, кандидат 
може втратити або змінити грома-
дянство, почати брати участь у полі-
тичній діяльності, виїхати за кордон, 
змінити прізвище тощо», — зазна-
чається в пояснювальній записці до 
законопроекту №8568.

Тому пропонується встанови-
ти, що комісія «розглядає питання, 
пов’язані з обранням кандидата на 
посаду судді безстроково, не раніш 
як за місяць та не пізніш як за 10 днів 
до закінчення строку перебування 
його на посаді». При цьому за зміс-
том змін до ч.1 ст.78 закону «Про 
судоустрій і статус суддів» комісія 
направляє рекомендаційне подання 
до ВР не пізніш як за 10 днів до за-
кінчення терміну повноважень во-
лодаря мантії.

Чи погодиться парламент з такими 
корективами й чи підуть вони на ко-
ристь ВККС, дізнаємося, коли нардепи 
зберуться на IX сесію. �

6 судова влада



7. Прийнято рішення про внесення 
подань про звільнення суддів з посад 
за загальними обставинами: 

7.1. У зв’язку з неможливістю вико-
нувати свої повноваження за станом 
здоров’я: 

Бусленко Валентини Петрівни — 
судді Свердловського міського суду 
Луганської області. 

7.2. У зв’язку з поданням заяви про 
відставку: 

Ковтун Лариси Олексіївни — судді 
Господарського суду Автономної Рес-
публіки Крим; 

Яковенко Валентини Степанівни 
судді Іванківського районного суду 
Київської області. 

7.3. У зв’язку з поданням заяви 
про звільнення з посади за власним 
бажанням: 

Большакова Юрія Миколайовича —
судді Бахчисарайського районного 
суду Автономної Республіки Крим. 

8. Відкрито дисциплінарне прова-
дження стосовно судді Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ Тельнікової Ірини 
Георгіївни. 

9. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за скаргою 
Женської Г.С. від 9.11.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Драгоме-
рецької Катерини Петрівни з посади 
судді Котовського міськрайонного 
суду Одеської області за порушення 
присяги. 

10. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням Миколайчука О.В. від 
11.02.2011, з висновком про відсут-

ність підстав для внесення подання 
про звільнення Карпенка Сергія Фе-
доровича з посади судді Алчевського 
міського суду Луганської області за 
порушення присяги. 

11. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за скар-
гою Бондаренка А.М. від 30.09.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Антоненко Валентини Іванівни, 
Касьяненко Лілії Іванівни, Поліщука 
Михайла Анатолійовича з посад суддів 
Апеляційного суду Київської області 
за порушення присяги. 

12. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
колективною скаргою Гомерової А.В., 
Соколової Л.Т., Южанінової Н.Ф. та 
Реєвої В.С. від 9.02.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Непомнящо-
го Максима Олексійовича з посади 
судді Ленінського районного суду 
м.Севастополя за порушення присяги. 

13. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням народного депутата Андро-
са С.О. від 16.02.2011, з висновком про 
відсутність підстав для внесення по-
дання про звільнення Радвановської 
Юлії Анатоліївни з посади судді Госпо-
дарського суду Автономної Республіки 
Крим за порушення присяги. 

14. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ 
за зверненням народного депутата 
Чудновського В.О., з висновком про 
відсутність підстав для внесення по-
дання про звільнення Ярош Світлани 
Володимирівни з посади судді При-

морського районного суду м.Одеси, 
Мизи Лариси Михайлівни, Пана-
сенкова Валерія Олександровича, 
Конопляного Михайла Степановича 
з посад суддів Апеляційного суду 
Одеської області за порушення при-
сяги. 

(Постановою ВР від 22.09.2011 
№3788-VІ Ярош С.В. звільнено з по-
сади судді Приморського районного 
суду м.Одеси у зв’язку з порушенням 
присяги.) 

(Постановою ВР від 21.07.2006 №19-
V Конопляного М.С. звільнено з посади 
судді Апеляційного суду Одеської об-
ласті у зв’язку з поданням заяви про 
відставку.) 

15. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою представника ЗАТ «Авіа-
компанія «АероСвіт» Юхименка М.П. 
від 29.11.2010 року, з висновком про 
відсутність підстав для внесення по-
дання про звільнення Скутельника 
Павла Федоровича з посади судді Гос-
подарського суду Київської області за 
порушення присяги. 

16. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням Федюшина Г.І. від 21.07.2011, 
щодо відсутності підстав для від-
криття дисциплінарного провадження 
стосовно судді Вищого спеціалізова-
ного суду з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ Леванчука Андрія 
Олексійовича. 

17. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням керівника апарату Апе-
ляційного суду Житомирської області 
Бузань К.П. від 6.10.2010, з висновком 

про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Денісова 
Анатолія Олексійовича з посади судді 
Київського апеляційного адміністра-
тивного суду за порушення присяги. 

18. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за скар-
гою адвоката Азарова Д.С. в інтересах 
Крижанівського Д.М. від 10.06.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Німко Наталії Петрівни з посади 
судді Бережанського районного суду 
Тернопільської області за порушення 
присяги. 

19. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями Кушнір Р.Д. від 22 жовтня, 
14.12.2010, Павлій М.В. від 27.10.2010, 
Чорнобривця О.І. від 28.10.2010, Ки-
ричка Ю.В. від 27.10.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Жилки Олега 
Миколайовича з посади судді Ленін-
ського районного суду м.Полтави за 
порушення присяги. 

20. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою представника ПП «Гош» Да-
нилюка М.І. від 1.07.2011, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Фанди Окса-
ни Михайлівни, Шіляк Марини Ана-
толіївни та Малєєвої Олени Вікторівни 
з посад суддів Господарського суду 
Івано-Франківської області за пору-
шення присяги. 

21. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за звернен-
нями народного депутата Гриценка А.С.
 від 31 серпня, 1.09.2010 в інтересах 

адвоката Піддубної О.В., одне з яких 
направлене до ВРЮ заступником глави 
Адміністрації Президента — керівни-
ком головного управління з питань 
судової реформи та судоустрою Порт-
новим А.В. 28.09.2010, колективними 
скаргами Гордієнко Г.О., Ковбасюка 
А.С., Калюжного В.В., Пряхіна В.А., 
Біляєвої Н.С. від 16, 18.08.2010, з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Ва-
сильєвої Тамари Василівни з посади 
судді Шевченківського районного суду 
м.Києва за порушення присяги. 

22. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями народного депутата Олійни-
ка С.В. від 18 та 20.05.2009, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Кривов’яза 
Андрія Петровича з посади судді Свя-
тошинського районного суду м.Києва 
за порушення присяги. 

23. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням народного депутата Бе-
режної І.Г. від 10.03.2010, з висновком 
про відсутність підстав про внесен-
ня подання про звільнення Пукшин 
Людмили Гелярівни з посади судді 
Господарського суду м.Києва за по-
рушення присяги. 

24. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Фесен-
ком Л.І. за заявою Кісіленка А.І. від 
3.01.2011, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Хитрова Бориса Володими-
ровича з посади судді Ковпаківського 
районного суду м.Сум за порушення 
присяги. �

КАДРИ

 � Президент  
України
Указ 

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 1 частини п’ятої 
статті 126 Конституції України 
Постановляю:

 • Звільнити Чолана Михайла 
Васильовича з посади судді 
Карлівського районного суду 
Полтавської області у зв’язку із 
закінченням строку, на який його 
призначено.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
21 грудня 2011 року
№1173/2011

ЦІННОСТІ 

Слідами волинського 
судочинства 
У день професійного свята 
служителів Феміди в 
Апеляційному суді Волинської 
області для ознайомлення з 
кращими традиціями судочинства, 
забезпечення прозорості діяльності 
суду відкрився музей історії 
становлення судової влади краю. 

Над пошуком історичного матері-
алу працівники суду почала працюва-
ти ще у 2007 році — тоді було видано 
книгу «Історія становлення судової 
влади на Волині». Протягом наступ-
них років вивчали архівні документи 
та працювали над створенням експо-
зиції музею.

Вона складається з 12 розділів, які 
містять копії та оригінали докумен-
тів про роботу суду, про керівників 
та працівників судів цього регіону 
в різні етапи історії. У музеї охочі 
зможуть ознайомитися з періодами 
становлення судової влади в області 
починаючи з часів Київської Русі до 
сьогодення.

Результати опитувань довели, що 
нині майже 90% відвідувачів високо 

оцінюють роботу Апеляційного суду 
Волинської області, 60% громадян 

асоціюють апеляційний суд з понят-
тям «закон», а ще 19% — з поняттям 

«справедливість». Проте, незважаючи 
на такі високі оцінки, суду ще є над 
чим працювати задля покращення 
доступу громадян до правосуддя, 
підвищення ефективності, прозорості 
діяльності та зростання рівня довіри 
громадян. 

Одним з перших кроків на шляху 
вдосконалення стало запровадження 
днів відкритих дверей. Починаючи 
з жовтня 2011 року учні та студенти 
14 луцьких навчальних закладів, а 
це понад 400 молодих людей, побу-
вали в апеляційному суді області, 
де ознайомилися з його роботою, 
були присутніми під час розгля-
ду справ. На думку педагогів, така 
форма роботи є актуальним профі-
лактичним заходом, так званим ви-
ховним щепленням для запобігання 
злочинності серед молоді та сприяє 
формуванню законослухняних чле-
нів суспільства.

Планується, що вже у 2012 році 
музей на Волині стане відкритим 
для всіх, хто захоче ознайомитися з 
історією становлення судової влади 
краю. �

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

23 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 посаду судді безстроково: 

 • Паруснікова Юрія 
Борисовича — на посаду судді 
Дніпропетровського апеляційного 
господарського суду;

 • Гаврилової Марини Валеріївни — 
на посаду судді Апеляційного суду 
м.Києва;

 • Чіркова Гліба Євгеновича — на 
посаду судді Апеляційного суду 
м.Києва;

 • Плотніцького Бориса Дмитровича —
на посаду судді Львівського 
апеляційного господарського суду;

 • Величко Тетяни Олександрівни — 
на посаду судді Святошинського 
районного суду м.Києва;

 • Литвиненка Ігоря Юрійовича — 
на посаду судді Октябрського 
районного суду м.Полтави;

 • Кусік Ірини В’ячеславівни — на 
посаду судді Білозерського 
районного суду Херсонської 
області;

 • Князькова Валерія 
Володимировича — на посаду 
судді Господарського суду 
Донецької області;

 • Новікової Рити Георгіївни — на 
посаду судді Господарського суду 
Одеської області;

 • Величко Надії Леонідівни — на 
посаду судді Господарського суду 
Дніпропетровської області;

 • Глинської Дарини Богданівни — 
на посаду судді Шевченківського 
районного суду м.Львова;

 • Басая Олега Вікторовича — на 
посаду судді Київського окружного 
адміністративного суду;

 • Рудовської Інни Анатоліївни — на 
посаду судді Господарського суду 
Дніпропетровської області; 

 • Новікової Тамари Вадимівни —
на посаду судді Черкаського 
окружного адміністративного суду;

 • Чалого Ігоря Сергійовича— на 
посаду судді Харківського 
окружного адміністративного суду;

 • Бруховського Євгена Борисовича —
 на посаду судді Черняхівського 
районного суду Житомирської 
області.

ПЕРСПЕКТИВИ

Падчерка держави
Чим більше буде бажання зекономити на справедливості, 
тим менше цієї справедливості буде в країні
РОМАН ЧИМНИЙ

Новий рік нарешті приніс 
суддям довгоочікуване 
зростання заробітної плати. 
Щоправда, переважно тим, хто 
починає своє служіння Феміди. 
Суддям зі стажем, навпаки, 
компенсуватимуть різницю між 
старими та новими окладами. 
Водночас у передвиборний рік 
окремі політики, намагаючись 
здобути прихильність виборців, 
традиційно обіцяють позбавити 
високооплачуваних чиновників 
усіх пільг, зараховуючи до цього 
списку й суддів.

Новий рік — нова винагорода

Попри те що, за Конституцією, 
гілки державної влади є рівними, усі 
20 років незалежності судова систе-
ма була й залишається в ролі такої 
собі падчерки. Адже й законодавці, 
й урядовці, напевне, не пригадають 
уже, коли востаннє їм не вистачало 
бюджетних коштів на забезпечення 
своєї діяльності. Натомість у судах з 
ухваленням кожного бюджету темою 
№1 для обговорення ставав брак фі-
нансування. 

Можливо, наступний рік стане 
винятком, оскільки після ухвалення 
закону «Про судовий збір» принай-
мні прогнозні розрахунки дозво-
ляють судам більш оптимістично 
дивитися на джерела свого мате-
ріально-технічного забезпечення. 
Інша річ — зарплата самих суддів та 
працівників апарату. 

За законом «Про судоустрій і статус 
суддів», ще з минулого року мало по-
чатися поетапне зростання посадових 
окладів служителів Феміди. Одначе 
в останній момент дію чч.1—4 ст.44 
старого закону про статус суддів подо-
вжили ще на рік, й у 2011 році заробітна 
плата служителів Феміди, як і раніше, 
складалася не лише з посадового окла-
ду, а й збільшувалася за рахунок пре-
мій, доплат за кваліфікаційні класи, 
надбавок за вислугу років тощо. 

З 1 січня цього року суддя місце-
вого суду отримуватиме тільки оклад 
плюс доплати за вислугу років, перебу-
вання на адміністративній посаді, на-
уковий ступінь і допуск до державної 
таємниці. З урахуванням нового роз-
міру мінімальної зарплати суддівська 
винагорода становить від 9871,6 грн. 
для тих, хто вперше одягнув мантію, 
до 18884,8 грн. для «старожилів» з 
35-річним стажем, які мають доступ 
до цілком таємної інформації, до того 
ж очолюють суд та є докторами наук. 
Залежно від інстанції остання сума 
може зрости максимум до 21541 грн. 

З огляду на рівень середньої зарпла-
ти в країні такі цифри, звісно, можуть 
вразити пересічного громадянина. 
Проте в жодній цивілізованій країні 
світу на судах не економлять, бо, як ві-
домо, ніщо не коштує суспільству так 
дорого, як дешеве правосуддя. Тому в 
реформеному законі закладено щорічне 
зростання суддівської винагороди, яка 
у 2015 році збільшиться майже вдвічі. 

Утім, дослужитися до такого рівня 
зарплати суддя зможе лише ближче до 
пенсійного віку. До того ж — якщо сум-
лінно виконуватиме свої обов’язки й не 
дасть підстав органам контролю сумні-

ватись у своїй неупередженості. Зі свого 
боку держава має створити такі умови, 
аби мінімізувати спокуси для тих, хто 
покликаний встановлювати справед-
ливість у спорах будь-якого рівня. А 
головне — утверджувати в суспільстві 
повагу до людини в мантії, до судових 
рішень. На жаль, із цим завданням дер-
жава поки що не впоралася.

Політика понад усе?

Пригадаємо, як починаючи з 2005 ро-
ку під гаслом боротьби з корупцією 
суддя перетворився ледь не на основну 
загрозу національній безпеці — аж до 
спроб зобов’язати погоджувати призна-
чення в судовій системі із секретарем 
РНБО. Згодом «судова війна» між Пре-
зидентом, Кабміном та Верховною Ра-
дою призвела до того, що невдоволений 
судовим рішенням високопосадовець 
перекладав усю відповідальність за про-
граш на корумповану судову систему. 
Поступово в це стала вірити дедалі біль-
ша частина суспільства, насамперед та, 
яка не домоглася в судах бажаного, але 
не завжди законного результату. 

Як наслідок, до судової реформи 
держава підійшла з найнижчим рівнем 
довіри громадян до людей у мантіях. 
Але за інерцією та з подачі окремих 
політиків продовжувала боротьбу за 
чистоту насамперед суддівських рук. 
За рік, що минув, ця тенденція пішла 
на спад. Проте в передвиборний рік 
повернулися обіцянки позбавити 
всіх чиновників будь-яких пільг. При 
цьому політики ставлять знак рівності 
між суддями, народними депутатами, 
прокурорами та іншими привілейова-
ними особами.

Суспільство, в якому завжди до-
мінує заздрість, вірить, що суддя на-
справді отримує надвисокі зарплату та 
пенсію, користується різноманітними 
благами, які недоступні звичайним 
громадян. Хоча власне самих пільг 
для людей у мантіях давно не зали-
шилося. Наприклад, за радянських 
часів держава дбала про імідж судді, 
забезпечуючи його навіть цивільним 
одягом — від зимових шапок до шкар-
петок. Сьогодні ж представникові 
третьої гілки влади видають тільки 
мантію та нагрудний знак. Інші нечис-
ленні гарантії — щодо безпеки судді 
та членів його сім’ї, надання житла 
тощо — часто залишаються на папері. 
Більше того, нерідко можна почути, 
що й своє робоче місце суддя змуше-
ний облаштовувати власним коштом. 
І це не єдина «привілея», яку він має 
порівняно з представниками інших 
гілок влади.

Так, тільки щодо судді в Консти-
туції зазначено граничний вік пере-
бування на посаді — 65 років. Саме 
вершитель правосуддя починаючи з 
минулого року мав оприлюднювати 
декларації про доходи та видатки із 
зазначенням місця проживання та 
місцезнаходження майна. Саме ви-
сокі пенсії суддів не дають спокою 
окремим політикам, які прагнуть їх 
обмежити 12, а то й 10 мінімальними 
пенсіями.

На жаль, політики не хочуть ви-
знавати, що вибори мають властивість 
завершуватися, а осад, як кажуть в 
Одесі, залишається. І чим більше буде 
бажання зекономити на справедли-
вості, тим менше цієї справедливості 
буде в країні. �

Представники Апеляційного суду Волинської області, які кілька років працювали 
над створенням музею, нарешті дочекалися відкриття. 
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КАДРИ

Довгождане обрання
Наприкінці минулого року у Верховному Суді нарешті з’явився Голова. 
Ним став 64-річний Петро Пилипчук. На останньому в 2011 р. Пленумі 
ВС за Петра Пилиповича проголосувала переважна більшість колег — 40 
із 47. Обрали на Пленумі також суддів і заступників Голови — секретарів 
судових палат. Правда, самих палат у ВС поки що немає — за словами 
П.Пилипчука, їх сформують найближчим часом. 

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

Спроба номер два — успішна. У 2005 р. П.ПИЛИПЧУК уже балотувався на посаду Голови ВС, але перемогти йому вдалося тільки у 2011-му. 

Колеги привітали Ярослава РОМАНЮКА (праворуч) з обранням Першим заступником Голови ВС.

Схоже, Ігор САМСІН задумався над тим, що йому говорить Петро ПАНТАЛІЄНКО.

Після того як Віктор КРИВЕНКО (ліворуч) став заступником Голови — секретарем 

адміністративної палати ВС, його слова набули особливої ваги. Ще один новообраний заступник 

Анатолій ЯРЕМА (в центрі) та секретар Пленуму ВС Юрій СЕНІН уважно слухають колегу.

Голосування було демократичним і… таємним. Так голосували голови — колишній (Василь ОНОПЕНКО) і нинішній (Петро ПИЛИПЧУК).

Вибори відбулися, впевнений Микола ПАТРЮК (ліворуч). 

Віктор КРИВЕНКО (в центрі) та Юрій ТІТОВ згодні. 

СПІВРОБІТНИЦТВО

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

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

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

тість цієї послуги входить у вартість 
рекламного пакета.

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

Популяризуйтеся! Ви того варті!

Готові оригінал-макети мають 
відповідати таким умовам: 

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

банер — 240 х 140 px;
фотоматеріали — не менш ніж 

600 dpi.

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Перспектива 
адміністрування
Рада суддів господарських судів на засіданні 
22 грудня дала рекомендації для призначення 
на 13 адміністративних посад. Крім цього, 
члени органу суддівського самоврядування 
поспілкувалися з керівниками трьох судів, 
у яких проводилася перевірка.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Добір кадрів 
Під час останнього минулорічного засідання Вища рада юстиції 
потішила кандидатів на місця керівників у судах призначеннями, 
а претендентів на мантії — довгожданими «перепустками». 
Всього ВРЮ внесла подання про призначення 44 кандидатів 
на суддівські посади. Лише одній претендентці не вдалося 
переконати колегіальний орган у готовності стати суддею. 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

 Оптимізм і гарний настрій члена ВРЮ Андрія ПОРТНОВА (праворуч) передалися присутнім. 

Для 9 осіб, яким ВРЮ вручила «адмінпортфелі», розпочався відлік часу на посадах.

Випробовувати свої управлінські здібності зможе Валерій ЧОРНОБУК, 

якого ВРЮ призначила на посаду голови Апеляційного суду АРК. 

Голові ВРЮ Володимиру КОЛЕСНИЧЕНКУ доводилося заспокоювати 

претендентів на мантії, які не могли стримати хвилювання.

Член ВРЮ, перший заступник Генпрокурора Ренат КУЗЬМІН 

прийшов на засідання при параді.

Кандидати на суддівські посади затамували подих в очікуванні вердикту ВРЮ.

Члени ради Світлана ШЕВЧУК і Станіслав МИРОШНИЧЕНКО

залишилися задоволені майже всіма кандидатами.

Доки РСГС радилася за зачиненими дверима, 

судді спілкувались у неформальній обстановці.

Після перевірки організації роботи в Київському 

апеляційному господарському суді 

до його голови Віталія КОРСАКА особливих претензій не виникло.
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ПРАВИЛА

Відмітитись у новому році
Закон не має обмежень на подання заяв про реєстрацію персональних даних 
Законодавство не встановлює 
обмежень щодо подання заяв про 
реєстрацію бази даних до 1 січня 
2012 р., пояснюють у Мін’юсті. Тим 
же, хто не встиг зареєструватись у 
минулому році, жодні штрафи не 
загрожують.

Оскільки реєстрація баз пер-
сональних даних здійснюється за 
заявочним принципом, основним 
чинником виконання вимог закону 
є факт відправлення заяви на реє-
страцію в Державну службу захисту 
персональних даних. Таку заяву, 
зазначають у Мін’юсті, може бути 
надіслано або поштою, або в елек-
тронному вигляді з використанням 
цифрового підпису.

Директор департаменту взаємо-
дії з органами влади Мін’юсту Олена 
Зеркаль наголосила, що законодав-
ство про захист персональних даних 
не містить норм щодо автоматичної 
відповідальності суб’єктів. Штрафи 
за порушення у сфері захисту персо-
нальних даних можуть бути призна-
чені виключно за рішенням суду на 

підставі протоколів про адміністра-
тивні правопорушення, складених за 
результатами перевірки, проведеної 
державною службою. Графік перевірок 

заздалегідь оприлюднюватиметься на 
сайті служби.

О.Зеркаль пояснила, що порушен-
ням може бути визнано ухилення від 

реєстрації бази даних, виявлене служ-
бою в ході перевірки. Порушенням 
також уважатиметься факт передання 
персональних даних третім особам без 
згоди громадян. У цьому контексті 
мова може йти про бази персональ-
них даних, якими володіють банки, 
провайдери, громадські або релігійні 
організації, надавачі житлово-кому-
нальних послуг тощо.

При цьому закон дозволяє здійсню-
вати обробку персональних даних без 
згоди їх суб’єкта у випадках, передба-
чених трудовим, пенсійним, виборчим, 
податковим та іншим законодавством, 
а також якщо обробка персональних 
даних є необхідною для захисту жит-
тєво важливих інтересів особи.

Згідно із законом персональними 
даними є упорядковані відомості чи су-
купність упорядкованих відомостей про 
фізичну особу, яка ідентифікована або 
може бути конкретно ідентифікована 
за допомогою цих даних. Зокрема, не є 
базою персональних даних та не підля-
гають державній реєстрації невпорядко-
вані договори з фізичними особами про 
виконання робіт або надання послуг. �

СУДОЧИНСТВО

Гроші 
в резерві
Народні депутати мають намір 
звільнити від сплати судового 
збору Державне агентство резерву, 
яке забезпечує поповнення 
і зберігання різноманітних 
продуктів на чорний день. 

Верховна Рада підтримала в дру-
гому читанні проект «Про внесення 
зміни до статті 5 Закону України 
«Про судовий збір». Відповідно до 
нього від сплати судового збору 
звільняються Державне агентство 
резерву та підприємства, установи, 
організації, які належать до сфери 
його управління.

Народні депутати зазначали, що 
в разі поширення норм закону «Про 
судовий збір» на держагентство що-
року необхідно передбачати додаткові 
бюджетні кошти, аби воно могло по-
давати позовні заяви, апеляційні та 
касаційні скарги. �

КОНТРОЛЬ

Ціна недбалості
Керівників відомств штрафуватимуть 
за незареєстровані акти
З 5 січня цього року за 
нереєстрацію та застосування 
незареєстрованих нормативно-
правових актів Мін’юст 
складатиме протоколи про 
притягнення до адміністративної 
відповідальності керівників 
органів влади. При цьому штрафи 
чиновникам доведеться платити з 
власної кишені.

Міністр юстиції Олександр Лаври-
нович підписав наказ, яким затвердив 
Інструкцію з оформлення протоколів 
про відповідні адміністративні право-
порушення. Як пояснив очільник мі-
ністерства, наказ видано на виконання 
ст.18841 Кодексу про адміністративні 

правопорушення, яка набирає чиннос-
ті з 5 січня 2012 року.

Новаціями встановлено, що не-
подання і несвоєчасне подання для 
державної реєстрації нормативно-
правових актів, які підлягають цій 
процедурі, направлення на виконан-
ня нормативно-правових актів, що 
не пройшли державної реєстрації та 
не опубліковані в установленому за-
коном порядку, а також надіслання 
для виконання вказівок, роз’яснень 
у будь-якій формі, що встановлю-
ють правові норми, тягнуть за собою 
накладення штрафу на керівників 
органів.

Згідно з положеннями кодексу на 
керівника накладатиметься штраф від 

30 до 50 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян (510—850 грн.). 
У разі вчинення посадовою особою 
кількох окремих правопорушень про-
токоли складатимуться щодо кожного 
з них.

За словами О.Лавриновича, пер-
сональна відповідальність керівників 
органів державної влади за засто-
сування незареєстрованих норма-
тивно-правових актів має покласти 
край неправовій ситуації, яка існує 
протягом багатьох років. Статистика 
органів юстиції свідчить: щороку від 
5 до 20% нормативно-правових актів, 
які підлягають державній реєстрації, 
на неї не подаються та застосовуються 
незаконно. �

 РІШЕННЯ

Кабмін отримав усі гарантії
КС дозволив Уряду самостійно встановлювати розміри соцвиплат
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Якщо в законі зазначено певний 
розмір соціальної допомоги, 
то це ще не означає, що Кабмін 
не має права коригувати його 
відповідно до своїх можливостей. 
Такого висновку дійшли в 
Конституційному Суді. Іншої 
точки зору дотримуються нардепи, 
котрі підготували конституційне 
подання. На їхнє переконання, 
суддям ще доведеться відповісти 
за свою позицію.

Неочікувана поразка

Оскарження положень бюджету, 
якими змінювалися правила й обсяг 
прописаних у законодавстві соціаль-
них виплат, здавалося безпрограшним 
варіантом. Зі схожими поданнями до 
КС регулярно зверталися нардепи, і 
так само регулярно КС наголошував 
на неконституційності таких норм.

Цього року до Суду звернулися від-
разу 3 групи народних депутатів, які 
були переконані в неконституційності 
п.4 «Прикінцевих положень» закону 
«Про Державний бюджет України на 
2011 рік». Парламентарі вказували, що 
відповідно до нього положення низки 
законів («Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи», 
«Про соціальний захист дітей війни», 
«Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб») застосовуються 
в порядку та розмірах, установлених 
Кабміном, виходячи з фінансових 
ресурсів бюджету Пенсійного фонду.

Нардепи відзначали, що ВР такими 
положеннями обмежила конституційні 
права громадян на соціальний захист. 
Наприклад, законодавство встановлює, 
що «дітям війни» до пенсії виплачується 
така ж надбавка, як і учасникам війни. 
Також, за законодавством, особам, які 
віднесені до 2-ї категорії постраждалих 
унаслідок аварії на ЧАЕС, виплачується 
щомісячна додаткова пенсія в розмірі 
15% прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність. Прийма-
ючи ж держбюджет, парламент надав 
Кабміну право коригувати ці цифри на 
власний розсуд. 

«КС неодноразово... приймав рі-
шення, в яких визнавав окремі поло-
ження законів про державний бюджет 
щодо зупинення дії або обмеження 
пільг, компенсацій і гарантій такими, 
що не відповідають Конституції (від 
20.03.2002 №5-рп/2002, від 17.03.2004 
№7-рп/2004, від 1.12.2004 №20-рп/2004, 
від 11.10.2005 №8-рп/2005). Проте, не-
зважаючи на зазначені рішення КС, 
ревізія законами про державний бю-
джет пільг, компенсацій і гарантій, 
яку започатковано в 1995 році, набула 
системного характеру», — наголошу-
вав КС у своєму акті від 9.07.2007 №6-
рп/2007. Ним, до слова, Суд указав на 
неконституційність положень, які зу-
пиняли дію норм деяких законів щодо 
надання пільг і компенсацій. 

Традиційні позиції

«Утверджуючи і забезпечуючи 
права і свободи громадян, держа-
ва окремими законами встановила 
певні соціальні пільги, компенсації 
і гарантії, що є складовою конститу-
ційного права на соціальний захист 
і юридичними засобами здійснення 
цього права, а тому відповідно до ч.2 
ст.6, ч.2 ст.19, ч.1 ст.68 Конституції 

вони є загальнообов’язковими, одна-
ковою мірою мають додержуватися 
органами державної влади, місцевого 
самоврядування, їх посадовими осо-
бами», — також ішлося в рішенні КС 
№6-рп/2007. У ньому ж судді наголо-
шували, що право громадян на соці-
альний захист може бути обмежене на 
певний строк лише в умовах воєнного 
або надзвичайного стану.

У своїх поданнях парламентарі за-
значали, що предметом регулювання 
законів про держбюджет є вичерпний 
перелік правовідносин, визначений 
Конституцією та Бюджетним кодек-
сом, тому не може йтися про вирішен-
ня питання щодо особливостей засто-
сування інших законів. Говорячи про 
це, нардепи спиралися на попередні 
рішення КС.

«Він (держбюджет. — Прим. ред.) 
стосується виключно встановлення 
доходів та видатків держави на за-
гальносуспільні потреби‚ тому цим 
законом не можуть уноситися зміни‚ 
зупинятися дія чинних законів‚ а та-
кож встановлюватися інше (додаткове) 
правове регулювання відносин‚ що є 
предметом інших законів», — про це 
говориться в рішенні Суду №6-рп/2007. 
Потім ця позиція  повторювалася в рі-

шенні від 30.11.2010 №22-рп/2010 (ця 
справа стосувалася конституційності 
«Прикінцевих положень» закону про 
держбюджет на 2010 р.).

Нові аргументи

Цього ж разу КС глянув на стару 
проблему під новим кутом. Судді звер-
нули увагу на ту обставину, що згідно з 
ст.22 Загальної декларації прав люди-
ни розміри соціальних виплат і допо-
моги встановлюються з урахуванням 
фінансових можливостей держави. 
Крім цього, Європейський суд з прав 
людини в рішенні від 9.10.79 у справі 
«Ейрі проти Ірландії» констатував, що 
здійснення соціально-економічних 
прав людини значною мірою залежить 
від становища в державах, особливо 
фінансового. Такі положення поши-
рюються й на питання допустимості 
зменшення соціальних виплат, про що 
зазначено в рішенні цього суду у справі 
«Кйартан Асмундсен проти Ірландії» 
від 12.10.2004.

На думку КС, передбачені законами 
соціально-економічні права не є аб-
солютними. Механізм реалізації цих 
прав може бути змінений  державою, 
зокрема через неможливість їх фінан-
сового забезпечення шляхом пропо-
рційного перерозподілу коштів для 
збереження балансу інтересів усього 
суспільства. Крім того, такі заходи 
можуть бути зумовлені необхідністю 
запобігання чи усунення реальних за-
гроз економічній безпеці, пояснили в 
КС. Тому більшість суддів вирішили, 
що оскаржувані положення не супе-
речать Основному Закону.

Така позиція Суду не задовольнила 
ініціаторів подання. Зокрема, на те, 
що КС діє всупереч своїм попереднім 
правовим позиціям, звернув увагу 
нардеп Андрій Павловський. За його 
словами, КС фактично перекреслив 
свої колишні акти. 

Та, хоч як би там було, рішення 
КС остаточне й оскарженню не під-
лягає. Кабміну ж уже ніщо не заважає 
встановлювати розміри соцвиплат у 
«ручному режимі» й у наступні роки. 
Залишається тільки сподіватися, 
що фінансова ситуація дозволятиме 
здійснювати соцвиплати, які будуть 
хоча б не нижчими від передбачених 
законом. �

НА МАЙБУТНЄ 

Райдужні 
плани 
Протягом 2012 року Кабінет 
Міністрів планує розробити 
та внести на розгляд Верховної 
Ради 57 проектів законів.  
Відповідний план щодо цього 
було створено в Мін’юсті. 

Як повідомив міністр юстиції 
Олександр Лавринович, план законо-
проектних робіт Уряду розроблявся 
на підставі пропозицій, наданих 
центральними органами виконавчої 
влади. Мін’юст здійснював коор-
динацію цієї роботи з метою уник-
нення дублювання, неузгодженого 
та нераціонального використання 
матеріальних та інтелектуальних 
ресурсів під час процесу нормотво-
рення, здійснюваного центральними 
органами виконавчої влади.

У результаті цього до плану було 
включено 57 проектів законів, які роз-
роблятимуться з метою гармонізації 
національного законодавства з міжна-
родними нормами, захисту законних 
прав та інтересів громадян, а також 
удосконалення законодавчого регу-
лювання різних сфер життєдіяльності 
країни — економічної, культурної, 
правової, правоохоронної тощо. 

Більшість запланованих ініціатив, 
за словами О.Лавриновича, передбача-
ють унесення змін до чинного законо-
давства. Кілька проектів спрямовані 
на ратифікацію Україною міждержав-
них та міжурядових угод.

Водночас Уряд планує розробити 
близько десятка базових законів. Се-
ред них: «Про впровадження системи 
пробації», «Про зовнішню трудову 
міграцію», «Про медичні вироби», 
«Про Технічний регламент будівель-
них виробів, будівель та споруд», 
«Про боротьбу з кіберзлочинністю» 
тощо. �

Адміністративна 
одиниця

Найменування 
друкованого ЗМІ

Автономна 
Республіка Крим

«Крымские известия»

Вінницька область «Вінниччина»
Волинська область «Волинь-нова»
Дніпропетровська 
область

«Вісті Придніпров’я» 

Донецька область «Донбасс-неделя»
Житомирська 
область

«Житомирщина»

Закарпатська 
область

«Новини Закарпаття»

Запорізька область «Запорізька правда»

Івано-Франківська 
область

«Галичина»

Київська область «Київська правда»
Кіровоградська 
область

«Народне Слово»

Луганська область «Наша газета»
Львівська область «Експрес», 

«Високий замок»
Миколаївська 
область

«Рідне Прибужжя»

Одеська область «Одеські вісті»
Полтавська область «Зоря Полтавщини»

Рівненська область «Вільне слово», 
«Вісті Рівненщини»

Сумська область «Сумщина»
Тернопільська 
область

«Свобода»

Харківська область «Слобідський край»
Херсонська 
область

«Наддніпрянська 
правда», 
«Новий день»

Хмельницька 
область

«Подільські вісті»

Черкаська область «Нова доба», 
«Черкаський край»

Чернівецька 
область

«Буковина», «Свобода 
слова» 

Чернігівська 
область

«Деснянська правда»

Київ «Хрещатик»

Севастополь «Севастопольские 
известия»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Засоби 
для виклику
Кабмін затвердив перелік 
регіональних друкованих засобів 
масової інформації, в яких у 
2012 році розміщуватимуться 
оголошення про виклик до суду 
відповідача, третіх осіб і свідків, 
місце фактичного проживання 
яких невідоме. Відповідне урядове 
розпорядження, проект якого 
розробив Мін’юст, схвалено на 
засіданні Кабміну 28 грудня. 

Як повідомив міністр юстиції 
Олександр Лавринович, розпоря-
дження Уряду видане на виконання 
вимог КАС та ЦПК, положеннями 
яких передбачається, що друкований 
засіб масової інформації, в якому роз-
міщуються такого роду оголошення, 
визначається Кабміном. Перелік ЗМІ 
складено відповідно до пропозицій 
Ради міністрів АРК, обласних, Ки-
ївської та Севастопольської міських 
держадміністрацій. 

Оголошення про виклик до суду 
згаданих осіб, місце фактичного про-
живання (перебування) яких невідоме, 
розміщуватимуться в таких виданнях: Суддя-доповідач Наталя Шаптала поглянула на стару проблему під новим кутом.

Подавати дані після 1 січня ніхто не забороняє.

10 законодавча влада



ПРАВА

Сесія вільного доступу
Депутатам місцевих рад доведеться пускати громадян на свої засідання
У Верховній Раді зареєстровано 
проект, який на законодавчому 
рівні визначає, в яких випадках 
місцеві ради можуть проводити 
засідання в закритому режимі. 
Сьогодні ж представницькі органи 
мають змогу «ховатися» від 
громадян за власним бажанням.

Відповідно до ч.16 ст.46 закону 
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» сесії рад проводяться гласно, проте 
«в разі необхідності» орган місцево-
го самоврядування може прийняти 
рішення про проведення закритого 
пленарного засідання.

У той же час жоден закон не міс-
тить переліку підстав для проведення 
закритих засідань місцевих рад. Така 
можливість передбачена регламен-
тами більшості представницьких 
органів, але тільки поодинокі з них 
передбачили підстави для такого об-
меження. До таких підстав зазвичай 
відносять інформацію щодо приват-
ного життя конкретних громадян, пер-
сональні дані, комерційну таємницю, 
інформацію, визнану конфіденційною, 
або таку, яка становить державну чи 
слідчу таємницю.

Відсутність законодавчо закріпле-
них підстав для проведення закритих 

засідань місцевих рад надає депута-
там можливість свавільно визначати, 
які засідання залишати відкритими, 
а які ні.

Автор документа — Анатолій 
Гриценко — відзначає, що в багатьох 

місцевих радах зазначений механізм 
застосовується регулярно, системно 
та в загрозливих масштабах. За інфор-
мацією нардепа, Хотянівською сіль-
ською радою Вишгородського району 
Київської області за останній рік не 

було проведено жодного відкритого 
засідання.

«Склалася ситуація, за якої меха-
нізм закритого засідання місцевої 
ради використовується не стільки 
для захисту інтересів територіальних 
громад та їх об’єднань, скільки для 
приховування від громадськості під 
надуманими приводами несправед-
ливого розподілу бюджетних коштів, 
безконкурентного відчуження земель-
них ділянок, легітимізації незаконних 
забудов», — переконаний парламентар.

Своїм проектом «Про внесення 
змін до статті 46 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
(№9599) А.Гриценко прагне законодав-
чо закріпити норму про проведення 
засідань місцевих рад виключно у від-
критому режимі та прямо заборонити 
проведення закритих засідань. Ви-
нятки становитимуть лише випадки 
розгляду питань, інформація з яких 
становить державну таємницю або 
таємницю слідства. Паралельно ж із 
цим питанням розглянути в закрито-
му режимі будь-які інші не вдасться.

Нардеп наголошує, що в разі ухва-
лення такого закону громадяни набу-
дуть права не тільки безперешкодно 
проходити на засідання, а й проводити 
їх аудіо- й відеозапис. �

ТЕОРІЯ

Право нашвидкуруч
Парламенту доводиться запозичувати західні правові ідеї, 
до яких українське суспільство ще не дозріло

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

АНДРІЙ ПОТЬОМКІН, 
начальник відділу вивчення 
та узагальнення судової 
практики Вищого господар-
ського суду України

Становлення української 
національної правової системи 
відбувалось у складних історичних 
умовах. І досі точаться дискусії 
щодо визначення виду цивілізації 
до якої належить українська 
культура.

Тернистий шлях

За часів Київської Русі україн-
ська культура була орієнтована на 
східноєвропейську цивілізацію (ві-
зантійську). Проходила рецепція ві-
зантійського права, яке на той час уже 
зазнало значного впливу римського 
права. Це дає нам підстави говорити 
про непряму рецепцію римського пра-
ва тогочасною українською правовою 
системою.

Поступово наблизившись до захід-
ноєвропейської цивілізації, українська 
культура на багато віків відривається 
від неї внаслідок монголо-татарсько-
го нашестя. Проте й до цього Русь 
не була цілісною, вона складалася 
з понад 30 великих і малих держав-
них утворень — князівств, хитко 
пов’язаних військово-політичними 
договірними відносинами. Отже, в 
умовах відсутності політичної єдності 
та міжусобних конфліктів на україн-
ських землях не було єдиної правової 
системи.

Монголо-татарська навала уповіль-
нила розвиток українського права, від-
кинувши Русь на кілька сторіч назад. 
Законсервувалися процеси творення 
національної правової системи, цен-
тралізації земель. 

Проте навіть у таких умовах укра-
їнська державність зберігалась у ви-
гляді Галицько-Волинського князів-
ства. Поверненням до європейської 
культури стало входження україн-
ських земель до Великого князівства 
Литовського.

Значний вплив на розвиток вітчиз-
няного права відіграло перебуван-
ня українських земель у складі Речі 

Пос политої. Потім у результаті трьох 
поділів останньої (1772, 1793, 1795 рр.) 
Російська імперія — правонаступниця 
Московського царства, що виникло в XVI 
ст. у процесі розпаду Золотої Орди — захо-
пила Правобережну Україну (Київське, 
Брацлавське, Волинське та Подільське 
воєводства). Й українська культура 
почала орієнтуватися на євразійську 
цивілізацію.

Значний вплив на українську пра-
вову систему справила суспільно-по-

літична та військово-адміністративна 
організація українського козацтва, що 
склалася наприкінці ХV — у першій 
половині XVI ст. Та у зв’язку з пере-
ходом на бік шведів гетьмана Івана 
Мазепи, частини старшини й коза-
ків і всієї Запорозької Січі їх було 
звинувачено в зраді й за наказом 
Петра І 25 травня 1709 р. Запорозьку 
Січ зруйновано. Почався період по-
ширення та утвердження російської 
влади (ХVІІІ ст.) й, відповідно, росій-
ського права. 

Ізоляцією від європейської куль-
тури стало й панування в Україні со-
ціалістичного права (часи Радянського 
Союзу).

Труднощі сьогодення

З прийняттям Верховною Радою 
Декларації про державний суверенітет 
України (1990 р.) й ухваленням Акта 
проголошення незалежності України 
(1991 р.) наша держава, зберігаючи 
надбання минулого, почала розбудову 
нової національної правової системи, 
зорієнтованої на запозичення світо-
вого правового досвіду. Наблизившись 
до романо-германської правової сім’ї 
(країни континентальної Європи), 
українська національна правова систе-
ма сміливо запозичує елементи англо-
саксонського права (Велика Британія, 
США), зберігаючи водночас елементи 
соціалістичного права, що дає грунт 
твердженням про дію в Україні пост-
соціалістичної правової системи пере-
хідного типу.

Вбираючи в себе найкращі досяг-
нення різних національних правових 
систем, Україна на шляху розбудови 
демократичної, соціальної, правової 
держави європейського типу змуше-
на проходити багатовіковий шлях 
розвитку європейської культури за 
кілька десятків років. Є усвідомлення, 
що не переписуванням норм права, а 
високим рівнем правової культури 
і правової свідомості, які поступово 
виховуються з покоління в покоління, 
проникаючи в підсвідомість нації, до-
сягається рівень європейської культу-
ри та способу життя. Верховній Раді в 
процесі реформування українського 
законодавства доводиться запозичува-
ти правові ідеї розвинених країн Захо-
ду, до яких українське суспільство ще 
не дозріло й тому сприймає їх інколи 
вороже та з осторогою.

Запозичуючи правові ідеї демок-
ратичного світу, молода Українська 

держава, в якій багато років були 
відсутні відповідальність і консенсус 
влади, високий рівень правової куль-
тури та правової свідомості громадян, 
змушена лише формально переймати 
загальноєвропейський правовий до-
свід, без можливості реально надати 
суспільству змогу отримувати від 
цього користь.

Наприклад, український Основний 
Закон 1996 р. визнаний світовим спів-
товариством найкращою соціально 

орієнтованою конституцією. Розділ ІІ 
майже повторює положення Загальної 
декларації прав людини 1948 р. Проте в 
окремих положеннях вітчизняний акт 
найвищої юридичної сили абсолютно 
недієвий, складний для виконання й 
навіть подекуди утопічний.

За таких умов «правовим вихова-
телем суспільства» стають суди, які, 
виконуючи функції захисту інтересів 
людини та громадянина, суспільства й 
держави, в межах повноважень, визна-
чених законами України, забезпечують 
економічну, політичну, соціальну ста-
більність, безпеку та злагоду.

Підтримуючи державу…

Україна є молодою державою, що 
перебуває в стані активного політи-
ко-правового розвитку. Про це на-
самперед свідчать зміни перетворення 
форми правління.

Так, починаючи з 16.07.90 (дати 
прийняття Декларації про держав-
ний суверенітет України, за якою 
«державна влада в республіці здій-
снюється за принципом її поділу на 
законодавчу, виконавчу та судову», 
а посада Президента відсутня) до 
1.12.91 (дати обрання першим Пре-
зидентом Леоніда Кравчука) Україна 
1 рік і 5 місяців існувала як парла-
ментська республіка.

Інститут Президента в нашій кра-
їні юридично було започатковано за-
коном УРСР «Про заснування поста 
Президента Української РСР і внесен-
ня змін та доповнень до Конституції 
(Основного Закону) Української РСР» 

від 5.07.91 №1293-XII. Передбачалося, 
що до вступу глави держави на посаду 
надані йому цим законом повноважен-
ня виконуються тими ж органами й 
посадовими особами, які їх до цього 
виконували.

Наступним кроком став указ Пре-
зидента «Про керівництво Кабіне-
том Міністрів України» від 27.09.93 
№383/93. Згідно з ним у зв’язку з 
постановами Верховної Ради від 
21.09.93 «Про Уряд України» та «Про 
доручення Уряду України» (прийня-
тими задля посилення керівництва 
всіма структурами виконавчої влади 
в центрі й на місцях, оперативного 
розв’язання завдань економічних 
реформ, утвердження ринкових від-
носин, досягнення стабільності в усіх 
сферах суспільного життя), постанов-
лено, що відповідно до ч.1 ст.1141, пп.31 
і 4 ст.1145, ч.1 ст.117 Конституції 1978 р. 
Президент має здійснювати безпосеред-
нє керівництво Кабінетом Міністрів. 
Фактично від цього моменту гарант узяв 
на себе повноваження глави виконавчої 
влади, що схилило Україну в бік прези-
дентської республіки.

Проте де-юре впродовж майже 
4 років, починаючи з 1.12.91 до 8.06.95 — 

дати укладення Конституційного до-
говору про основні засади організації 
та функціонування державної влади і 
місцевого самоврядування в Україні 
на період до прийняття нової Кон-
ституції, — Україна була парламент-
сько-президентською республікою. 
За Конституційним договором (діяв 
до 28.06.1996), а потім за Основним 
Законом (з 28.06.96 до 1.01.2006), наша 
держава була президентсько-парла-
ментською республікою.

З 1.01.2006 (коли набрали чинності 
зміни та доповнення до акта найви-
щої юридичної сили, внесені законом 
№2222-IV) до 30.09.2010 (дати визнан-
ня Конституційним Судом неконсти-
туційним цього закону) Україна існу-
вала як парламентсько-президентська 
республіка. 

30.09.2010 Україна повернулася до 
президентсько-парламентської форми 
правління.

У ході цих перетворень саме судо-
вій гілці влади довелось виправляти 
перекоси та сприяти формуванню 
новітньої української національної 
правової традиції.

За часи незалежності суди стали до-
роговказом для українського суспіль-
ства до розбудови нової національної 
правової системи, зорієнтованої на 
забезпечення європейського рівня 
гарантування прав людини і способу 
життя, за якого виховання високого 
рівня правової культури та правової 
свідомості в громадян є основним 
державним пріоритетом. У найважчі 
часи українського державотворення 
саме суди стояли на варті загальнолюд-

ських цінностей, прав і свобод людини 
та громадянина, верховенства права, 
забезпечуючи його панування в усіх 
сферах суспільного життя.

Судова гілка влади

Незважаючи на те що українське 
право ще до кінця не сформовано, су-
дова гілка влади продовжує брати ак-
тивну участь у процесі реформування 
правової та політичної системи. Вона 
відіграє провідну роль у реалізації 
управлінських рішень, забезпечує не-
порушність встановленого правового 
порядку шляхом гарантування верхо-
венства права.

Конституційний Суд та суди за-
гальної юрисдикції своєю діяльністю: 

• збалансовують систему держав-
ної влади; 

• захищають цінності українського 
народу, відображені в Конституції; 

• не дозволяють будь-якого спотво-
рення принципів та ідей права, що 
містяться в Основному Законі; 

• забезпечують стабільність пра-
вових норм та єдність у розумінні 
змісту актів українського законо-
давства. �

«Окремі положення чинної 
Конституції — абсолютно 
недієві, складні для виконання 
і навіть подекуди утопічні».

«Суди стають «правовим 
вихователем суспільства».

КОНТРОЛЬ

«Пенсійні» 
інвестиції
Народні депутати вирішили, 
як правильно інвестувати кошти 
з недержавних страхових 
фондів і хто цей процес 
контролюватиме.

Верховна Рада ухвалила закон 
«Про внесення змін до деяких зако-
нів України стосовно повноважень 
органів державної влади щодо вста-
новлення вимог до інвестування ак-
тивів». Новації спрямовані на забез-
печення виконання недержавними 
пенсійними фондами та страхови-
ками своїх зобов’язань та посилення 
захисту майнових інтересів спожива-
чів фінансових послуг.

Зокрема, нацкомісі ї ,  що здій-
снює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, надано 
право встановлювати єдині вимоги 
до якості, обсягів та рівня кредитного 
рейтингу активів, у яких розміщують-
ся кошти страхових резервів.

Також документом зобов’язано 
особу, яка провадить діяльність із 
управління пенсійними активами, 
дотримуватися внутрішніх правил та 
процедур оцінки й управління ризика-
ми, пов’язаними з інвестуванням пен-
сійних активів, відповідно до вимог, 
установлених нацкомісією з цінних 
паперів та фондового ринку за пого-
дженням з Нацкомісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг. �

РЕЗЕРВИ

«Золоті» 
перспективи
Народні обранці вирішили 
звільнити від оподаткування 
постачання золота для Нацбанку. 
Завдяки цьому, сподіваються 
парламентарі, регулятор зможе 
зібрати в резервах більше 
дорогоцінних металів.

Верховна Рада ухвалила закон «Про 
внесення зміни до Податкового кодексу 
України». Як пояснює ініціатор змін — 
народний депутат Юрій Каракай, до-
кумент спрямований на створення 
сприятливих умов для поповнення 
Нацбанком золотовалютних резер-
вів, стимулювання запровадження та 
функціонування нових інвестиційних 
інструментів, підтримку стабільності 
гривні.

Відповідно до нововведень від опо-
даткування звільняються:

• операції з постачання Нацбанку 
дорогоцінних металів, у тому числі їх 
увезення на митну територію Украї -
ни;

• послуги, пов’язані з розвідкою, 
видобутком, виробництвом і вико-
ристанням дорогоцінних металів, з 
метою поповнення золотовалютних 
резервів та виготовлення банків-
ських металів. �

РЕГУЛЮВАННЯ

Активи 
в цифрі
Верховна Рада підтримала 
в першому читанні 
законопроект, який запроваджує 
електронний документообіг 
між професійними учасниками 
депозитарної системи. На думку 
авторів документа, ці та інші 
нововведення мають сприяти 
взаємодії гравців цього ринку.

Народні депутати прийняли за 
основу внесений Кабміном проект за-
кону «Про систему депозитарного об-
ліку цінних паперів».

Як пояснюють урядовці, проект 
спрямований на забезпечення належ-
ного депозитарного обслуговування 
широкого кола інвесторів. Запропо-
новані новації стосуються інститутів 
спільного інвестування, пенсійних 
фондів, страхових компаній та спря-
мовані на покращення інвестиційного 
клімату.

Передбачено порядок та принципи 
взаємодії Центрального депозитарію 
та депозитарних установ щодо обслу-
говування обігу цінних паперів.

Також документ містить положен-
ня про механізми захисту від роз-
криття інформації із системи депо-
зитарного обліку емісійних цінних 
паперів і запроваджує застосування 
електронного документообігу та ви-
користання електронного цифрового 
підпису професійними учасниками 
депозитарної системи. В тому числі 
для обліку прав власності на цінні 
папери.

Крім цього, встановлюються й 
правові засади провадження клі-
рингової діяльності, вимоги до та-
ких установ, правил клірингу та 
механізмів зниження ризиків неви-
конання або несвоєчасного виконання 
зобов’язань, що виникли за договора-
ми, укладеними на фондовій біржі. �

Цілком можливо, що незабаром біля депутатів місцевих рад 
сидітимуть і прості громадяни.
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СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Процесуальний захист 
«дітей війни»
Підвищення до пенсії нерозривно 
пов’язане з виплатою самої пенсії 
та має не визначений у часі граничний 
термін виплати

Для забезпечення правильного 
та однакового застосування адміні-
стративними судами статті 6 Закону 
України від 18 листопада 2004 року 
№2195-IV «Про соціальний захист 
дітей війни» (далі — Закон про соці-
альний захист дітей війни, Закон від 
18 листопада 2004 року №2195-IV) 
щодо підвищення до пенсії або що-
місячного довічного грошового утри-
мання чи державної соціальної допо-
моги, що виплачується замість пенсії, 
пленум Вищого адміністративного 
суду України

Постановляє:

1. Судам необхідно враховувати, 
що статтею 6 Закону про соціаль-
ний захист дітей війни (з урахуван-
ням Рішення Конституційного Суду 
України від 22 травня 2008 року №10-
рп/2008) встановлено підвищення 
на 30 відсотків мінімальної пенсії 
за віком до пенсії або щомісячного 
довічного грошового утримання чи 
державної соціальної допомоги, що 
виплачується замість пенсії (далі —
підвищення до пенсії), для дітей війни. 

2. За приписами статті 1 Закону від 
18 листопада 2004 року №2195-IV ди-
тиною війни є особа, яка є громадяни-
ном України та якій на час закінчення 
(2 вересня 1945 року) Другої світової 
війни було менше 18 років. Тобто до 
категорії дітей війни належать грома-
дяни України, які народилися в період 
із 3 вересня 1927 року по 2 вересня 
1945 року. 

Для підтвердження статусу дити-
ни війни в позивача судам необхідно 
встановити дату народження та на-
лежність до громадянства України. 

З урахуванням того, що Законом 
про соціальний захист дітей війни 
не передбачено видачі дітям війни 
документів, що підтверджують їхній 
статус, для встановлення права на 
отримання підвищення до пенсії суди 
повинні крім указаних вище докумен-
тів витребувати дані про отримання 
позивачем пенсії або щомісячного 

довічного грошового утримання чи 
державної соціальної допомоги, що 
виплачується замість пенсії, які да-
ють право на отримання підвищення 
до пенсії. Відсутність штампа на пен-
сійному посвідченні або тимчасової 
довідки органів праці та соціального 
захисту населення про наявність у 
позивача статусу дитини війни, як це 
визначено наказом Міністерства пра-
ці та соціальної політики України від 
5 квітня 2006 року №107 «Про Порядок 
посвідчення права особи на пільги 
відповідно до Закону України «Про со-
ціальний захист дітей війни», не може 
бути підставою для залишення без 
руху та повернення позовної заяви. 

3. При розгляді справ за позовами 
осіб, які мають статус дитини війни, 
суди повинні керуватися положення-
ми Конституції України, Конвенцією 
від 4 листопада 1950 року «Про за-
хист прав людини і основоположних 
свобод», Кодексом адміністративного 
судочинства України (далі — КАС 
України), законами України від 18 лис-
топада 2004 року №2195-IV «Про соці-
альний захист дітей війни», 15 липня 
1999 року №966-XIV «Про прожит-
ковий мінімум», 9 липня 2003 року 
№1058-IV «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», 
20 грудня 2005 №3235-IV «Про Дер-
жавний бюджет України на 2006 
рік», 19 грудня 2006 року №489-V 
«Про Державний бюджет України на
2007 рік», 23 грудня 2010 року №2857-VI 
«Про Державний бюджет України на 
2011 рік», рішеннями Конституційно-
го Суду України від 9 липня 2007 ро ку 
№6-рп/2007 (справа про соціальні гаран-
тії громадян) та від 22 травня 2008 ро ку 

№10-рп/2008 (справа щодо предмета 
та змісту закону про Державний бю-
джет України), постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 липня 2011 ро-
ку №745 «Про встановлення деяких 
виплат, що фінансуються за рахунок 
коштів державного бюджету» та інши-
ми нормативно-правовими актами, 
виданими на їх виконання. 

Ураховуючи положення частини 
другої статті 8 КАС України щодо за-
стосування принципу верховенства 
права відповідно до положень стат-
ті 17 Закону України від 23 лютого 
2006 року №3477-IV «Про виконання 
рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини», 
суди також повинні застосовувати 
практику Європейського суду з прав 
людини як джерело права.

4. Відповідачами у справах за позов-
ними заявами дітей війни з приводу 
підвищення до пенсії, встановленого 
Законом від 18 листопада 2004 року 
№2195-IV, є відповідні органи Пенсій-
ного фонду України, які здійснюють 
нарахування та виплату пенсій і дер-
жавної соціальної допомоги. Такими 
органами є утворені в установленому 
порядку головні управління Фонду 
в Автономній Республіці Крим, об-
ластях, містах Києві та Севастополі, 
управління в районах, містах і райо-
нах у містах.

Відповідно до Положення про 
управління Пенсійного фонду Укра-
їни в районах, містах і районах у 
містах, затвердженого постановою 
правління Пенсійного фонду України 
від 30 квітня 2002 року №8-2, місцеве 
управління Пенсійного фонду за-
безпечує своєчасне і в повному об-
сязі фінансування та виплату пенсій, 
безпосередньо призначає (здійснює 
перерахунок) і виплачує пенсії та 
інші виплати відповідно до чинного 
законодавства. Отже, є належним від-
повідачем у справах щодо здійснення 
перерахунку підвищення до пенсій за 
позовами осіб, віднесених до категорії 
дітей війни. Тому залучення до участі 
в таких справах як співвідповідача чи 

третьої особи інших органів, у тому 
числі Державного казначейства Укра-
їни, є помилковим.

При цьому судам слід ураховувати, 
що такі спори належать до юрисдикції 
адміністративних судів незалежно від 
обраного позивачем способу захисту 
порушеного права, в тому числі й спо-
собу про стягнення невиплачених сум 
зазначеного підвищення до пенсії чи 
соціальної допомоги.

5. Справи щодо таких спорів пред-
метно підсудні місцевим загальним 
судам як адміністративним судам 
(пункт 4 частини першої статті 18 КАС 
України), якими відповідно до части-
ни першої статті 21 Закону від 7 липня 
2010 року №2453-VI «Про судоустрій 
і статус суддів» є районні, районні у 
містах, міські та міськрайонні суди. 

Судам варто враховувати, що від-
повідно до вказаної вище норми такі 
справи підсудні місцевим загальним 
судам як адміністративним судам не-
залежно від статусу відповідача.

6. Судам варто мати на увазі, що, 
виходячи з приписів частини другої 
статті 19 КАС України, територіальна 
підсудність таких справ визначається 
за вибором позивача. Тобто залежно 
від вибору позивача розгляд таких 
справ належить до повноважень за-
гальних судів як адміністративних 
судів за місцем проживання (перебу-
вання, знаходження) позивача або за 
місцезнаходженням відповідача. 

7. Державна соціальна підтримка 
дітей війни у вигляді підвищення до 
пенсії, встановленого статтею 6 Закону 
від 18 листопада 2004 року №2195-IV, 
за своєю правовою природою є окре-
мим джерелом доходу дітей війни та не 

є складовою їхньої пенсії або щомісяч-
ного довічного грошового утримання 
чи державної соціальної допомоги. 

Тому судам потрібно враховувати, 
що під час вирішення спорів за позо-
вами дітей війни строки звернення до 
суду визначаються за правилами стат-
ті 99 КАС України. Приписи статті 87 
Закону України «Про пенсійне забез-
печення» та статті 46 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», якими вста-
новлено строки виплати нарахова-
них, але неотриманих сум пенсій за 
минулий час, не поширюються на ці 
правовідносини, а тому не можуть за-
стосовуватися судами під час розгляду 
зазначених спорів.

8. Судам необхідно мати на увазі, 
що вихідним критерієм обчислен-

ня розміру підвищення до пенсії, 
встановленого статтею 6 Закону від 
18 листопада 2004 року №2195-IV, є 
мінімальна пенсія за віком.

Законодавчо розмір мінімальної 
пенсії за віком установлено лише 
статтею 28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», яка й підлягає 
застосуванню під час розгляду таких 
спорів.

При цьому положення частини 
третьої вказаної статті не є перешко-
дою для застосування встановленого 
розміру мінімальної пенсії за віком, 
оскільки законодавство не містить 
іншої правової норми, якою було б 
установлено розмір мінімальної пенсії 
за віком.

9. Згідно з пунктом 12 статті 71 
Закону України від 19 грудня 2006 ро-
ку №489-V «Про Державний бюджет 
України на 2007 рік» зупинено дію 
статті 6 Закону про соціальний за-
хист дітей війни на 2007 рік та вста-
новлено, що підвищення до пенсії або 
щомісячного довічного грошового 
утримання чи державної соціальної 
допомоги, яка виплачується замість 
пенсії, відповідно до статті 6 Закону 
про соціальний захист дітей війни ви-
плачується особам, які є інвалідами 
(крім тих, на яких поширюється дія 
Закону України від 22 жовтня 1993 ро-
ку №3551-XII «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захис-
ту»), у розмірі 50 відсотків розміру 
надбавки, встановленої для учасни-
ків війни.

Відповідно до Рішення Консти-
туційного Суду України від 9 липня 
2007 року №6-рп/2007 зупинення дії 
статті 6 Закону про соціальний за-
хист дітей війни визнано таким, що 

не відповідає Конституції України (є 
неконституційним).

Законом України від 28 грудня 
2007 року №107-VI «Про Державний 
бюджет України на 2008 рік та про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України» внесено зміни до Зако-
ну про соціальний захист дітей війни 
та статтю 6 цього Закону викладено 
в такій редакції: «Дітям війни (крім 
тих, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту») до 
пенсії або щомісячного довічного 
грошового утримання чи державної 
соціальної допомоги, що виплачується 
замість пенсії, виплачується підви-
щення у розмірі надбавки, встанов-
леної для учасників війни. Ветеранам 
війни, які мають право на отримання 
підвищення до пенсії або щомісячного 
довічного грошового утримання чи 
державної соціальної допомоги, що 
виплачується замість пенсії, відповід-
но до цього Закону та Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» дане підви-
щення провадиться за їх вибором 
згідно з одним із законів».

Згідно з Рішенням Конституцій-
ного Суду України від 22 травня 2008 ро ку 
№10-рп/2008 зміни, внесені підпунк-
том 2 пункту 41 розділу ІІ Закону 
України від 28 грудня 2007 року №107-
IV, щодо розмірів підвищення пенсії 
дітям війни визнано такими, що не 
відповідають Конституції України (є 
неконституційними).

Ураховуючи положення Консти-
туції України щодо дії нормативно-
правових актів у часі, положення 
статті 6 Закону про соціальний за-

хист дітей війни у редакції 2004 року 
поновили свою дію у 2007 році — з 
9 липня 2007 року, у 2008 році — з 
22 травня 2008 року. Отже, право на 
здійснення перерахунку підвищення 
до пенсії у розмірах, визначених За-
коном про соціальний захист дітей 
війни, мають діти війни: за 2007 рік —
з 9 липня до 31 грудня 2007 року, за 
2008 рік — з 22 травня до 31 грудня 
2008 року. Відповідно у 2007 році в 
період із 1 січня до 8 липня 2007 року 
та у 2008 році — з 1 січня до 21 трав-
ня 2008 року положення законів про 
Державний бюджет на ці роки були 
чинними та підлягали виконанню.

10. Статтями 71 Закону України 
від 26 грудня 2008 №835-VI «Про Дер-
жавний бюджет України на 2009 рік» 
та 70 Закону України від 27 квітня 

2010 року №2154-VI «Про Державний 
бюджет України на 2010 рік» Кабінету 
Міністрів України було надано право 
у 2009 та 2010 роках встановлювати 
розміри соціальних виплат, які відпо-
відно до законодавства визначаються 
залежно від розміру мінімальної за-
робітної плати, в абсолютних сумах 
у межах асигнувань, передбачених 
за відповідними бюджетними про-
грамами. 

Варто звернути увагу, що названі 
норми передбачають встановлення 
в абсолютних сумах розмірів лише 
тих виплат, вихідним критерієм роз-
рахунку яких є розмір мінімальної 
заробітної плати. Відповідно їхня 
дія не поширюється на спірні від-
носини, оскільки розмір зазначених 
соціальних виплат згідно із Законом 
про соціальний захист дітей війни за-
лежить від розміру мінімальної пенсії 
за віком, а не від розміру мінімальної 
заробітної плати. 

Отже, нарахування та виплата у 
2009 та 2010 роках дітям війни під-
вищення до пенсії повинні були здій-
снюватися в розмірі, встановленому 
відповідно до статті 6 Закону про со-
ціальний захист дітей війни.

11. Пунктом 7 частини першої За-
кону України від 14 червня 2011 ро-
ку №3491-VI «Про внесення змін до 
Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2011 рік» При-
кінцеві положення Закону України 
«Про Державний бюджет України на 
2011 рік» доповнено пунктом 4, яким 
установлено, що у 2011 році норми і 
положення статті 6 Закону України 
«Про соціальний захист дітей війни» 
застосовуються у порядку та розмірах, 
встановлених Кабінетом Міністрів 
України виходячи з наявного фінан-
сового ресурсу бюджету Пенсійного 
фонду України на 2011 рік.

З аналізу наведеної норми ви-
пливає, що визначення порядку та 
розмірів виплат указаним категоріям 
громадян делеговано Кабінету Міні-
стрів України.

Вирішуючи питання про те, яка 
з однопредметних законодавчих 
норм однакової юридичної сили, 
що не визнані неконституційними 
в установленому порядку, підлягає 
застосуванню для вирішення спорів 
зазначеної категорії, судам необхідно 
надавати перевагу тій із них, що при-
йнята пізніше. У цих правовідносинах 
така норма міститься у Законі України 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 
2011 рік».

На виконання вимог цього Закону 
Кабінетом Міністрів України прийнято 
постанову від 6 липня 2011 ро ку №745 
«Про встановлення деяких виплат, 
що фінансуються за рахунок коштів 
державного бюджету», яка набрала 
чинності 23 липня 2011 року.

Судам необхідно враховувати, що 
до набрання чинності зазначеною по-
становою Кабінету Міністрів Украї-
ни, тобто до 23 липня 2011 року, при 
вирішенні справ цієї категорії щодо 
розміру підвищення до пенсії або 
щомісячного довічного грошового 
утримання чи державної соціальної 
допомоги, що виплачується замість 
пенсії, дітям війни застосуванню під-
лягають положення статті 6 Закону 
про соціальний захист дітей війни.

Із 23 липня 2011 року правомір-
ність дій суб’єктів владних повнова-
жень у зазначених категоріях справ 
судам необхідно перевіряти на від-
повідність вимогам Закону України 
«Про Державний бюджет України на 
2011 рік» та постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 6 липня 2011 року 
№745 «Про встановлення деяких роз-
мірів виплат, що фінансуються за ра-
хунок коштів державного бюджету».

12. Пенсія — це щомісячна пен-
сійна виплата в солідарній системі 
загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування, яку отримує 

застрахована особа в разі досягнення 
нею передбаченого цим Законом пен-
сійного віку чи визнання її інвалідом, 
або отримують члени її сім’ї у випад-
ках, визначених цим Законом (абзац 
дев’ятий статті 1 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування»).

Ві д пові д но до час т и н и пер-
шої статті 6 Закону України від 
9 липня 2003 року №1058-IV «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» непрацездатні 
громадяни крім пенсійних виплат із 
системи пенсійного забезпечення ма-
ють право отримувати доплати, над-
бавки та підвищення до зазначених 
виплат, додаткову пенсію в порядку 
та за рахунок коштів, визначених за-
конодавством. 

Таким чином, пенсія є періодич-
ним платежем, виплата якої, за за-
гальним правилом, не обмежена в часі.

Підвищення до пенсії, яке є додат-
ковою виплатою особі, яка визнана 
такою, що має на нього право, нероз-
ривно пов’язане з виплатою пенсії і 
також має не визначений у часі гра-
ничний термін виплати.

Отже, вирішуючи питання про 
зобов’язання нарахувати та виплатити 
відповідні періодичні платежі дітям 
війни, суди, у разі відсутності спору 
про право особи на отримання під-
вищення до пенсії або встановлення 
такого права в судовому порядку, не 
мають підстав обмежувати орган, 
відповідальний за здійснення їх на-
рахування і виплати, певним часовим 
проміжком, якщо не відбулося змін у 
законодавстві.

13. Справи зі спорів, що виника-
ють у зв’язку із застосуванням статті 
6 Закону від 18 листопада 2004 року 
№2195-IV, належать до справ, визна-
чених у пункті 2 частини першої статті 
1832 КАС України, а тому в них засто-
совується скорочене провадження.

Якщо вимоги позивача не сто-
суються прав, свобод, інтересів та 
обов’язків третіх осіб та відсутні під-
стави для повернення позовної заяви, 
залишення її без розгляду чи відмови 
у відкритті провадження у справі, 
суд, відповідно до частини третьої 
статті 1832 КАС України, постановляє 
ухвалу про відкриття скороченого 
провадження.

Після відкриття скороченого 
провадження в разі недостатності 
повідомлених позивачем обставин 
або якщо за результатами розгляду 
поданого відповідачем заперечення 
суд дійде висновку про неможливість 
ухвалення законного й обґрунтовано-
го судового рішення без проведення 
судового засідання та виклику осіб, 
які беруть участь у справі, суд розгля-
дає справу за загальними правилами 
цього Кодексу, про що постановляє 
ухвалу, яка не підлягає оскарженню 
(частина четверта статті 1832 КАС 
України).

Аналіз пунктів 5, 6 частини шостої 
статті 1832 КАС України свідчить про 
те, що відповідно до цих норм у поряд-
ку скороченого провадження можуть 
прийматися лише ті постанови, яки-
ми позовні вимоги задовольняються 
повністю.

Відповідно до абзацу третього час-
тини восьмої статті 1832 КАС України 
апеляційні скарги у справах зі спорів, 
що виникають у зв’язку із застосуван-
ням статті 6 Закону, розглядаються 
апеляційними судами в порядку пись-
мового провадження. Є остаточною і 
не підлягає оскарженню в касаційно-
му порядку ухвала суду апеляційної 
інстанції про залишення без змін по-
станови суду першої інстанції, якою 
позовні вимоги задоволено. 

14. Відповідно до частини третьої 
статті 106 КАС України до позовної 
заяви додається документ про сплату 
судового збору, крім випадків, коли 
його не належить сплачувати.

Приписами статті 5 Закону Укра-
їни від 8 липня 2011 року №367-VI 
«Про судовий збір» діти війни не від-
несені до осіб, звільнених від сплати 
судового збору, а тому за подання 
позовної заяви до суду повинні спла-
чувати судовий збір на загальних 
підставах.

Водночас адміністративним судам 
необхідно враховувати, що на дітей 
війни, які належать до осіб, визна-
чених у пунктах 8, 9 частини першої 
стат ті 5 Закону України від 8 липня 
2011 року №367-VI «Про судовий збір», 
поширюються пільги щодо сплати су-
дового збору. �

Головуючий 
І.ТЕМКІЖЕВ

Секретар пленуму 
М.СМОКОВИЧ

 � Пленум Вищого адміністративного 
суду України 
Постанова 

19 грудня 2011 року   м.Київ  №8

Про судову практику вирішення адміністративними судами спорів, 
що виникають у зв’язку із застосуванням статті 6 Закону України 
«Про соціальний захист дітей війни»

«Для підтвердження статусу дитини війни 
в позивача судам необхідно встановити дату 
народження та належність до громадянства України». 

«Нарахування та виплата у 2009 та 2010 роках 
підвищення до пенсії повинні були здійснюватися 
в розмірі, встановленому відповідно 
до ст.6 закону про соціальний захист дітей війни».

12 судова практика



АМНІСТІЯ

Прислухатися до потерпілого
Звільняючи від кримінальної 
відповідальності, слід переконатися, 
що поставлені за провину дії містять 
склад відповідного злочину 
й особа винна в його скоєнні

розглянула в судовому засіданні кри-
мінальну справу за касаційною скар-
гою потерпілого Особи 5 на судові 
рішення щодо Особи 6.

Постановою Жовтневого район-
ного суду м.Луганська від 12.11.2009 
справу щодо Особи 6, Інформація 1, 
судимості не має, за обвинуваченням 
у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 
ст.122 КК, на підставі п.«г» ст.1 закону 
«Про амністію» від 12.12.2008 закрито. 

Ухвалою Апеляційного суду Луган-
ської області від 19.01.2010 постанову 
залишено без зміни. 

Особа 6 обвинувачувався у тому, 
що він 24.05.2007 на автостоянці в 
м.Щастя на грунті раптово виниклих 
неприязних стосунків завдав удари 

кулаком та ногами в область голови 
Особі 5, спричинивши йому середньої 
тяжкості тілесні ушкодження у вигля-
ді синців на волосяній частині голови, 
обличчі, забою речовини головного 
мозку першого ступеня. 

За змістом касаційної скарги потер-
пілий посилається на безпідставне за-
криття кримінальної справи щодо Осо-
би 6 внаслідок акта амністії з огляду 
на наявність у його діях більш тяжких 
складів злочинів, ніж інкриміновано, 
та підстав для притягнення до кримі-
нальної відповідальності й інших осіб, 
причетних до вчинення протиправних 
діянь щодо нього. Просить судові рі-
шення скасувати, а справу направити 
на нове розслідування. 

Заслухавши доповідача, пояснення 
прокурора, яка у зв’язку із порушен-
ням апеляційним судом вимог ст.377 
КПК вважала за необхідне скасувати 
ухвалу апеляційної інстанції й на-
правити справу на новий апеляційний 
розгляд, перевіривши матеріали спра-
ви, доводи касаційної скарги, колегія 
суддів уважає, що вона підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Як убачається з матеріалів справи, 
вона надійшла до суду з обвинувальним 
висновком щодо Особи 6 за ч.1 ст.122 КК. 

До початку розгляду справи підсуд-
ний подав заяву про його звільнення 
від кримінальної відповідальності вна-
слідок акта амністії. 

Постановою Жовтневого районно-
го суду м.Луганська від 29.07.2009 кри-
мінальну справу щодо Особи 6 за ч.1 
ст.122 КК закрито на підставі п.«г» ст.1 
закону «Про амністію» від 12.12.2008. 

Ухвалою Апеляційного суду Луган-
ської області від 6.10.2009 за апеляцією 
потерпілого Особи 5 вказану постанову 
районного суду скасовано й справу на-
правлено на новий судовий розгляд, 
зокрема, у зв’язку з порушенням прав 
потерпілого, без допиту та за відсут-
ності якого розглянуто справу. 

При новому розгляді справи в під-
готовчій частині судового засідання 
потерпілий Особа 5 заявив клопотання 
про направлення кримінальної справи 
щодо Особи 6 на додаткове розсліду-
вання через наявність у діях остан-
нього більш тяжких складів злочинів 
та підстав для притягнення до кримі-
нальної відповідальності й інших осіб, 
причетних до вчинення протиправних 
діянь щодо нього. 

Постановою Жовтневого районного 
суду м.Луганська від 12.11.2009 відмов-
лено в задоволенні цього клопотання у 
зв’язку з тим, що воно заявлено перед-
часно, до початку судового слідства. 

Після розгляду клопотання потер-
пілого підсудний Особа 6 звернувся 
до суду із заявою про закриття кримі-
нальної справи щодо нього на підставі 
п.«г» ст.1 закону «Про амністію» від 
12.12.2008. 

Заслухавши з даного приводу дум -
ку захисника підсудного та прокурора, 
які не заперечували проти закриття 
справи, також потерпілого, який за-
перечував проти цього, суд, не при-
ступивши до судового слідства, по-
становою від 12.11.2009 кримінальну 
справу щодо Особи 6 закрив на підставі 
акту амністії. 

Отже, при розгляді справи суд пер-
шої інстанції, не перевіривши шляхом 
дослідження доказів та встановлення 
фактичних обставин справи доводи по-
терпілого, який не погоджувався з ква-
ліфікацією дій Особи 6 за ч.1 ст.122 КК,
прийняв передчасне рішення про 
можливість звільнення останнього від 
кримінальної відповідальності внаслі-
док акта амністії. 

За таких обставин судом допуще-
но порушення передбачених законом 
прав потерпілого, які перешкодили 
повно та всебічно розглянути справу 
і постановити законне, обгрунтоване 
й справедливе рішення. 

Окрім того, звертаючись з апеляцією 
на вказане судове рішення до апеляцій-
ного суду, потерпілий наводив доводи 
про неправильну юридичну оцінку дій 
Особи 6 за ч.1 ст.122 КК та наявність під-
став для притягнення до кримінальної 
відповідальності й інших осіб, проте їх, 
на порушення вимог ст.377 КПК, апеля-
ційний суд не розглянув. 

У зв’язку з викладеним постанову 
суду та ухвалу апеляційної інстанції 
не можна визнати законними та об-
грунтованими, а тому вони відповідно 
до вимог стст.398, 370 КПК підлягають 
скасуванню.

За відсутності дослідження судом 
першої інстанції доказів пред’явленого 
Особі 6 обвинувачення та оцінки до-
водів потерпілого щодо кваліфіка-
ції його дій та наявності підстав для 
притягнення до кримінальної відпо-
відальності інших осіб, колегія суддів 
позбавлена можливості в касаційно-
му порядку вирішити питання про 
направлення справи на нове розслі-
дування, як просить потерпілий у ка-
саційній скарзі, а тому вона підлягає 
направленню на новий судовий роз-
гляд, при якому суду необхідно, вра-
хувавши вищевикладене, розглянути 
справу з дотриманням прав усіх учас-
ників судового розгляду та прийняти 
законне рішення. 

Окрім того, належить урахувати, 
що при вирішенні питання про звіль-
нення особи від кримінальної відпо-
відальності суд повинен переконатися, 
що діяння, яке поставлене особі за 
провину, дійсно мало місце, що воно 
містить склад відповідного злочину й 
особа винна у його вчиненні. 

Також за змістом кримінально-
процесуального закону за наявності 
до того підстав підлягає застосуванню 
акт амністії, найближчий за часом до 
моменту вчинення злочину. 

Керуючись стст.395 і 396 КПК та ч.1 
ст.2 розд.ХІІІ Перехідних положень за-
кону «Про судоустрій і статус суддів» 
від 7.07.2010, колегія суддів 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу потерпілого Осо-
би 5 задовольнити частково. 

Постанову Жовтневого районно-
го суду м.Луганська від 12.11.2009 та 
ухвалу Апеляційного суду Луганської 
області від 19.01.2010 щодо Особи 6 ска-
сувати, а справу направити на новий 
судовий розгляд у той же суд. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

21 липня 2011 року   м.Київ   

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду 
України у складі: 

головуючого — КУЗЬМЕНКО О.Т., 
суддів: КАНИГІНОЇ Г.В., ПОШВИ Б.М.,
за участю прокурора СЕНЮК В.О., 

ЗЛОВЖИВАННЯ

«Не знаємо де, не відомо коли…»
Невстановлення часу вчинення діянь 
унеможливлює вирішення питання 
про звільнення від відповідальності 
у зв’язку із закінченням строків давності

розглянула в судовому засіданні кри-
мінальну справу за касаційним по-
данням прокурора, який брав участь у 
розгляді справи судом першої інстан-
ції, та касаційною скаргою захисника 
Особи 2 й засудженої Особи 1 на судові 
рішення щодо останньої. 

Вироком Броварського міськра-
йонного суду Київської області від 
4.02.2010 засуджено Особу 1, Інформа-
ція 1, судимості не має, за ч.1 ст.364 КК 
на два роки шість місяців обмеження 
волі з позбавленням права обіймати 
керівні посади в органах місцевого 
самоврядування на строк два роки, ч.1 
ст.366 КК на два роки обмеження волі з 
позбавленням права обіймати керівні 
посади в органах місцевого самовря-
дування на строк два роки. 

Відповідно до ст.70 КК остаточно 
Особі 1 призначено два роки шість 
місяців обмеження волі з позбавлен-
ням права обіймати керівні посади в 
органах місцевого самоврядування на 
строк два роки. 

На підставі ст.75 КК Особу 1 звіль-
нено від відбування основного пока-
рання з випробуванням з іспитовим 
строком один рік й згідно ст.76 КК 
зобов’язано не виїжджати за межі 
України на постійне проживання без 
дозволу кримінально-виконавчої ін-
спекції, повідомляти ці органи про 
зміну місця проживання та роботи. 

Ухвалою Апеляційного суду Ки-
ївської області від 31.03.2010 вирок 
змінено, знижено розмір призначено-
го Особі 1 за ч.1 ст.366 КК додаткового 
покарання у виді позбавлення права 
обіймати керівні посади в органах міс-
цевого самоврядування до одного року 
шести місяців. В решті вирок, у тому 
числі остаточне покарання засудженій 
у частині додаткового покарання, за-
лишено без зміни. 

Особу 1 визнано винною в тому, 
що вона, будучи службовою особою, 
головою Красилівської сільської ради 
Броварського району Київської області, 
умисно, в інтересах третіх осіб, вико-
ристовуючи своє службове становище 
всупереч інтересам служби, на порушен-
ня вимог ч.1 ст.26 закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст.116 
Земельного кодексу, без розгляду та при-
йняття рішень на сесії депутатами сіль-
ської ради одноособово в не встановлені 
досудовим слідством місці, час і дату 
склала, підписала та видала завідомо не-
правдиві документи, а саме — рішення 
№78 та №79 «Про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам (згідно 
з додатком)» від 8.11.2006 загальною 
площею 11,4376 га, на які відсутні про-
токоли сесії сільської ради. На підставі 
вказаних завідомо неправдивих рішень 
затверджено проекти землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам для будівництва 
й обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд у меж-
ах с.Красилівка Красилівської сільської 
ради й 64 громадяни отримали акти на 
право власності на земельні ділянки, 
що спричинило заподіяння державним 
інтересам в особі Красилівської сіль-
ської ради матеріальних збитків в сумі 
49955,21 грн. 

Окрім того, внаслідок таких зло-
чинних дій красилівського сільського 
голови Особи 1 заподіяно істотної шко-
ди охоронюваним законом державним 
та громадським інтересам, що прояви-
лося у підриві престижу й авторитету 
місцевих органів самоуправління, 
порушенні основних принципів міс-
цевого самоврядування в Україні, пе-
редбачених ст.4 закону «Про місцеве 
самоврядування в Україні», і позбав-
ленні Красилівської сільської ради 
виключно її повноважень з розгляду 
земельних питань. 

У касаційному поданні прокурор 
посилається на неналежну перевірку 
апеляційним судом обставин, які суд 
першої інстанції врахував при звіль-
ненні Особи 1 від відбування покаран-
ня на підставі ст.75 КК, й безпідставне 
залишення вироку без змін, погоди-
вшись із висновком про можливість 
виправлення засудженої без ізоляції 
від суспільства, що призвело до невід-
повідності покарання ступеню тяжко-
сті вчинених нею злочинів внаслідок 
м’якості. Зазначає про порушення 
апеляційним судом положень ст.377 

КПК, який в ухвалі не вказав під-
став відхилення апеляцій захисника 
і засудженої, та недотримання ст.365 
КПК з огляду на вихід за межі апеля-
ційних вимог захисника, засудженої 
й прокурора, які у своїх апеляціях не 
ставили питання про пом’якшення 
призначеного засудженій додаткового 
покарання. Просить скасувати ухвалу, 
а справу направити на новий апеля-
ційний розгляд. 

За змістом касаційної скарги захис-
ник Особа 2 і засуджена Особа 1 вказу-
ють про безпідставність засудження 
останньої внаслідок неналежної оцін-
ки доказів судом, який не взяв до ува-
ги й не оцінив ті доводи, що свідчать 
про невинуватість Особи 1 у вчиненні 
інкримінованих злочинів. Просять 
судові рішення скасувати, а справу на-
правити на нове розслідування. 

Заслухавши доповідача, прокурора, 
який підтримав касаційне подання й 
заперечував проти задоволення каса-
ційної скарги, захисника і засуджену, 
які підтримали свою касаційну скаргу та 
заперечували проти задоволення каса-
ційного подання, обговоривши доводи 
касаційних скарги та подання, колегія 
суддів уважає, що касаційна скарга за-
хисника та засудженої підлягає частко-
вому задоволенню, а касаційне подання 
прокурора не підлягає задоволенню з 
наступних підстав. 

За змістом ст.49 КК особа звільня-
ється від кримінальної відповідальності, 
якщо з дня вчинення нею злочину і до 
набрання вироком законної сили мину-
ли визначені у законі строки. 

На цих же підставах відповідно до 
ч.5 ст.74 КК особа може бути звільнена 
від призначеного покарання за виро-
ком суду. 

Згідно з вироком Особу 1 засудже-
но за використання нею свого служ-
бового становища та влади всупереч 
інтересам служби, що заподіяло іс-
тотну шкоду державним інтересам, 
та внесення до офіційних документів 
неправдивих відомостей та їх видачу. 

Її дії суд кваліфікував за ч.1 ст.364 
та ч.1 ст.366 КК, найсуворіший вид по-
карання за які передбачено у вигляді 
обмеження волі. 

Відповідно до ст.12 КК такі діяння 
є злочинами невеликої тяжкості, строк 
давності притягнення до кримінальної 
відповідальності за які відповідно до 
п.3 ч.1 ст.49 КК становить три роки, 
які рахуються з дня вчинення злочину 
і до набрання вироком законної сили. 

За таких обставин суду, який дійшов 
висновку про доведеність винуватості 
Особи 1 у вчиненні інкримінованих ді-
янь, належало перевірити наявність під-
став для її звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку із закінченням 
строків давності. 

Зазначеного суд не зробив, на-
томість допустив порушення вимог 
кримінально-процесуального закону, 
зокрема, щодо встановлення обставин 
події злочину, що відповідно до ст.64 
КПК підлягають доказуванню у кри-
мінальній справі. 

Так, у вироку відсутні дата і час, 
коли Особа 1 в інтересах третіх осіб, 
використовуючи своє службове ста-

новище всупереч інтересам служби, 
без розгляду та прийняття рішень на 
сесії депутатами сільської ради одно-
особово склала та видала неправдиві 
документи про передачу громадянам 
у власність земельних ділянок. 

При викладенні визнаного доведе-
ним обвинувачення Особи 1 у вчиненні 
злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК, 
суд зазначив, що вона в не встановлені 
досудовим слідством місці, час і дату 
склала та видала завідомо неправдиві 
документи, а саме — рішення №78 та 
№79 «Про передачу у власність земель-
них ділянок громадянам (згідно з до-
датком)» від 8.11.2006, на які відсутні 
протоколи сесії сільської ради. 

З наведеного вбачається, що судом, 
усупереч вимог ст.64 КПК, не встановле-
но час вчинення злочинів, тоді як з ура-
хуванням даних про те, що на підставі 
вказаних завідомо неправдивих рішень 
64 громадяни протягом 2006—2007 ро-
ків отримали акти на право власності 
на земельні ділянки, встановлення часу 
вчинення Особою 1 злочинів, за які 
вона засуджена, має юридично значимі 
наслідки для вирішення питання про 
застосування ст.49 КК, а в разі запере-
чення Особи 1 проти звільнення її від 
кримінальної відповідальності у зв’язку 
із закінченням строків давності — про 
застосування ч.5 ст.74 КК. 

У зв’язку з викладеним вирок суду 
першої інстанції та ухвалу апеляційно-
го суду не можна визнати законними 
та обгрунтованими, а тому вони під-
лягають скасуванню. 

Разом із тим, колегія суддів Верхо-
вного Суду вважає, що з метою сприян-
ня якнайшвидшому виконанню завдань 
кримінального судочинства й уста-
новлення істини в даній кримінальній 
справі, а також економії процесуальних 
засобів, справу слід направити не на 
нове розслідування, як про це просять 
у касаційній скарзі захисник та засудже-
на, а на новий судовий розгляд. 

Зокрема, пред’явлене Особі 1 обви-
нувачення, яке не містить конкретного 
часу вчинення злочинів, може уточни-

ти та змінити в порядку ст.277 КПК 
прокурор, після чого суду належить 
дослідити й оцінити докази, врахува-
вши викладені у касаційній скарзі до-
води, й у разі доведеності винуватості 
засудженої перевірити підстави для 
звільнення її від кримінальної відпо-
відності згідно зі ст.49 КК, чи не пере-
ривалися визначені в законі строки 
давності, оскільки зі змісту касаційної 
скарги вбачається про наявність ще 
двох кримінальних справ щодо Осо-
би 1 за аналогічні злочини, й постано-
вити законне та обгрунтоване рішення. 

Не є виправданим й направлення 
справи на новий апеляційний розгляд, 
про що йдеться у касаційному поданні 
прокурора, так як можливості судово-
го слідства в апеляційній інстанції, у 
зв’язку з оцінкою всіх зібраних у справі 
доказів та зміною обвинувачення про-
курором в суді, обмежені. 

Одночасно колегія суддів не вбачає 
підстав для скасування судових рі-
шень у зв’язку з м’якістю призначеного 
Особі 1 покарання. 

Що стосується доводів касацій-
ного подання про вихід апеляційним 
судом за межі апеляції захисника й 
незаконного пом’якшення засудженій 
покарання, то вони є неправомірними, 
оскільки закон не передбачає заборони 
пом’якшення апеляційним судом по-
карання з власної ініціативи. 

Керуючись стст.395 і 396 КПК та ч.1 
п.2 розд.ХIII Перехідних положень за-
кону «Про судоустрій і статус суддів» 
від 7.07.2010, колегія суддів

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу захисника Осо-
би 2 й засудженої Особи 1 задоволь-
нити частково, касаційне подання 
прокурора залишити без задоволення. 

Вирок Броварського міськрайонно-
го суду Київської області від 4.02.2010 
та ухвалу Апеляційного суду Київської 
області від 31.03.2010 щодо Особи 1 ска-
сувати, а справу направити на новий 
судовий розгляд. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

28 липня 2011 року   м.Київ   

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду 
України у складі : 
головуючого — КУЗЬМЕНКО О.Т., 
суддів ГРИЦІВА М.І., ШАПОВАЛОВОЇ О.А.,
за участю прокурора ТАРГОНІЯ О.В., 
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НА ГАРЯЧОМУ

«Техногенний» 
хабар
Співробітники СБУ 
затримали двох посадових 
осіб Головного управління 
Державної інспекції 
техногенної безпеки 
у Львівській області 
під час одержання хабара 
в розмірі 5 тис. грн. 

Слідство встановило, що заступник 
начальника та головний інспектор од-
ного із управлінь державного органу 
вимагали хабар від представника ко-
мерційної структури за зняття запо-
біжного заходу у вигляді обмеження 
здійснення підприємницької діяль-
ності.

21 грудня 2011 р. співробітники 
СБУ затримали посадовців на робо-
чому місці під час одержання хабара. 
За матеріалами СБУ прокуратура 
Львівської області стосовно затри-
маних порушила кримінальну справу 
за ч.2. ст.368 КК («одержання хабара 
за попередньою змовою групою осіб 
поєднане з вимаганням хабара»), що 
передбачає кримінальну відповідаль-
ність у вигляді позбавлення волі на 
строк від 5 до 10 років з конфіскаці-
єю майна.

Нагадаємо, що Державна інспек-
ція техногенної безпеки створена 
6 квітня 2011 р. з метою забезпечення 
реалізації державної політики щодо 
пожежної й техногенної безпеки, а 
також здійснення державного на-
гляду в цих сферах. �

КОНТРАБАНДА

Справа 
про ікру
Слідчий відділ 
прокуратури Сумської 
області закінчив 
розслідування й направив 
в суд кримінальну справу 
стосовно громадян Д. і К. 
за обвинуваченням 
у контрабанді чорної ікри 
(вартість партії товару 
оцінюється понад 1 млн грн.). 

Під час розслідування справи 
встановлено, що в липні 2011 року 
вони, за попередньою змовою з 
невстановленими в ході слідства 
особами, в районі с.Бояро-Лежачі 
Путивльського району Сумської об-
ласті, використавши плавзасіб, через 
р.Сейм перемістили з РФ на терито-
рію України поза митним контролем 
партію ікри зернистої (чорної) осе-
трових риб загальною вагою 127 кг з 
подальшою її реалізацією в м.Києві. 
Згідно з висновком експерта, ринкова 
вартість цього продукту становить 
понад 1 млн грн.

Фіг у ра нти цієї  спра ви обви-
нувачуються також у дачі хабара 
працівникам ДАІ й Державної при-
кордонної служби в розмірі $10 тис. 
й €3 тис. за те, щоб їх пропустили без 
процесуального оформлення й ви-
лучення автомобіля з партією ікри, 
а також без відповідної перевірки 
проходження товару та його власни-
ка. Громадянину Д. пред’явлено об-
винувачення за ч.2 ст.201, ч.4 ст.369, 
а громадянину К. — за ч.2 ст.201, ч.2 
ст.263 і ч.4 ст.369 КК. Обом обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою. �

ДОСЛІДЖЕННЯ

Бізнес проти корупції
Підприємцям пропонують розробити корпоративні правила
Для подолання корупції в 
Україні необхідні системні 
зміни, наприклад залучення 
до вирішення цієї проблеми 
представників бізнесу, пошук 
нової еліти, яка зможе реалізувати 
нову політику на практиці. Саме 
про це йшла мова на підсумкових 
зборах членів української мережі 
Глобального договору ООН.

Головною темою зустрічі стала ре-
алізація 10-го принципу Глобального 
договору ООН, а саме — протидія ко-
рупції та роль бізнесу в цьому процесі. 
Мережа ГД ООН продемонструвала 
результати дослідження «Роль бізне-
су в протидії корупції», в якому взяли 
участь компанії — члени ГД ООН в 
Україні.

Як з’ясувалося, головна жертва 
корупціонерів — саме представни-
ки бізнесу. Вітчизняні й міжнародні 
компанії все частіше стикаються в 
Україні з прямим або закамуфльова-
ним здирством грошей, причому, як 
правило, з боку державних органів. 
Страждають від цього як великі кор-
порації, так і дрібні фірми. Компанії 
зазвичай відкрито не протистоять, 
швидше намагаються пристосува-
тися до такої ситуації. «За оцінками 
експертів, рівень корупції дорівнює 
4—10% від обороту компанії, але 
він залежить не тільки від суми ха-
бара, який у середньому становить 
$50 тис., але й від ефективної юри-
дичної системи захисту від коруп-
ції. Варто зазначити, що частина 
компаній в Україні втрачала бізнес 
через корупційні дії конкурентів», — 
пояснила координатор української 
мережі Глобального договору ООН 
Ганна Данилюк. 

Отже, тепер антикорупційні за-
ходи стали пріоритетними для укра-
їнських компаній, які мають зарубіж-
них бізнес-партнерів або іноземних 
інвесторів. Більшість компаній-рес-
пондентів надають перевагу політиці 
дотримання національного й між-
народного антикорупційного зако-
нодавства за допомогою створення 
формальної політики «комплаєнс» 
(контроль відповідності) або вве-
дення в дію внутрішніх документів 
(кодекси етики і т.д.), що, на думку 
представників опитаних фірм, по-
кращує репутацію компанії в очах 
інвесторів і акціонерів. 

Разом з тим половина фірм укра-
їнської мережі ГД ООН готують не-
фінансові звіти, повідомляють про 
діяльність у сфері боротьби з ко-
рупцією. В основному ці документи 

містять заяви про те, що компанії 
не допускають нечесного ведення 
бізнесу у відносинах з партнерами 
і клієнтами. У найближчі 1—3 роки 
більшість опитаних фірм планують 
увести регулярну перевірку коруп-
ційних ризиків для всіх бізнес-по-
стачальників і здійснювати аудит 
антикорупційних заходів. У перспек-
тиві компанії планують створити 
спеціальну класифікацію ділових 
партнерів — за ступенем корупцій-
них ризиків при спілкуванні з ними.

Безумовно, зрушити справу з мерт-
вої точки неможливо без системних 
змін та участі держави в цьому про-
цесі. На думку експертів, необхідно 
на державному рівні здійснювати за-
лучення бізнесу до політики подолан-
ня корупції, підтримку цієї політики 
вищим керівництвом країни, пошук 
нової еліти, яка зможе реалізувати її 
на практиці. 

Але й сам бізнес може намагатися 
протистояти «багатоголовій гідрі». На 
рівні бізнес-спільноти найбільш адек-
ватні способи протидії корупції — це 
формування внутрішньої корпоратив-
ної політики на рівні окремої компанії, 
впровадження системи внутрішнього 
контролю, навіть введення на підпри-
ємстві особливої посади фахівця з 
протидії корупції, формування куль-
тури неприйняття корупції всередині 
компанії на рівні топ-менеджерів та 

інших співробітників. Не менш важ-
ливим уважається просування на рівні 
асоціацій антикорупційних принци-
пів ведення бізнесу й відстоювання 
своїх інтересів. Якби бізнес повсюдно 
реалізовував політику відмови від 
давання хабарів або в нас з’явилися б 
могутні коаліції неурядових організа-
цій і бізнесу проти хабарництва, то це 
поступово підштовхувало б державу 
до активніших дій і сприяло викорі-
нюванню корупції, уважають пред-
ставники ГД ООН.

За словами голови російської 
громадської організації «Комітет 
боротьби з корупцією» Анатолія 
Голубєва, боротьба з кору пцією 
традиційно сконцентрована у двох 
важливих сферах: державного управ-
ління та бізнесу. Забезпечується вона 
в першу чергу нормативно-правовим 
регулюванням на національному й 
міжнародному рівнях. У той же час, 
згідно з висновками дослідження 
«Роль бізнесу в протидії корупції», 
українське законодавство більше 
спрямоване на протидію корупції 
серед державних службовців і не 
містить норм про обов’язкове впро-
вадження бізнес-компаніями анти-
корупційної політики.

На думку фахівців, українське 
законодавство не стимулює компанії 
до розроблення внутрішніх корпо-
ративних антикорупційних правил. 

Переважна більшість наших фірм 
навіть не має уявлення про такі до-
кументи. Для порівняння: за кордо-
ном без подібних статутів компанія 
просто не має жодних перспектив у 
бізнесі. На жаль, у нас поки що ак-
центується увага тільки на протидії 
та ліквідації наслідків корупції, а не 
на її запобіганні й боротьбі з причи-
нами її виникнення.

На зустрічі дійшли висновку: 
стратегічною метою для подолання 
корупції в України повинні стати 
посилення превентивних заходів, 
а також формування в товаристві 
нетерпимого, негативного ставлен-
ня до корупції за допомогою спіль-
них зусиль державних і суспільних 
структур, за участю міжнародних 
організацій. �

ПЕРЕВІРКА

«Непрозорі» підручники
Рахункова палата за результатами 
аудиту ефективності 
використання коштів державного 
бюджету, виділених у 2010—
2011 рр. на забезпечення 
навчальних закладів 
підручниками та посібниками, 
встановила, що Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту 
протягом останніх 9 років не 
забезпечує належної координації 
роботи з видання підручників 
та неефективно, неекономно і 
з порушеннями використовує 
бюджетні кошти. 

Державне замовлення на виготов-
лення й доставку підручників, яке за-
тверджується практично наприкінці 
бюджетного року, є формальним і не 
виконує функцій державного регу-
лювання цієї сфери та фактично не 
впливає на друк навчальної літерату-
ри. При технології виготовлення під-
ручників за термін до п’яти місяців 
постійною є практика спрямування 

коштів на такі потреби за два-три 
місяці до початку навчального року. 
У результаті для термінового виготов-
лення підручників видавництва за-
куповували папір за цінами, вищими 
за ринкові на 30—40%, внаслідок чого 
неефективно використано 6,9 млн грн. 
бюджетних коштів, інформує прес-
служба Рахункової палати.

МОНмолодьспорт не перевірило 
виробничих потужностей перемож-
ця тендерних процедур із надання 
поліграфічних послуг ТОВ «Побут-
електротехніка», яке фактично ви-
явилося посередником, а не виконав-
цем замовлення. Тому після випуску 
10 найменувань підручників на ра-
хунку підприємства залишилося від 
66 до 84% отриманих коштів, що при-
звело до додаткових витрат з бюджету 
5,9 млн грн.

Непрозорою є і процедура кон-
курсного відбору підручників та ухва-
лення рішень про їх видання. Так, на 
друк 24 підручників, які не подавалися 
на участь у конкурсі або не стали пе-

реможцями, з порушенням чинного 
законодавства використано 30,9 млн 
грн. Водночас у 2010 р. не видано 20 на-
йменувань підручників-переможців і 
50 — у 2011-му.

Однак, не забезпечивши своєчас-
ного спрямування коштів для плано-
мірного виготовлення підручників, 
МОНмолодьспорт уникнуло відпові-
дальності, передавши всі повноважен-
ня в цій сфері Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти. Разом з 
тим ця установа, належним чином не 
організувавши вчасне виконання по-
ставлених завдань, надавала дозволи 
видавництвам на комерційний друк. 
Як наслідок, вартість підручника зрос-
тала у 2—3 рази. 

При цьому у 2010—2011 рр., че-
рез затримки із забезпеченням учнів 
підручниками, їх купували власним 
коштом до 35% опитуваних, а навчаль-
на література, надрукована за держ-
замовленням, зберігалася на складах 
виробників протягом 2 місяців. Крім 
того, запроваджений інститутом 

недосконалий порядок визначення 
реальної потреби в підручниках при-
звів до надлишкового друку 515,7 тис. 
примірників, які фактично не вико-
ристовуються, тоді як на їхнє видання 
витрачено 8,6 млн грн. із державного 
бюджету.

Основна причина вказаних по-
рушень — незадовільна організація 
роботи МОНмолодьспортом. Нада-
ні з бюджету 319 млн грн. на друк 
підручників не забезпечили потреб 
навчальних закладів у сучасній на-
вчальній літературі. Зокрема, не 
забезпечені підручниками учні з 
особливими потребами та діти — 
представники національних меншин, 
для яких окремі найменування не 
видавалися жодного разу за останні 
20 років.

Аудитори зазначили, що за умов 
економного й ефективного вико-
ристання бюджетних коштів лише у 
2010—2011 рр. можна було додатково 
видати 3,4 млн підручників, або майже 
на чверть більше від виготовлених. �

ДОВІДКА З�Б

Глобальний договір ООН є ініці-
ативою, спрямованою на сприяння 
соціальній відповідальності бізнесу,  
підтримку вирішення підприємниць-
кими колами проблем глобалізації 
та створення стабільнішої й все-
осяжної економіки. На сьогодні до 
Глобального договору приєдналося 
6500 компаній і організацій із по-
над 130 країн світу. Презентація ГД 
ООН в Україні відбулася 25 квітня 
2006 року, першими підписантами 
стали 34 українські та міжнародні 
компанії, асоціації і неурядові орга-
нізації. Цього року українська мере-
жа ГД ООН поповнилася 53 новими 
членами, серед яких 7 комерційних 
організацій, 4 освітні установи й 
42 громадські організації.

Для реалізації 10-го антикоруп-
ційного принципу Глобального дого-
вору ООН компаніям пропонується 
три конкретні кроки, а саме: введен-
ня антикорупційної політики на рів-
ні компанії; моніторинг і звітність 
про реалізацію такої політики, зо-
крема з демонстрацією конкретних 
прикладів, і, нарешті, об’єднання 
зусиль з іншими гравцями ринку все-
редині галузі або навіть на вищому 
рівні для колективних дій. Глобаль-
ний договір закликає компанії не за-
лишатися наодинці з масштабною 
проблемою корупції, а об’єднувати 
зусилля з урядом, цивільним суспіль-
ством, міжнародними організаціями 
та іншими зацікавленими сторо-
нами для її подолання і створення 
прозорого й відповідального ринку.

КРИМІНАЛ

Журналіст інсценував 
напад на себе
Прокуратура м.Києва затвердила 
обвинувальний висновок та 
скерувала до суду кримінальну 
справу, яка розслідувалась 
СУ ГУ МВС України в м.Києві, 
за обвинуваченням одного з 
журналістів інформаційного 
порталу «Обозреватель» 
у завідомо неправдивому 
повідомленні про вчинення 
злочину із штучним створенням 
доказів обвинувачення 
(ч.2 ст.383 КК).

За інформацією деяких ЗМІ, у ніч з 
12 на 13 липня автомобіль журналіста 
«Обозревателя» Анатолія Ш. обстріляли 
невідомі. Прокуратурою тоді було по-
рушено кримінальну справу за фактом 
замаху на вбивство, хоча журналіст 
спочатку нібито відмовлявся подавати 
заяву в міліцію, але згодом про пося-
гання на своє життя він надав завідомо 
неправдиве повідомлення до органів 
внутрішніх справ, на підставі якого 
13.07.2011 р. було порушено кримінальну 
справу за ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 КК. Однак, 

як з’ясувалося в ході розслідування, об-
винувачений зімітував вчинення зло-
чину, якого насправді не було. До речі, 
санкція ч.2 ст.383 КК передбачає доволі 
серйозне максимальне покарання — 
5 років позбавлення волі. Наразі з жур-
наліста взято підписку про невиїзд. 

До речі, це вже друга кримінальна 
справа, порушена проти Анатолія Ш. 
На ще одній підписці про невиїзд жур-
наліст перебуває з весни, після того, 
як проти нього Шевченківським рай-
управлінням міліції було порушено 

кримінальну справу за хуліганство в 
МсDonald’s, коли журналіст застосу-
вав зброю у конфлікті з одним із від-
відувачів фаст-фуду. 

Нагадаємо, що Віктор Янукович 
особисто дав доручення Генпрокуро-
ру Віктору Пшонці та міністру вну-
трішніх справ Анатолію Могильову в 
найкоротші строки всебічно, повно та 
об’єктивно провести розслідування в 
кримінальних справах щодо збройно-
го нападу на кореспондента інтернет-
видання «Обозреватель». �

КОРИСЛИВІ МОТИВИ 

Горе-
ревізори 
Співробітники СБУ викрили 
протиправну діяльність 
заступника начальника 
Управління — начальника 
одного із відділів Державної 
податкової служби в Одеській 
області та його підлеглої — 
ревізора-інспектора, 
які вимагали та одержали 
хабара від місцевого 
підприємця.

Встановлено, що в жовтні 2011 р. 
ревізор-інспектор у ході здійснення 
планової перевірки фінансово-гос-
подарської діяльності приватного 
підприємства виявила порушен-
ня вимог податкового законодав-
ства, за що повинна була накласти 
штрафні санкції в розмірі 38 тис. 
грн. У приватній бесіді жінка по-
відомила підприємцю, що може 
зменшити штраф до 6 тис. грн. за 
грошову «винагороду» в розмірі 
$2 тис. 

Співробітники СБУ затримали 
зловмисників «на гарячому», під час 
одержання другої частини хабара в 
розмірі $1 тис. 

За матеріалами СБУ прокуратурою 
Одеської області стосовно хабарників 
порушено кримінальну справу за озна-
ками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 
(«Одержання хабара») КК. Наразі три-
ває слідство. �

Можливо, українським компаніям варто подумати про введення в штат нової посади — 

менеджера з протидії корупції?

14 іменем закону
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ТУРЕЧЧИНА

Армійський 
відкуп
Туреччина дозволить чоловікам, 
яким виповнилося 30 років, 
відкуповуватися від військової 
служби. 

Також відкупитися на законних 
підставах зможуть турки, котрі про-
живають за кордоном. Як повідомляє 
агентство Anadolu, відповідний закон 
підписав президент Абдулла Гюль. Чо-
ловіки після того, коли їм виповниться 
30 років можуть відкуповуватися від 
армії за 30 тис. турецьких лір (приблизно 
€12,2 тис.). Гроші перерахують в бюджет 
Міністерства соціального забезпечення.

Турки, що живуть за кордоном, пови-
нні заплатити від €5 тис. до 7,5 тис. залежно 
від віку. Втім, у цьому випадку вони все 
одно повинні протягом 21 дня пройти 
стройову підготовку в Туреччині, а за 
€10 тис. можна відкупитися повністю. 

Згідно з турецьким законом кожен 
здоровий чоловік має відбути військо-
ву службу тривалістю 15 місяців. �

КИТАЙ

Вирок 
для дисидента
Китайський дисидент Чень Сі 
отримав 10 років в’язниці за 
заклики до повалення державного 
ладу.

Дружина засудженого Чжан Цюнь-
сюань заявила, що він уважає себе не-
винним, але не збирається оскаржува-
ти вирок. «За весь процес суд жодного 
разу не прислухався до аргументів 
захисту. Який сенс у такому випадку 
витрачати сили на апеляцію?» — ска-
зала Чжан. 

57-річний Чень Сі обвинувачу-
ється в написанні 36 антиурядових 
есе, які розповсюджувалися в Китаї 
через Інтернет. Заклики до повалення 

державного ладу в Китаї трактуються 
як тяжкий злочин. Суд визнав обтяж-
ливою обставиною те, що Чень Сі за-
кликав до вчинення таких дій проти 
діючого режиму неодноразово, тобто 
фактично є рецидивістом. 

Вирок Чень Сі є одним з найсу-
воріших в історії китайського дис-
идентського руху. «Рекорд» належить 
найвідомішому з китайських диси-
дентів Лю Сяобо, котрого засудили до 
11 років в’язниці. 23 грудня 2011 р. 
був засуджений інший китайський 
опозиціонер — Чень Вей. Він отри-
мав 9 років в’язниці за підбурюван-
ня до повалення комуністичного 
режиму. �

КУБА

Амністія 
на вимогу
Влада Куби «з гуманітарних 
міркувань» оголосила про 
амністію майже 3 тис. ув’язнених.

Однією з причин ухвалення такого 
рішення став запланований на весну 
2012 року візит на Острів Свободи 
папи римського Бенедикта XVI, за-
явив президент країни Рауль Кастро. 
«Це рішення буде втілено в життя 
найближчими днями», — зазначив він.

Президент також повідомив, що 
серед амністованих — 86 іноземців з 
25 країн, але до їх кількості не входить 
американець Алан Гросс, котрий від-
буває 15-річний строк за обвинувачен-
ням у шпигунстві. �

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Оперативність 
по-європейськи
Лондон пропонує розвантажити Євросуд і віднадити його від «звички» 
втручатися в справи країн — членів РЄ
Велика Британія, яка стала 
головувати в Раді Європи, 
заявила про намір реформувати 
Європейський суд з прав людини, 
щоб він міг «задовольняти дедалі 
більшу кількість суспільних 
і політичних потреб». 
На думку представників цієї 
країни, страсбурзька установа не 
справляється з навантаженням, а 
судді дозволяють собі 
зайві втручання у внутрішню 
політику держав.

Велика Британія, яка очолювати-
ме РЄ до травня 2012 р., повідомила 
представників інших держав, що 
входять до організації, про ті підходи, 
які повин ні бути покладені в основу 
реформи Європейського суду з прав 
людини. У документі, направленому 
британським Міністерством закор-
донних справ на підписання краї-
нам — членам РЄ, що ратифікували 
Конвенцію про захист прав людини 
і основоположних свобод, міститься 
заклик провести реформу суду, яка 
допомогла б йому «задовольняти 
дедалі більшу кількість суспільних 
і політичних потреб», і утриматися 
від ухвалення рішень з питань, «які 
не потребують розгляду на європей-
ському рівні».

Вихід, запропонований Великою 
Британією, досить радикальний. «Коло 
обставин, при яких Євросуд може 
переглядати справу й змінювати рі-
шення національного суду, повинне 
бути дещо обмежене, — мовиться в 
документі міністерства, який цитує 
Th e Guardian.

У зверненні також мова йде про 
те, що Євросуд ризикує «впасти в не-
милість» не тільки через схильність 
страсбурзьких суддів втручатись у 
внутрішні справи тих чи інших дер-
жав, а й через величезну кількість 
справ, які чекають свого розгляду. Як 
раніше заявляв глава британського 
Мін’юсту Кен Кларк, кількість нероз-
глянутих справ становить близько 
160 тис., і багато з них є «безнадійни-
ми». Євросуд дуже часто використо-
вується як остання інстанція для тих, 
хто зневірився, позови яких абсолютно 
обгрунтовано були відхилені на бать-
ківщині, уважають британці.

Раніше пріоритетні напрями зміни 
роботи Євросуду окреслив глава МЗС 

Вільям Гейг. За його словами, Вели-
ка Британія має намір діяти у двох 
напрямах. По-перше, мова йде про 
встановлення в рамках Ради Європи 
нових процедур і порядку роботи, які 
допоможуть сконцентруватися на тих 
справах, які вимагають швидкого реа-
гування. По-друге, уважають у Лондо-
ні, необхідно зменшити навантаження 
на суд за рахунок посилення ролі на-
ціональних судових систем.

«Національні суди повинні розумі-
ти, що першочергове завдання щодо 
захисту прав людини лежить саме на 
них, конвенція повинна виконуватися 
національною владою», — додав мі-
ністр. «Необхідні термінові дії з метою 
запобігання подальшому заподіянню 

шкоди репутації та ефективній роботі 
системи», — зазначили представники 
Великої Британії.

Лондон є одним з головних крити-
ків практики Євросуду. Особливо піс-
ля того, як страсбурзький суд ухвалив 
рішення про надання ув’язненим права 
на голосування, що суперечить рішен-
ням британських судів. «Я хотів би при-
пустити, що, можливо, Страсбург не по-
винен перемагати і перемагати йому не 
обов’язково, — сказав лорд — головний 
суддя Англії та Уельсу Айгор Джадж під 
час засідання Конституційного комітету 
лордів, заснованого прем’єр-міністром 
Великої Британії Девідом Кемероном. — 
Очевидно, що в більшості випадків ми 
повинні надавати рішенням належного 
значення й дотримуватись їх, але, як 
мені здається, не обов’язково».

Утім, А.Джадж уважає, що це пи-
тання потребує серйозного обговорен-
ня. «У Верховному суді повинні будуть 
вирішити, що ми насправді розуміємо 
під конвенцією про права людини, і що 
під цим документом має на увазі парла-
мент, коли стверджує, що суди у Великій 
Британії повинні враховувати рішення 
Європейського суду», — цитує суддю 
Th e Telegraph.

План, запропонований Великою 
Британією, подано на розгляд між-
урядового комітету представників 
Ради Європи, яка в цілому погодилася 
з необхідністю реформування Суду. 
Напередодні дебатів Велика Британія 
вже заручилася підтримкою Швейца-
рії, де населення схвалює намір влади 
депортувати злочинців-іноземців по-
при рішення Євросуду, що забороняє 
таку практику. �

РОСІЯ

Фінансовий 
уповноважений
Фінансовий омбудсмен РФ 
здійснюватиме свою діяльність 
у рамках спеціального закону.

Як повідомляє Право.ру, робоча гру-
па Асоціації юристів Росії з створення 
інституту фінансового омбудсмена роз-
робила концепцію законодавства, що 
регулює діяльність уповноваженого з 
прав споживачів у фінансовій сфері 
(фінансового омбудсмена).

Члени робочої групи протягом 
року проводили аналіз міжнарод-
ного досвіду позасудового вирішен-
ня спорів і моделювання створення 
служби фінансового уповноваженого 
в Росії. 

Передбачається, що служба фінан-
сового уповноваженого в Росії повин-
на створюватися за спільної участі 
держави й фінансових організацій та 
покликана сформувати єдиний комп-
лекс захисту прав споживачів фінан-
сових послуг, зокрема прав позичаль-
ників, споживачів страхових послуг і 
послуг фондового ринку.

Нагадаємо: з ініціативою створен-
ня інституту фінансового омбудсмена 
виступили представники банківського 
співтовариства, які вважають необхід-
ним, щоб спеціальний уповноважений 
вирішував конфлікти між громадя-
нами й банками, не доводячи справу 
до суду. �

США

Азарт 
у мережі
Міністерство юстиції США 
пом’якшило ставлення до 
азартних ігор в Інтернеті

Як сказано в юридичному висновку, 
розміщеному на сайті міністерства, 
якщо ставки не мають відношення до 
спортивних змагань, дія заборони на 
них не поширюється. 

Висновок, датований 20 верес-
ня, був опублікований лише в кінці 
грудня 2011-го. Раніше влада США 
інтерпретувала відповідний закон 
трохи по-іншому — заборона була 
суворою. Тепер питання про азартні 
ігри в Інтернеті вирішуватимуть на 
рівні окремих штатів. Як йдеться в пу-
блікації Th e Wall Street Journal, штати 
зможуть видавати дозволи, зокрема, 
на діяльність сайтів онлайн-покеру. 
Проте такими ресурсами зможуть 
легально користуватися лише гравці, 
котрі перебувають в межах конкрет-
них штатів. �

КНР

Пред’явіть 
«пальчики»!
Китайські законодавці почали 
розгляд у першому читанні нового 
законопроекту про в’їзд і виїзд 
із країни, згідно з яким всі, хто 
перетинає кордон КНР, будуть 
зобов’язані здавати відбитки 
пальців.

Як повідомляє РІА «Новини», в 
документі 8 розділів і 90 статей. За-
конопроект дозволяє Міністерству 
суспільної безпеки й МЗС уводити ви-
моги зі збору біометричної інформації, 
зокрема відбитків пальців, у всіх, хто 
в’їжджає в Піднебесну або залишає її. 

У супровідній записці до законо-
проекту заступник міністра суспільної 
безпеки КНР Ян Хуаньнін зазначає, що 
чинне законодавство застаріле, «неле-
гальний в’їзд, проживання й працевла-
штування іноземців стали серйозною 
проблемою, тому потрібно вживати 
заходів для поліпшення ситуації». �

ЛІВІЯ

Екс-повстанці на службі
Високопоставлені представники 
Лівії оголосили про програму 
роззброєння тисяч колишніх 
повстанців, що брали участь 
у боротьбі за повалення Муаммара 
Каддафі, і їх інтеграцію 
в збройні сили й цивільні 
інститути.

Міністр планування Ісса аль Туйер 
заявив, що колишнім повстанцям буде 
запропоновано вступити в армію або 
поліцію, а також на цивільну службу. 
На реєстрацію ополченців, яка роз-
почнеться після 1 січня, відведено 
близько місяця.

Міністр оборони Усама Джувалі 
повідомив, що основна мета цього 
плану — заповнити наявні вакансії, 
наприклад, прикордонників. Екс-
повстанці також можуть працювати в 
охороні таких стратегічних об’єктів, як 
нафтові родовища й нафтопереробні 
заводи, які зараз є підконтрольним 

угрупованням ополченців, що змага-
ються між собою.

Деякі колишні повстанці можуть 
зайняти високі пости в армії. Тріполі 
веде переговори з багатьма країнами 
про спеціальні програми перепідго-
товки для повстанців як у самій Лівії, 
так і за її межами.

Міністр внутрішніх справ Фавзі 
Абделалі заявив, що його відомство 
має велику недостачу кадрів і може 
стати одним з найбільших роботодав-
ців для рекрутів. За його оцінками, 
близько 25 тис. колишніх повстанців 
можуть вступити на службу в орга-
ни внутрішніх справ і ще приблизно 
стільки ж — у Міністерство оборони.

Хоча учасники боїв проти режиму 
М.Каддафі виконали вимогу правлячої 
Перехідної національної ради покинути 
Тріполі, ополченці, котрими керують 
командири, які змагаються між собою, 
все ще охороняють ключові об’єкти й 
контролюють блок-пости в місті. �

На думку британців, вплив Євросуду на внутрішню політику країн — членів РЄ 
потрібно зменшити.

Колишнім лівійським повстанцям пропонують роботу, 
зокрема в поліції та прикордонній службі.
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УСМІХНИСЬ!

Буква помилки

Мама — синові:
— Навіщо ти на холодильнику 

букву «Ж» намалював?
— Це не «Ж», це сніжинка.
— А п’яним гостям ти це по-

яснив?

Робоча назва

Мало хто знає, що спочатку 
фільм «Висоцький. Спасибі, що жи-
вий» називався «Висоцький. Спаси-
бі, що зіграв не Джигурда».

Кулінарні хитрощі

Якщо варити картоплю в мунди-
рі, то чистити доведеться тільки ту, 
яку будете їсти саме ви.

Небезпечна чесність

— Це ж треба було мені на мит-
ниці в аеропорту на питання: «Що у 
вас в ручній поклажі?» — відповіс-
ти: «Мандарини і гранати»!

Новий філателіст

В олігарха беруть інтерв’ю.
— У вас є які-небудь захоплення?
— Ну, раніше я марки збирав.
— А зараз?
— Ну, марок не стало — тепер 

євро збираю.
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Вождь виходить 
із народу, але назад 
не повертається.

ДОН АМІНАДО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Табу 
на серіали
Через кілька місяців в 
Азербайджані припинять 
трансляцію зарубіжних 
телесеріалів. Таке рішення 
було ухвалене на засіданні 
Національної ради з питань 
телерадіомовлення. 

Як заявив голова НРТР Нушіреван 
Магеррамлі, показ іноземних серіалів 
на азербайджанських телеканалах буде 
припинено з 1 травня 2012 р. 

Причиною цього рішення, як по-
відомляє видання «АПА», є «підви-
щення рівня національного мислення 
й виховання молодого покоління». 
«Наше молоде покоління не повинне 
виховуватися в дусі зарубіжних сері-
алів», — заявив Н.Магеррамлі. 

Він також зазначив, що телекана-
лам виділено гранти для зйомки віт-
чизняних серіалів. Раніше (на початку 
вересня) президент Азербайджану 
Ільхам Алієв доручив виділити на під-
тримку кінематографа 5 млн манатів 
(близько €5 млн). 

Голова НРТР заявляв після цього, 
що кількість азербайджанських філь-
мів у телеефірі повинна збільшитись, а 
якість — зрости. Він також критикував 
зарубіжні серіали, що демонструють-
ся в Азербайджані, стверджуючи, що 
вони «не відповідають національним 
етичним цінностям». �

СПОРТ

Гол тещі
Футболіст іспанського клубу 
«Еспаньйол» Серхіо Гарсія 
був оштрафований на €300 за 
незвичайну витівку на полі. Він 
продемонстрував підтримку своєї 
тещі під час матчу чемпіонату 
країни з «Атлетіко».

Після того, як С.Гарсія забив гол у 
ворота суперника, він раптом підняв 
над головою синю футболку невелико-
го розміру з жовтим написом, на якій 
містилося вітання, адресоване тещі 
спортсмена. Синьо-жовте забарвлен-
ня — кольори команди «Еспаньйол».

Слово «suegro», яке було написане 
на футболці, може бути також пере-
кладене як «батько» або «свекор». Про 
те, що спонукало футболіста проде-
монструвати свої сімейні стосунки 
публіці, не повідомляється.

Дисциплінарний комітет Феде-
рації футболу Іспанії виніс рішення 
про покарання футболіста. Штраф за 
С.Гарсію заплатила його команда.

Матч «Еспаньйол» — «Атлетіко» 
11 грудня завершився з рахунком 4:2 на 
користь «Еспаньйола». С.Гарсія забив 
останній, четвертий, гол своєї команди 
на 54-ій хвилині. Саме цей момент гри 
він і відзначив незвичайним жестом.

На початку цього року дисциплі-
нарний комітет оштрафував Ліонеля 
Мессі, нападника «Барселони». Гра 
припала на день народження його ма-
тері, тому, забивши гол, він привітав 
її з поля. Футболіст продемонстрував 
напис на майці, яку одягнув під ігро-
ву футболку. Прояв любові до матері 
обійшовся Л.Мессі у €2 тис. �

ІГРИ

Віртуальна жорстокість
Організація Червоний Хрест 
проводить розслідування з 
метою встановити, чи порушують 
понад 600 мільйонів фанатів 
комп’ютерних ігор Женевські й 
Гаазькі конвенції. 

Під час 31-ої міжнародної конфе-
ренції Червоного Хреста й Червоного 
Півмісяця розглядалося питання про 
те, чи можуть порушення міжнародно-
го гуманітарного права поширюватися 
й на комп’ютерні ігри, під час яких 
гравці нерідко вбивають поранених 
солдатів, безневинних людей, поло-
нених, що заборонено конвенціями. 

«Про те, як комп’ютерні ігри впли-
вають на людей, проводилося багато 

дебатів, і це дуже гаряча тема в наш 
час. Але вперше ми обговорюємо 
роль нашої організації в запобіганні 
порушень міжнародного гуманітар-
ного права в комп’ютерних іграх», — 
сказали представники Червоного 
Хреста. «Поки конкретного рішення 
ми прийняти не можемо, але члени 
організації згодні з тим, що ми пови-
нні щось зробити».

Прес-секретар австралійського 
Червоного Хреста сказав, що на кон-
ференції члени організації розгляда-
ли, як в іграх зображено міжнародне 
гуманітарне право. Він зазначив, що 
організація стурбована тим, що міль-
йони гравців убивають у військових 
іграх безневинних людей, не знаючи, 

що такі дії суворо заборонені конвен-
ціями. Організація хоче заохочувати 
гравців, які цих правил дотримуються, 
і карати порушників. 

Він також сказав, що Червоний 
Хрест хоче домогтися того, аби творці 
комп’ютерних ігор дотримувалися 
міжнародних конвенцій при зобра-
женні у своїх іграх воєнних ситуацій. 

Заяви Червоного Хреста були роз-
критиковані британським професо-
ром міжнародного права Тоні Біллінг-
слі. Він сказав: «Організація повинна 
зрозуміти, що між реальним світом і 
комп’ютерними іграми є велика різ-
ниця, і що, більш того, за цими кон-
венціями можна карати лише країни, 
а не окремих людей». �

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Присяжний-симулянт 
У Великій Британії 19-річний 
член суду присяжних отримав два 
тижні тюремного ув’язнення за 
те, що замість засідання пішов на 
музичну виставу. Щоб не ходити 
до суду, присяжний Меттью Бенкс 
удав, що хворіє. 

Незадовго до призначеного в суді 
Манчестера засідання за участю при-
сяжних М.Бенкс сконтактував із пред-
ставниками установи й повідомив їх 
про свою хворобу. У результаті суд 
був змушений відмінити слухання у 

зв’язку з поганим самопочуттям одно-
го із засідателів. 

У свою чергу 19-річний студент 
пішов на мюзикл «Чікаго». Проте, не-
забаром його викрили й зобов’язали 
з’явитися в суд — цього разу як від-
повідача, а не присяжного. Суддя, що 
займався розглядом «справи Бенк-
са», назвав хлопця легковажним і 
зобов’язав його найближчі півмісяця 
провести у в’язниці для молодих пра-
вопорушників. 

Мати Меттью, Деббі Енніс, за-
явила, що вважає вирок абсурдним. 

За словами жінки, коли син розповів 
їй та іншим членам сім’ї про свою 
провину, саме вони веліли хлопцю 
піти в суд й признатися у всьому. 
«Ми довіряли британському право-
суддю», — зазначила Енніс. Суддя 
у свою чергу заявив, що винесення 
рішення далося йому нелегко. Про-
те, підкреслив він, людина, що вирі-
шила стати присяжним, не повинна 
брехати. 

Слухання справи, де М.Бенкс був 
присяжним, було поновлено без ньо-
го. �

ТВАРИНИ

«Ми із собою веземо кота»
Мальтійський авіаперевізник 
переглядає політику стосовно 
тварин на борту — з наступного 
року пасажири авіакомпанії 
зможуть подорожувати разом 
зі своїми вихованцями.

Мальтійська авіакомпанія по-
спішає потішити власників чоти-
рилапих друзів. З наступного року 
компанія перегляне свою політику 
стосовно тварин на борту, що ман-
друють зі своїми господарями. Два 
роки тому керівництво компанії 
дозволило брати на борт собак-по-
водирів. З наступного року список 
тварин, яких буде дозволено проно-
сити в літаки, буде розширено.

Починаючи з 1 січня 2012 р. домаш-
ні вихованці — кішки або собаки — 
зможуть подорожувати зі своїми гос-
подарями на борту літаків компанії у 
всіх напрямах, за винятком рейсів до 
Великої Британії та з цієї країни.

За новими правилами, на борт 
можна буде проносити не більше трьох 
тварин, заздалегідь зареєструвавши їх 
в бюро авіакомпанії. Тварини подо-

рожуватимуть у клітках, максималь-
ний розмір яких повинен становити 
55x40x20 см, а вага — до 10 кг. За про-
несення однієї клітки на борт пасажир 

повинен буде заплатити €70. Щоб не 
платити двічі, компанія дозволяє пе-
ревезення двох тварин одного виду в 
одній клітці. �

ЕКОЛОГІЯ

Щоб не потонула
Влада Венеції планує обмежити в’їзд на територію міста
Венеція стала заручницею 
своєї унікальності — що більше 
туристів її відвідує, то швидше 
вона зникає з лиця землі. Щоб 
врятувати унікальне поселення, 
мандрівникам пропонують рідше 
приїжджати в місто.

Туристи повинні насолоджуватися 
Венецією, роздивляючись листівки з її 
зображенням, уважають члени органі-
зації із захисту культурної спадщини 
країни «Наша Італія», котрі заклика-
ють відмовитися від масового туризму.

Щодня Венецію відвідують понад 
60 тис. іноземних мандрівників, що 
приблизно удвічі більше, ніж місто 
може витримати. Члени організації 
вважають, що необхідно ввести обме-
ження — не більше 33 тис. туристів. Це 
цілком прийнятно як для міста, так і 
для мандрівників.

Члени організації із захисту куль-
турної спадщини радять владі Венеції 
«відмовитися від масового туризму 
і сконцентрувати свою увагу на не-
численних, але забезпечених ман-
дрівниках». «Шкода, яку наносять 
місту туристи, є настільки значною, 
що ЮНЕСКО слід викреслити Венецію 
зі Списку всесвітньої спадщини», — 
цитує преса звернення членів «Нашої 
Італії».

«Уряд не бере до уваги свої зо бо в’я-
зання перед ЮНЕСКО щодо охорони 
Венеції та її лагуни. Тому нам необхідно 
сповістити світ про катастрофу, що на-
ближається», — мовиться у зверненні. 

Автори листа попереджають, що 
рівень моря піднімається й часті 
шторми призводять до підняття рів-
ня води в лагуні Венеції на 50 см. Це 
у свою чергу загрожує підмиванням 
фундаментів столітніх будівель, а 
також тим, що частина міста зовсім 
потоне. До речі, приливи, особли-
во взимку, вже затоплюють велику 
частину міста, враховуючи й площу 
Сан-Марко, куди, власне, і приїздять 
мільйони туристів.

Також ситуація погіршується через 
збільшення кількості круїзних кораб-
лів, що заходять у порт Венеції. Хвилі 
руйнують глинисті береги й дерев’яні 
палі, на яких побудовано місто. Гвин-
ти піднімають із дна мул, принесений 
приливами, а це означає, що венеціан-
ська лагуна перетворюється на затоку.

За 70 років ложе лагуни опустилося 
на 3 фути (90 см). Вода в ній тепер прак-
тично тієї ж солоності, що і в Адріа-
тичному морі. «Насипання грунту та 

спорудження нового міста-супутника 
на Великій землі в кількох милях від 
Венеції можуть радикально змінити 
екосистему лагуни. А будівництво 
підземного 9-кілометрового тунелю 
метро, що зв’язує Венецію й Велику 
землю, може стати екологічною ката-
строфою», — запевняють автори листа.

У цей час влада Італії будує бар’єр, 
який має перешкоджати затопленню 
Венеції. Його назвали «Мойсей». Бар’єр 
складатиметься з 78 сталевих воріт, 
розміщених у трьох протоках, якими 
вода з Адріатики потраплятиме в лагу-
ну. «Мойсей» почне працювати у 2014 р. 
Його будівництво коштуватиме казні 
€3 млрд. Але, не зважаючи на великі 
витрати, це лише тимчасовий захід, 
побоюються екологи. Через 100 років 
рівень моря підвищиться настільки, 
що бар’єри будуть постійно закриті, 
перешкоджаючи природному процесу 
прибування води, яка є дуже необхід-
ною для лагуни.

До речі, члени «Нашої Італії», які 
радять мандрівникам дивитися Ве-
нецію на картинках, не оригінальні. 
Минулого року про це ж заявив і мер 
Венеції Джорджо Орсоні. Правда, він 
висловив це побажання з іншого при-
воду: його звинуватили в тому, що він 
завісив рекламними плакатами всі 
визначні пам’ятки міста. Дж. Орсоні 
тоді заявив, що проблеми б не було, 
якби у нього «була чарівна паличка, 
махнувши якою можна було б пола-
годити всі будівлі міста, не маючи на 
це грошей». �

ШКОДА

Рецепт 
з вибухом
Чилійська газета La Tercera, 
що опублікувала рецепт «чуррос, 
які вибухають», виплатить 
постраждалим читачам 
компенсацію, еквівалентну 
$125 тис. 

Таке рішення виніс Верховний суд 
Чилі, що розглянув позов 13 читачів, 
які отримали опіки, готуючи страву 
за рецептом, надрукованим у газеті. 

Рецепт чуррос — популярної в Іс-
панії та країнах Латинської Америки 
страви із солодкого заварного тіста, 
приготованого у фритюрі, — був 
опублікований у додатку до газети 
La Tercera у 2004 р. Незабаром після 
цього в лікарні стали звертатися люди 
з опіками, отриманими при спробі 
приготувати чуррос за рецептом з 
газети. 

Суд, розглянувши позов 13 по-
страждалих (11 жінок і 2 чоловіків), 
дійшов висновку, що редакція газети не 
провела необхідної перевірки рецепта 
перед його публікацією. У ході розслі-
дування з’ясувалося: якщо все робити 

так, як написано в рецепті, існує велика 
ймовірність того, що тісто, покладене в 
розігріту до вказаної температури олію, 
вибухне, та людина, котра займається 
приготуванням їжі, обпечеться. 

За рішенням суду, сума компен-
сації, на яку можуть розраховувати 
позивачі, залежить від тяжкості отри-
маних травм і варіюється від $279 (за 
незначні пошкодження) до $48 тис. (за 
сильні опіки). 

Представники Grupo Copesa — ви-
давця газети La Tercera — заявили, що 
не оскаржуватимуть рішення суду й 
виплатять компенсацію постражда-
лим. �

Відтепер господарям не доведеться розлучатися з домашніми улюбленцями навіть у літаках.

Незабаром місто закоханих може опинитися під водою.
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ТЛУМАЧЕННЯ

Незалежність не оподатковується!
Щомісячне грошове утримання 
як судді, котрий, маючи право 
на відставку, продовжує працювати, 
так і судді у відставці не включається 
до їх загального доходу

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним поданням 
Верховного Суду України щодо офі-
ційного тлумачення поняття «щомі-
сячне довічне грошове утримання», що 
міститься у підпункті «е» підпункту 
165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Подат-
кового кодексу України.

Приводом для розгляду справи від-
повідно до статей 39, 41 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд України» 
стало конституційне подання Верхов-
ного Суду України.

Підставою для розгляду справи 
згідно зі статтею 93 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» 
є практична необхідність в офіційно-
му тлумаченні зазначеного поняття, 
що міститься у Податковому кодексі 
України.

Заслухавши суддю-доповідача 
Гультая М.М. та дослідивши матеріали 
справи, Конституційний Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Суб’єкт права на конституційне 
подання — Верховний Суд України — 
звернувся до Конституційного Суду 
України з клопотанням дати офіцій-

не тлумачення поняття «щомісячне 
довіч не грошове утримання», що 
міститься у підпункті «е» підпункту 
165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податко-
вого кодексу України (далі — Кодекс).

Відповідно до підпункту «е» під-
пункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 
165 Кодексу до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу 
платника податку не включаються такі 
доходи, як «сума пенсій або щомісяч-
ного довічного грошового утримання, 
отримуваних платником податку з 
Пенсійного фонду України чи бюджету 
згідно із законом, а також з іноземних 
джерел, якщо згідно з міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою Украї-
ни, такі пенсії не підлягають оподат-
куванню чи оподатковуються в країні 
їх виплати».

Практичну необхідність в офі-
ційному тлумаченні Верховний Суд 
Украї ни обгрунтовує неоднозначним 
застосуванням податкового зако-
нодавства України в частині опо-
даткування щомісячного грошового 
утримання суддів, які мають право на 
відставку і продовжують працювати 
на посаді судді. 

2. Свої позиції стосовно предмета 
конституційного подання висловили 
Голова Верховної Ради України, Кабі-
нет Міністрів України, віце-прем’єр-
міністр України — Міністр соціальної 
політики України, Міністерство юсти-
ції України, Вищий адміністративний 
суд України, Вищий господарський суд 
України, Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ, Вища рада юстиції, Вища 
кваліфікаційна комісія суддів України, 
Державна судова адміністрація України, 
Рада суддів України, науковці Інститу-
ту держави і права ім. В.М. Корецького, 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Національно-
го університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого», На-
ціонального університету «Одеська 
юридична академія».

3. Конституційний Суд України, 
вирішуючи порушені у конституцій-
ному поданні питання, виходить з 
такого.

3.1. Україна є соціальною, право-
вою державою; Конституція України 

має найвищу юридичну силу; закони 
та інші нормативно-правові акти при-
ймаються на основі Конституції Украї-
ни та повинні відповідати їй; норми 
Конституції України є нормами пря-
мої дії (стаття 1, частини друга, третя 
статті 8 Основного Закону України).

За частиною першою статті 6 Кон-
ституції України державна влада в 
Україні здійснюється на засадах її 
поділу на законодавчу, виконавчу та 
судову.

Судова влада в Україні відповідно 
до конституційних засад поділу влади 
здійснюється незалежними та безсто-
ронніми судами, утвореними згідно 
із законом; судову владу реалізову-
ють професійні судді (частини перша, 
друга статті 1 Закону України «Про 
судо устрій і статус суддів» від 7 липня 
2010 року №2453-VI з наступними змі-
нами (далі — Закон).

Відповідно до пункту 14 частини 
першої статті 92 Конституції України 
статус суддів визначається виключно 
законами України. Незалежність і не-
доторканність суддів гарантуються 
Конституцією і законами України 
(частина перша статті 126 Основного 
Закону України). 

Гарантії незалежності суддів за-
кріплені, зокрема, у частині четвер-
тій статті 47 Закону, згідно з якою 
незалежність судді забезпечується 
окремим порядком фінансування та 
організаційного забезпечення діяль-
ності судів, установленим законом, на-
лежним матеріальним та соціальним 
забезпеченням судді (пункти 7, 8).

Органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, їх посадо-
ві та службові особи, а також фізичні 
і юридичні особи та їх об’єднання 
зобов’язані поважати незалежність 
судді і не посягати на неї; при при-
йнятті нових законів або внесенні змін 
до чинних законів не допускається 
звуження змісту та обсягу визначених 
Конституцією України гарантій неза-
лежності судді (частини п’ята, шоста 
статті 47 Закону).

Конституційний Суд України за-
значав, що невід’ємною складовою 
статусу суддів є їх незалежність, яка 
забезпечується, у тому числі, гаран-
туванням фінансування та належних 
умов для функціонування судів і 
діяльності суддів, їх правового і со-
ціального захисту (підпункт 1.1 пунк-
ту 1 резолютивної частини Рішення 
Конституційного Суду України від 1 
грудня 2004 року №19-рп/2004).

Про необхідність додержання не-
залежності судових органів та суддів 
наголошено у таких міжнародно-пра-
вових актах, як Основні принципи не-
залежності судових органів, схвалені 
резолюціями Генеральної Асамблеї 
ООН 40/32 від 29 листопада 1985 ро-
ку та 40/146 від 13 грудня 1985 року, 
Процедури ефективного здійснення 
Основ них принципів незалежності 
судових органів, затверджені 24 трав -
ня 1989 року Резолюцією 1989/60 Еко-
номічної і Соціальної Ради ООН, Єв-
ропейська хартія про закон про статус 
суддів від 10 липня 1998 року (далі — 
Хартія), Рекомендація Комітету Міні-
стрів Ради Європи державам-членам 
щодо суддів: незалежність, ефектив-
ність та обов’язки від 17 листопада 
2010 року №12 (2010) та додаток до неї. 
У цьому додатку визначено, що оплата 
праці суддів повинна відповідати їх 
професії та виконуваним обов’язкам, а 
також бути достатньою, щоб захисти-
ти їх від дії стимулів, через які можна 

впливати на їхні рішення; мають іс-
нувати гарантії збереження належної 
оплати праці на випадок хвороби, 
відпустки по догляду за дитиною, а 
також гарантії виплат у зв’язку з вихо-
дом на пенсію, які мають відповідати 
попередньому рівню оплати їх праці; 
для захисту оплати праці суддів від 
зменшення слід прийняти спеціаль-
ні законодавчі положення (пункт 54 
розділу VI).

Хартією передбачено, що рівень 
винагороди може залежати від стажу, 
характеру обов’язків, виконання яких 
доручається професійним суддям, і від 
важливості покладених на них завдань 
(пункт 6.2).

3.2. Згідно зі статтею 51 Закону суд-
дею є громадянин України, який відпо-
відно до Конституції України та цього 
закону призначений чи обраний суддею, 
займає штатну суддівську посаду в од-
ному з судів України і здійснює право-
суддя на професійній основі; судді в 
Україні мають єдиний статус незалежно 
від місця суду в системі судів загальної 
юрисдикції чи адміністративної посади, 
яку суддя обіймає в суді.

Як вбачається зі змісту Закону, у 
ньому розрізняється правове станови-
ще судді, який здійснює правосуддя, 
та судді у відставці. У статті 138 Закону 
передбачено підстави набуття суддею у 
відставці права на пенсію або на щомі-
сячне довічне грошове утримання.

Положення частин першої, другої, 
третьої‚ четвертої статті 44 Закону Укра-
їни «Про статус суддів» від 15 грудня 
1992 року №2862-XII з наступними 
змінами, Закон, Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про оплату праці та 
щомісячне грошове утримання суддів» 
від 3 вересня 2005 року №865 з наступ-
ними змінами містять приписи щодо 
винагороди, матеріального і соціального 
забезпечення суддів, в тому числі щомі-
сячного грошового утримання.

Особливість щомісячного грошо-
вого утримання судді полягає в тому, 
що воно не належить до суддівської 
винагороди і тому не є складовою за-
робітної плати судді. Виходячи з сис-
темного аналізу положень Закону це 
утримання є самостійною гарантією 
незалежності судді та складовою його 
правового статусу.

Щомісячне грошове утримання 
судді, який, маючи право на відставку, 
продовжує працювати на посаді судді, 

встановлюється у зв’язку з виконан-
ням ним своїх обов’язків щодо здійс-
нення незалежного, неупередженого 
та справедливого правосуддя, а що-
місячне довічне грошове утримання 
судді у відставці є належним утри-

манням цього судді після припинен-
ня виконання ним своїх професійних 
обов’язків та особливою формою його 
соціального забезпечення.

Зазначене узгоджується з право-
вою позицією Конституційного Суду 
України, за якою щомісячне довічне 
грошове утримання є гарантованою 
державою щомісячною звільненою від 
сплати податків грошовою виплатою, 
що слугує забезпеченню належного 
утримання судді, в тому числі після 
звільнення від виконання обов’язків 
судді (абзац п’ятий пункту 7 мотиву-
вальної частини Рішення від 11 жовтня 
2005 року №8-рп/2005; абзац третій 
підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної 
частини Рішення від 18 червня 2007 ро-
ку №4-рп/2007).

Кодексом передбачено такий об’єкт 
оподаткування, як загальний місячний 
(річний) оподатковуваний дохід, у тому 
числі заробітна плата, та встановлено 
винятки з оподатковуваних доходів 
фізичних осіб. Одним з доходів, що не 
включаються до розрахунку загального 
місячного (річного) оподатковуваного 
доходу і не підлягають оподаткуванню, 
є щомісячне довічне грошове утримання 
(підпункт «е» підпункту 165.1.1 пункту 
165.1 статті 165 Кодексу).

Аналіз наведених положень Ко-
дексу, Закону та зазначеної позиції 
Конституційного Суду України дає 
підстави для висновку, що правова 
природа щомісячного довічного гро-
шового утримання судді у відставці 
та щомісячного грошового утриман-
ня працюючого судді є однаковою, а 
самі ці поняття — однорідними та 

взаємопов’язаними. Щомісячне гро-
шове утримання ідентичне щомісяч-
ному довічному грошовому утриман-
ню та є звільненою від оподаткування 
виплатою.

3.3. Відповідно до частини пер-
шої статті 130 Конституції України у 
Державному бюджеті України окремо 
визначаються видатки на утримання 
судів. Як зазначив Конституційний 
Суд України у Рішенні від 11 берез-
ня 2010 року №7-рп/2010, окреме фі-
нансування кожного суду загальної 
юрисдикції та Конституційного Суду 
України забезпечує умови для консти-
туційних гарантій їх самостійності та 
незалежності суддів при здійсненні 
правосуддя, оскільки унеможливлює 
негативний вплив на них через меха-
нізми виділення та розподілення на-
лежних їм відповідно до закону коштів 
Державного бюджету України; таке 
фінансування повинне забезпечува-
тися державою виключно за рахунок 
коштів Державного бюджету України 
(абзац третій підпункту 3.3 пункту 3 
мотивувальної частини, абзац другий 
пункту 1 резолютивної частини).

Фінансування судів включає також 
фінансування діяльності суддів, яке 
повинне забезпечуватися державою 
виключно з Державного бюджету 
України. За частиною п’ятою статті 
138 Закону щомісячне довічне грошове 
утримання судді у відставці випла-

чується органами Пенсійного фонду 
України за рахунок коштів Державно-
го бюджету України. 

Отже, відмінність щомісячного гро-
шового утримання працюючого судді 
від щомісячного довічного грошового 
утримання судді у відставці полягає у 
тому, що судді, які мають право на від-
ставку та продовжують працювати на 
посаді судді, цю виплату одержують 
виключно з Державного бюджету 
України, а судді у відставці — з Пен-
сійного фонду України за рахунок 
коштів Державного бюджету України 
(частина п’ята статті 138 Закону). 

Пенсійний фонд України є уповно-
важеним державою органом, зокрема‚ 
щодо виплати щомісячного довічного 
грошового утримання суддям у від-
ставці (абзац восьмий підпункту 5 пунк-
ту 4 Положення про Пенсійний фонд 
України, затвердженого Указом Пре-
зидента України «Про Положення про 
Пенсійний фонд України» від 6 квітня 
2011 року №384).

Таким чином, поняття «щомісячне 
довічне грошове утримання» означає 
неоподатковану грошову виплату як 
судді, який, маючи право на відставку, 
продовжує працювати на посаді суд-
ді і одержує її з Державного бюджету 
України у вигляді щомісячного грошо-
вого утримання, так і судді у відставці, 
який одержує її з Пенсійного фонду 
України за рахунок коштів Державно-
го бюджету України. 

Враховуючи викладене та керую-
чись статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 51, 62, 66, 67, 69, 95 
Закону України «Про Конституційний 

Суд України», Конституційний Суд 
України 

ВИРІШИВ:

1. В аспекті конституційного по-
дання поняття «щомісячне довічне 
грошове утримання», що міститься у 
підпункті «е» підпункту 165.1.1 пункту 
165.1 статті 165 Податкового кодексу 
України, в системному зв’язку з поло-
женнями Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів» від 7 липня 2010 
ро ку №2453-VI з наступними змінами 
означає неоподатковану грошову ви-
плату як судді, який, маючи право на 
відставку, продовжує працювати на 
посаді судді та одержує її з Держав-
ного бюджету України у вигляді що-
місячного грошового утримання, що 
є складовою правового статусу судді 
і однією з гарантій його незалежності, 
так і судді у відставці, який одержує 
таку виплату з Пенсійного фонду 
України за рахунок коштів Державно-
го бюджету України.

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

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

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

судової системи, провідних юристів, 
адвокатів, науковців;

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

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

— інформація про перебіг засідань 
парламентських комітетів;

— погляди суддів на проблеми 
судочинства, законодавчі новели 
тощо;

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

МАКСИМУМ ІНФОРМАЦІЇ —

МІНІМУМ ЦІНИ

У разі оформлення передплати через 
редакцію ви заощаджуєте і час, і кошти. 

Вартість передплати газети «Закон і Бізнес» 
на 11 місяців 2012 року:

для суддів, працівників 
органів юстиції, прокурорів, 
народних депутатів — 528,00 грн. *;
для фізичних осіб — 825,00 грн. *;
для юридичних осіб — 990,00 грн. *.
* Без вартості послуг банку.

При оформленні передплати через редакцію та оплаті 

через відділення банків для зручності надайте касиру 

розрахунковий рахунок 

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

МИ ІНФОРМУЄМО 

ПЕРШИХ! 

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

«Щомісячне грошове утримання ідентичне 
щомісячному довічному грошовому утриманню 
та є звільненою від оподаткування виплатою».

 � Конституційний Cуд України
Іменем України
Рішення 

14 грудня 2011 року   м.Київ    Справа №1-33/2011 
          №18-рп/2011

у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 
офіційного тлумачення поняття «щомісячне довічне грошове утримання», 
що міститься у підпункті «е» підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 
Податкового кодексу України 

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

61018
ПЕРЕДПЛАТА

Аби завжди бути поінформованими, 
залишайтеся з нами!

УВАГА!  ПЕРЕДПЛАТА НА НАШЕ ВИДАННЯ НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ НІКОЛИ!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ 
IНДЕКС 

Особливість щомісячного грошового 
утримання судді полягає в тому, що воно 
не належить до суддівської винагороди і тому 
не є складовою заробітної плати судді.
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ЮРИСДИКЦІЯ

Уповноважений 
на примус
Правовідносини, що виникають 
під час розгляду заяв про злочини, 
за своєю правовою природою 
є кримінально-процесуальними 

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним зверненням 
громадянина Осетрова Сергія Володи-
мировича щодо офіційного тлумачен-
ня положень частини другої статті 55 
Конституції України, частини другої 
статті 2, пункту 2 частини третьої 
статті 17 Кодексу адміністративного 
судочинства України, частини третьої 
статті 110, частини другої статті 236 
Кримінально-процесуального кодексу 
України та конституційним поданням 
Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ щодо офіційного тлумачення 
положень статей 97, 110, 234, 236 Кри-
мінально-процесуального кодексу 
України, статей 3, 4, 17 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України в 
аспекті статті 55 Конституції України.

Приводом для розгляду справи від-
повідно до статей 39, 41, 42, 43 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» стало конституційне звер-
нення громадянина Осетрова С.В. та 
конституційне подання Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ щодо 
офіційного тлумачення положень 
статей 97, 110, 234, 236 Кримінально-
процесуального кодексу України та ста-
тей 2, 3, 4, 17 Кодексу адміністративного 
судочинства України в аспекті статті 55 
Конституції України.

Підставою для розгляду справи згід-
но зі статтями 93, 94 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
наявність неоднозначного застосуван-
ня судами України положень названих 
статей Кодексу адміністративного су-
дочинства України, Кримінально-про-
цесуального кодексу України та прак-
тична необхідність у їх роз’ясненні.

Заслухавши суддю-доповідача 
Шишкіна В.І. та дослідивши матеріали 
справи, Конституційний Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Громадянин Осетров С.В. звер-
нувся до Конституційного Суду Укра-
їни з клопотанням дати офіційне 
тлумачення положень частини другої 
статті 55 Конституції України, частини 

другої статті 2, пункту 2 частини тре-
тьої статті 17 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України (далі — КАС 
України), частини третьої статті 110, 
частини другої статті 236 Криміналь-
но-процесуального кодексу України 
(далі — КПК України) в аспекті таких 
питань: 

— чи гарантується кожному право 
на оскарження в суді будь-яких рі-
шень, дій чи бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень на підставі стат-
ті 55 Основного Закону України, чи 
Конституцією України надано право 
оскаржувати в суді не будь-які, а лише 
певні категорії їхніх рішень, дій чи без-
діяльності;

— у якому судовому провадженні 
(адміністративному чи криміналь—
ному) повинні вирішуватися справи 

за скаргами фізичної особи, яка не є 
учасником кримінального судочин-
ства, але повідомила про вчинення 
злочину, якщо ця особа просить 
визнати протиправною бездіяль-
ність с уб’єкта вла дних повнова-
жень, який не прийняв жодного з 
рішень, передбачених статтею 97 
КПК України.

Необхідність в офіційному тлу-
маченні вказаних положень автор 
клопотання обгрунтовує неодно-
значним їх застосуванням за одна-
кових обставин судами загальної 
юрисдикції під час розгляду скарг на 
бездіяльність прокурора, слідчого, 
органу дізнання щодо виконання ви-
мог статті 97 КПК України стосовно 
реагування на заяви і повідомлення 
про вчинені або підготовлювані зло-
чини. На підтвердження цього Осет-
ров С.В. посилається на відповідні 
судові рішення. 

2. Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ звернувся до Кон-
ституційного Суду України з клопо-
танням дати офіційне тлумачення 
положень статей 97, 110, 234, 236 КПК 
України, статей 3, 4, 17 КАС України в 
аспекті статті 55 Конституції України 
та роз’яснити: 

— за правилами якого виду судової 
юрисдикції (кримінальної чи адмі-
ністративної) підлягають розгляду 
заяви, предметом оскарження в яких 
є бездіяльність органів дізнання, слід-
ства та прокуратури, що полягала у не-
прийнятті належного процесуального 
рішення за заявами чи повідомлення-
ми про злочини;

— яким є порядок розгляду судами 
цієї категорії скарг, якщо така про-
цедура безпосередньо не передбачена 
в процесуальних кодексах, зокрема в 
КПК України.

Суб’єкт права на конституційне по-
дання мотивує своє клопотання прак-
тичною необхідністю у роз’ясненні 
вказаних положень кодексів у зв’язку 
з неоднозначним їх застосуванням 
судами загальної юрисдикції під час 
розгляду скарг на бездіяльність про-
курора, слідчого, органу дізнання, яка 

полягала у невиконанні вимог стат-
ті 97 КПК України щодо реагування на 
заяви і повідомлення про вчинені або 
підготовлювані злочини, посилаючись 
на відповідні рішення судів загальної 
юрисдикції.

3. Свої позиції стосовно питань, 
поставлених у конституційному звер-
ненні, висловили науковці Дніпропет-
ровського державного університету 
внутрішніх справ, Київського націо-
нального університету імені Тараса 
Шевченка, Львівського державного 
університету внутрішніх справ, На-
ціонального університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Муд-
рого», фахівці Центру політико-право-
вих реформ.

4. Конституційний Суд України, 
вирішуючи питання, порушені в кон-

ституційному зверненні і конститу-
ційному поданні, виходить з такого.

4.1. Права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави (частина дру-
га статті 3 Конституції України). Для 
здійснення такої діяльності органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові і службо-
ві особи наділені публічною владою, 
тобто мають реальну можливість на 
підставі повноважень, встановлених 
Конституцією і законами України, 
приймати рішення чи вчиняти певні 
дії. Особа, стосовно якої суб’єкт влад-
них повноважень прийняв рішення, 
вчинив дію чи допустив бездіяльність, 
має право на захист. 

Утвердження правової держави, 
відповідно до приписів статті 1, дру-
гого речення частини третьої статті 8, 
статті 55 Основного Закону України, 
полягає, зокрема, у гарантуванні кож-
ному судового захисту прав і свобод, 
а також у запровадженні механізму 
такого захисту. Конституційний Суд 
України у своїх рішеннях послідовно 
підкреслював значущість положень 
статті 55 Конституції України щодо 
захисту кожним у судовому поряд-
ку своїх прав і свобод від будь-яких 
рішень, дій чи бездіяльності органів 
влади, посадових і службових осіб, а 
також стосовно неможливості відмови 
у правосудді (пункт 1 резолютивної 
частини Рішення від 25 листопада 1997 
року №6-зп, пункт 1 резолютивної 
частини Рішення від 25 грудня 1997 
року №9-зп).

Відносини, що виникають між 
фізичною чи юридичною особою і 
представниками органів влади під 
час здійснення ними владних повно-

важень, є публічно-правовими і поді-
ляються, зокрема, на правовідносини 
у сфері управлінської діяльності та 
правовідносини у сфері охорони прав і 
свобод людини і громадянина, а також 
суспільства від злочинних посягань. 
Діяльність органів влади, у тому числі 
судів, щодо вирішення спорів, які ви-
никають у публічно-правових відно-
синах, регламентується відповідними 
правовими актами.

4.2. Рішення, прийняті суб’єктами 
владних повноважень, дії, вчинені 
ними під час здійснення управлін-
ських функцій, а також невиконання 
повноважень, встановлених законо-
давством (бездіяльність), можуть бути 
оскаржені до суду відповідно до частин 
першої, другої статті 55 Конституції 
України. Для реалізації кожним кон-
ституційного права на оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності вказаних 
суб’єктів у сфері управлінської діяль-
ності в Україні утворено систему ад-
міністративних судів.

Завданням адміністративного су-
дочинства є захист прав, свобод та 
інтересів фізичних осіб, прав та інте-
ресів юридичних осіб у сфері публіч-
но-правових відносин від порушень з 
боку органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їхніх поса-
дових і службових осіб, інших суб’єктів 
при здійсненні ними владних управ-
лінських функцій на основі законодав-
ства, в тому числі на виконання деле-
гованих повноважень (частина перша 
статті 2 КАС України). До адміністра-
тивних судів можуть бути оскаржені 
будь-які рішення, дії чи бездіяльність 
суб’єктів владних повноважень, крім 
випадків, коли щодо таких рішень, 
дій чи бездіяльності Конституцією чи 
законами України встановлено інший 

порядок судового провадження (час-
тина друга статті 2 КАС України). Ви-
черпний перелік публічно-правових 
справ, на які не поширюється юрис-
дикція адміністративних судів, ви-
значено в частині третій статті 17 КАС 
України, а саме справи: що віднесені 
до юрисдикції Конституційного Суду 
України; які належить вирішувати в 
порядку кримінального судочинства; 
про накладення адміністративних 
стягнень; щодо відносин, які відпо-
відно до закону, статуту (положення) 
об’єднання громадян віднесені до його 
внутрішньої діяльності або виключної 
компетенції (пункти 1, 2, 3, 4).

Отже, КАС України регламен-
тує порядок розгляду не всіх публіч-
но-правових спорів, а лише тих, які 
виникають у результаті здійснення 

суб’єктом владних повноважень управ-
лінських функцій і розгляд яких без-
посередньо не віднесено до підсуднос-
ті інших судів.

4.3. Завданнями кримінального су-
дочинства є охорона прав та законних 
інтересів фізичних і юридичних осіб, 
які беруть у ньому участь, а також 
швидке і повне розкриття злочинів, 
викриття винних та забезпечення пра-
вильного застосування закону з тим, 
щоб кожний, хто вчинив злочин, був 
притягнутий до відповідальності і 
жоден невинний не був покараний 
(стаття 2 КПК України). Положення 
КПК України регламентують діяль-
ність органів державної влади та їх 
посадових осіб, яка стосується сфери 
публічно-правових відносин, що ви-
никають внаслідок злочинних пося-
гань, відповідальність за які встанов-
лено в нормах кримінального права.

За статтею 97 КПК України про-
курор, слідчий, орган дізнання або 
суддя зобов’язані: приймати заяви і 
повідомлення про вчинені або під-
готовлювані злочини, в тому числі 
і в справах, які не підлягають їх ві-
данню (частина перша); не пізніше 
триденного строку прийняти одне з 
таких рішень: порушити криміналь-
ну справу, відмовити в порушенні 
кримінальної справи, направити за-
яву або повідомлення за належністю 
(частина друга); вжити всіх можли-
вих і необхідних заходів реагування 
у зв’язку з такими заявами і повідом-
леннями (частини третя, четверта, 
п’ята).

У статтях 110, 234, 236 КПК Украї-
ни йдеться про оскарження в суді 
рішень чи дій органів дізнання, слід -
чого, прокурора, які вони постано-

вили чи вчинили уже під час про-
вадження у кримінальній справі. 
Суб’єкти, визначені в цих нормах, є 
носіями спеціальних владних проце-
суальних повноважень і тому викону-
ють функції, обумовлені завданнями 
кримінального судочинства.

Здійснюючи перевірку заяв і по-
відомлень про злочини, прокурор, 
слідчий, орган дізнання діють до по-
рушення кримінальної справи, однак 
вдаються до тих же способів і при-
йомів, що й під час збирання доказів 
у кримінальній справі. Отже, право-
відносини, що мають місце під час 
розгляду заяв про злочини, за своєю 
правовою природою є кримінально-
процесуальними. Тому перевірка 
скарг на рішення, дії чи бездіяльність 
вказаних суб’єктів владних повнова-
жень має відбуватися у тому ж про-
цесуальному порядку і тим же судом, 
на який відповідно до закону покла-
дені повноваження щодо перевірки й 
оцінки доказів у кримінальній справі, 
тобто судом із розгляду кримінальних 
справ. До того ж імперативний при-
пис пункту 2 частини третьої статті 17 
КАС України виключає юрисдикцію 
адміністративних судів щодо справ, 
які належить вирішувати в порядку 
кримінального судочинства.

Зазначене обумовлює висновок, що 
компетентним національним судом, 
до юрисдикції якого належить роз-
гляд скарг щодо прийняття рішень, 
вчинення дій або допущення безді-
яльності суб’єктом владних повнова-
жень стосовно заяв і повідомлень про 
вчинені або підготовлювані злочини, є 
суд, який спеціалізується на розгляді 
кримінальних справ. 

5. Конституційним Судом Украї-
ни в Рішенні від 25 листопада 1997 
року №6-зп сформульовано право-
ву позицію, за якою удосконалення 
законодавства в контексті статті 55 
Конституції України має бути посту-
повою тенденцією, спрямованою на 
розширення судового захисту прав 
і свобод людини, зокрема судового 
контролю за правомірністю і обгрун-
тованістю рішень, дій чи бездіяль-
ності суб’єктів владних повноважень 
(пункт 2 мотивувальної частини). Ця 
правова позиція кореспондується з 
положеннями статті 13 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція) щодо ефек-
тивного засобу юридичного захисту 
від порушень, вчинених особами, які 
здійснюють свої офіційні повноважен-
ня. Реалізація права на оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності вказаних 
суб’єктів має відповідати також вимозі 
стосовно доступності правосуддя, про 
що зазначено у міжнародних правових 
документах — Загальній декларації 
прав людини (стаття 8), Міжнародно-
му пакті про громадянські і політичні 
права (стаття 14), Конвенції (стаття 6), 
Декларації основних принципів пра-
восуддя для жертв злочинів та зловжи-
вання владою, прийнятій Генеральною 
Асамблеєю ООН 29 листопада 1985 
року (пункт 4).

Комітет Міністрів Ради Європи у 
Рекомендаціях від 28 червня 1985 року 
R (85)11 стосовно положення потерпі-
лого в рамках кримінального права і 
кримінального процесу приписує дер-
жавам-членам приділяти більше уваги 
потребам потерпілого на всіх етапах 
кримінального процесу, а в Рекомен-
даціях від 12 травня 2004 року Rec (2004) 6 
щодо вдосконалення національних за-
собів правового захисту зазначає, що 
права та свободи, гарантовані Конвен-
цією, мають захищатися передусім на 
національному рівні.

Положення частин другої, третьої 
статті 110, частин п’ятої, шостої стат-
ті 234, частин другої, третьої статті 236 
КПК України унормовують судовий 
розгляд скарг на рішення і дії орга-
нів дізнання, слідчого, прокурора, 
які були прийняті і вчинені в межах 
уже порушеної кримінальної справи. 
Однак у статті 97 КПК України визна-
чено діяльність суб’єктів владних по-
вноважень у разі надходження заяв 
і повідомлень про злочини на стадії, 
яка передує порушенню криміналь-
ної справи. 

Конституційний Суд України 
у Рішенні від 23 травня 2001 року 
№6-рп/2001 зазначив, що право на су-
довий захист належить до основних, 
невідчужуваних прав і свобод лю-
дини і громадянина та відповідно до 
частини другої статті 64 Конституції 
України не може бути обмежене навіть 
в умовах воєнного або надзвичайно-
го стану (абзац четвертий пункту 3 
мотивувальної частини), а недоскона-
лість інституту судового контролю за 
досудовим слідством не може бути пе-
репоною для оскарження актів, дій чи 
бездіяльності посадових осіб органів 

державної влади (абзац шостий під-
пункту 4.2 пункту 4 мотивувальної час-
тини). Системний аналіз положень КПК 
України, зокрема тих, які визначають 
його завдання та унормовують поря-
док оскарження рішень чи дій суб’єктів 
владних кримінально-процесуальних 
повноважень, дає підстави для висно-
вку про можливість оскарження до 
суду не тільки рішень і дій прокурора, 
слідчого, органу дізнання, але й їхньої 
бездіяльності. 

Таким чином, Конституційний Суд 
України вважає, що з метою реалізації 
положень статті 55 Конституції Украї-
ни та недопущення обмеження кон-
ституційних прав і свобод людини і 
громадянина у разі оскарження до суду 
рішень, дій чи бездіяльності прокуро-
ра, слідчого, органу дізнання стосовно 
заяв і повідомлень про вчинені або під-
готовлювані злочини такі скарги суди 
повинні розглядати аналогічно до по-
рядку оскарження до суду рішень і дій 
прокурора, слідчого, органу дізнання, 
встановленого КПК України.

Враховуючи наведене та керуючись 
статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 51, 62, 63, 66, 67, 69, 
70, 95 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України», Конституційний 
Суд України

ВИРІШИВ:

1. В аспекті конституційного звер-
нення положення частини другої стат-
ті 55 Конституції України необхідно 
розуміти так, що конституційне право 
на оскарження в суді будь-яких рішень, 
дій чи бездіяльності всіх органів дер-
жавної влади, органів місцевого само-
врядування, посадових і службових 
осіб гарантовано кожному. Реалізація 
цього права забезпечується у відпо-
відному виді судочинства і в порядку, 
визначеному процесуальним законом.

2. Положення статті 97 Криміналь-
но-процесуального кодексу України в 
аспекті конституційного звернення і 
конституційного подання та в систем-
ному зв’язку з положеннями частини 
другої статті 55 Конституції України, 
частини третьої статті 110, частини 
п’ятої статті 234, частини другої стат-
ті 236 Кримінально-процесуального 
кодексу України, частини другої стат-
ті 2, пункту 2 частини третьої статті 17 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України необхідно розуміти так, 
що скарги осіб стосовно прийняття 
рішень, вчинення дій або допущення 
бездіяльності суб’єктом владних пов-
новажень щодо заяв і повідомлень про 
вчинені або підготовлювані злочини 
суди повинні розглядати і вирішувати 
у кримінальному судочинстві.

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

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

 � Конституційний Cуд України
Іменем України
Рішення 

14 грудня 2011 року   м.Київ    Справа №1-29/2011 
          №19-рп/2011

у справі за конституційним зверненням громадянина 
ОСЕТРОВА Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень 
частини другої статті 55 Конституції України, частини другої статті 2, 
пункту 2 частини третьої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства 
України, частини третьої статті 110, частини другої статті 236 Кримінально-
процесуального кодексу України та конституційним поданням Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ щодо офіційного тлумачення положень статей 97, 110, 234, 236 
Кримінально-процесуального кодексу України, статей 3, 4, 17 
Кодексу адміністративного судочинства України в аспекті статті 55 
Конституції України (справа про оскарження бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень щодо заяв про злочини)

Конституційний Суд України у складі суддів:
ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — головуючого, БАУЛIНА Юрiя Васильовича, 
БРИНЦЕВА Василя Дмитровича, ВДОВIЧЕНКА Сергiя Леонiдовича, 
ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича, ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича, 
ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича, КАМПА Володимира Михайловича, 
КОЛОСА Михайла Івановича, ЛИЛАКА Дмитра Дмитровича, 
МАРКУШ Марії Андріївни, СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича, 
СТЕЦЮКА Петра Богдановича, СТРИЖАКА Андрія Андрійовича, 
ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни, ШИШКІНА Віктора Івановича — доповідача —

До суду можна оскаржувати не тільки рішення і дії 
прокурора, слідчого, 
органу дізнання, а і їх бездіяльність.

«КАС регламентує порядок розгляду не всіх 
публічно-правових спорів, а лише тих, які 
виникають у результаті здійснення суб’єктом 
владних повноважень управлінських функцій».
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ЗАПЕРЕЧЕННЯ

Віктор ШИШКІН: «Новації звужують 
зміст права на доступ до правосуддя 
у Верховному Суді, що існувало раніше»

Конституційний Суд України Рішен-
ням від 13 грудня 2011 року №17-рп/2011 
(далі — Рішення) визнав такими, що 
відповідають Конституції України (є 
конституційними), положення:

— частин четвертої, п’ятої статті 12
Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» від 7 липня 2010 року 
№2453-VI, згідно з якими допускається 
використання в судах, поряд з держав-
ною, регіональних мов або мов меншин; 

— статті 40018 Кримінально-проце-
суального кодексу України, статті 11121 
Господарського процесуального кодек-
су України, статті 240 Кодексу адміні-
стративного судочинства України та 
статті 360 Цивільного процесуального 
кодексу України, якими передбачено 
підстави й порядок вирішення питан-
ня про допуск вищим спеціалізованим 
судом справ до її провадження у Верхо-
вному Суді України.

Керуючись статтею 64 Закону Укра-
їни «Про Конституційний Суд Укра-
їни», висловлюю окрему думку щодо 
наведених позицій Конституційного 
Суду України.

1. Визначаючи такими, що відпові-
дають Конституції України (є консти-
туційними), положення частин чет-
вертої, п’ятої статті 12 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» від 
7 липня 2010 року №2453-VI (далі — 
Закон), згідно з якими в судах, поряд з 
державною, можуть використовувати-
ся регіональні мови або мови меншин, 
Конституційний Суд України в Рішенні 
допустив методологічні і правові хиби, 
не застосувавши фактично телеологіч-
ного методу аналізу, який є найбільш 
доцільним для трактування положень 
Конституції України.

1.1 Основний Закон України є про-
грамним документом, якому надано 
юридичну форму, де цілі мають пер-
шорядне значення. Аналіз консти-
туційних положень неможливий без 
урахування їх цільової спрямованості, 
тому основним напрямом телеологіч-
ного способу оцінки та трактування 
є пошук сенсу нормативних приписів, 
зважаючи на цілі й результат від їх за-
стосування.

Згідно з Конституцією України як 
державоутворюючого акта Українсько-
го народу державною мовою в Україні 
є українська мова; держава забезпечує 
всебічний розвиток і функціонування 
української мови в усіх сферах суспіль-
ного життя на всій території України 
(частини перша, друга статті 10). За-
значена стаття Конституції України 
міститься в розділі І «Загальні заса-
ди», положення якого встановлюють 
стрижневі елементи суспільного ладу 
Українського народу й конституційно-
го устрою Української держави, тобто 
доктринальні положення державот-
ворення. 

У вказаному розділі переважно 
акумульовано не формально-пози-
тивістські норми, а норми-цілі, нор-
ми-доктрини, норми-принципи, нор-
ми-підвалини для становлення та 
існування Української держави, саме 
тому вони мають додатковий захист від 
можливої їх корекції — більш складну, 
у порівнянні з нормами інших розділів, 
процедуру внесення до них змін. Статус 
державної мови можна розглядати у 
двох основних значеннях: як індивіду-
альне природне право мовного носія, 
коли мова є засобом (механізмом) сус-
пільної комунікації взагалі, і як спільне 
природне право відповідного етносу, 
завдяки чому державне утворення 
ідентифікується з титульною нацією. 
В останньому значенні державна мова 
набуває статусу одного з елементів кон-
ституційного правопорядку. У такому 
випадку функціонування мови як дер-
жавної виконує природне, суспільно 
значуще завдання, яке спрямоване на 
становлення та існування держави 
Українського народу.

Введенням в конституційно-право-
ве поле України як країни з поліетніч-
ним складом населення припису про 
функціонування української мови у 
всіх сферах суспільного життя на всій 
території України законодавець ви-
значив її специфічну роль, зокрема 
пов’язавши різноаспектну діяльність 
держави як суспільного регулятора 
з обов’язком послуговуватися уніфі-
кованим мовним засобом суспільної 
комунікації — українською мовою. Од-
ночасно це є демонстрацією ототожню-
вання державного утворення України з 
титульною українською нацією.

За частиною другою статті 10 Кон-
ституції України українська мова має 
виконувати відповідну державотворчу, 
на відміну від інших мов, функцію, а 
отже, бути в постійній дії і максималь-
но працювати у всіх сферах суспільного 
життя, відіграючи певну роль.

Зазначене вказує на підстави для 
виокремлення української мови із 
сукупності інших національних мов, 
якими громадяни України можуть ко-

ристуватися у повсякденному житті, і 
для набуття нею обов’язкового загаль-
новживаного статусу. Таке твердження 
не є приниженням або ігноруванням 
положень частини третьої статті 10 
Конституції України про гарантуван-
ня вільного розвитку, використання 
й захисту російської, інших мов наці-
ональних меншин України, оскільки 
в частинах першій, другій, третій цієї 
статті закладено різні завдання і при-
значення, які не можна змішувати, а 
отже, й помилково протиставляти одну 
одній або шукати прояви запрограмо-
ваного конфлікту.

До того ж, якщо за приписом части-
ни другої статті 3 Конституції України 
держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність, то вона має відповіда-
ти й за повноправне функціонування 
української мови, носіями якої є гро-
мадяни титульної нації.

1.2 Згідно зі статтею 2 Закону Укра-
їни «Про Конституційний Суд Украї-
ни» завданням Конституційного Суду 
України є гарантування верховенства 
Конституції України як Основно-
го Закону держави на всій території 
України. Саме тому зміст рішень Кон-
ституційного Суду України і його пра-
вові позиції мають бути спрямовані на 
неухильне дотримання духу і букви 
нормативних положень Конституції 
України і її державотворчої доктри-
ни, відображеної в тексті преамбули. 
Це стосується, зокрема, статусу й ролі 
української мови як мови державоут-
ворюючої нації. 

Конституційний Суд України у 
пункті 3 мотивувальної частини Рішен-
ня від 14 грудня 1999 року №10-рп/99 
заклав концептуально-правові позиції, 
за якими: 

— під державною (офіційною) мо-
вою розуміється мова, якій державою 
надано правовий статус обов’язкового 
засобу спілкування в публічних сферах 
суспільного життя (абзац перший);

— Конституцією України статус 
державної мови надано українській 
мові (частина перша статті 10), що 
повністю відповідає державотворчій 
ролі української нації, що зазначена в 
преамбулі Конституції України, нації, 
яка історично проживає на території 
України, складає абсолютну більшість її 
населення і дала офіційну назву державі 
(абзац другий); 

— положення про українську мову 
як державну міститься в розділі І «За-
гальні засади» Конституції України, 
який закріплює основи конституцій-
ного ладу в Україні; поняття державної 
мови є складовою більш широкого за 
змістом та обсягом конституційного 
поняття «конституційний лад» (абзац 
третій);

— застосування української мови 
як державної унормовується шляхом 
конституційного та законодавчого за-
кріплення (абзац десятий);

— публічними сферами, в яких за-
стосовується державна мова, охоплю-
ються насамперед сфери здійснення 
повноважень органами законодавчої, 
виконавчої та судової влади, іншими 
державними органами та органами міс-
цевого самоврядування (мова роботи, 
актів, діловодства й документації, мова 
взаємовідносин цих органів тощо); до 
сфер застосування державної мови мо-
жуть бути віднесені також інші сфери, 
які відповідно до частини п’ятої статті 10
та пункту 4 частини першої статті 92 
Конституції України визначаються за-
конами (абзац четвертий);

— до них, зокрема, належать: роз-
гляд звернень громадян, діяльність 
Збройних Сил України; видання друко-
ваної продукції, призначеної для служ-
бового та ужиткового користування, 
що розповсюджується через державні 
підприємства, установи й організації 
(бланки, форми, квитанції, квитки, по-
свідчення, дипломи тощо), висвітлення 
діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування в 
Україні засобами масової інформації, 
оформлення митних документів тощо 
(перше речення абзацу п’ятого);

— володіння державною мовою є 
обов’язковою умовою для прийняття 
до громадянства України і для служ-
бових осіб державних органів, установ 
і організацій (друге, третє речення аб-
зацу п’ятого);

— законодавчо визначеним є також 
питання про застосування української 
мови та інших мов у навчальному про-
цесі в державних навчальних закладах 
України (абзаци шостий, сьомий);

— положення Конституції України 
зобов’язують застосовувати державну —
українську мову як мову офіційного 
спілкування посадових і службових 
осіб при виконанні ними службових 
обов’язків, у роботі і в діловодстві тощо 
органів державної влади, представ-
ницького та інших органів Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, а також у навчально-

му процесі в державних і комунальних 
навчальних закладах України (абзац 
одинадцятий).

Значення вказаних приписів Кон-
ституційного Суду України є неми-
нучим. Ними повинні керуватися, 
зокрема: законодавчий орган при 
прийнятті законів та інших правових 
актів; державні органи і посадовці в їх 
нормотворенні; суди при постановлен-
ні судових рішень. 

Крім того, відповідно до статті 6 
Закону України «Про основи націо-
нальної безпеки» від 19 червня 2003 
року №964-ІV одним із пріоритетів 
національних інтересів України є забез-
печення розвитку й функціонування 
української мови як державної в усіх 
сферах суспільного життя на всій те-
риторії України.

Змінювання меж функціонування 
державної мови є змінюванням кон-
ституційного ладу України, а це право 
згідно з частиною третьою статті 5 Кон-
ституції України належить виключно 
народові й не може бути узурповане 
державою, її органом або посадовими 
особами. 

Викладена мотивація могла бути об-
грунтуванням для визнання неконсти-
туційними положень частин четвертої, 
п’ятої статті 12 Закону відповідно до 
частин першої, другої статті 10 Консти-
туції України.

1.3 Конституційний Суд України 
мав підстави проаналізувати оспорю-
вані положення статті 12 Закону також 
з позиції їх відповідності таким елемен-
там верховенства права (частина третя 
статті 8 Основного Закону України), як 
правова визначеність і правова впевне-
ність, оскільки незрозумілими є кілька 
її положень. 

Як розуміти припис «можуть вико-
ристовуватися»? Це означає, що веден-
ня судового процесу можна здійсню-
вати не українською, а іншою мовою, 
тобто має відбутися заміна обов’язково-
функціонального статусу державної 
мови на іншу мову, чи це лише право 
на використання іншої мови учасником 
процесу за допомогою перекладача, чи 
це розміщення в приміщенні суду до-
датково іншою мовою інформації про 
різноаспектну діяльність суду, зокрема 
з метою доступу до адміністративних 
послуг, чи це спілкування зі службов-
цями суду тощо?

Що стосується процедури ведення 
судового процесу (провадження), то в 
процесуальних кодексах законодавець 
вживає дієслова «здійснюється» або 
«провадиться» (стаття 15 КАС України, 
стаття 7 ЦПК України, стаття 19 КПК 
України), оскільки їх значення най-
більш наближене до терміна «функціо-
нування», тому запровадження нового 
терміна «використовуватися» до такої 
діяльності без додаткової конкретиза-
ції є незрозумілим і потенційно несе в 
собі загрозу витіснення із судочинства 
державної української мови. 

Незрозумілим для правозастосу-
вання є також термін «регіональні 
мови». Що це означає практично в 
Україні, які мови можна назвати цим 
терміном, не змішуючи його з термі-
ном «мови національних меншин»? 
Законодавець, зазначаючи в частинах 
четвертій, п’ятій статті 12 Закону мож-
ливість використання в судочинстві 
регіональних мов, формально послався 
на Закон України «Про ратифікацію 
Європейської хартії регіональних мов 
або мов меншин» (далі — Закон про 
ратифікацію), не взявши до уваги його 
зміст. Верховна Рада України четвер-
того скликання ухвалила цей закон 
15 травня 2003 року із застережувальни-
ми нормами, завдяки яким взагалі ви-
ключається можливість використання 
в українському законодавстві терміна 
«регіональної мови». Так, у статті 2 За-
кону про ратифікацію чітко зазначено, 
що положення Європейської хартії ре-
гіональних мов або мов меншин (далі —
Хартія) застосовується лише до мов 
національних меншин в Україні, які ви-
значені у вичерпному переліку — біло-
руської, болгарської, гагаузької, грець-
кої, єврейської, кримськотатарської, 
молдавської, німецької, польської, 
російської, румунської, словацької та 
угорської. Такий припис вказаного за-
кону виключає застосування положень 
Хартії до будь-яких інших, крім зазна-
чених у переліку, мов національних 
меншин, а тим більше незрозумілого 
терміна «регіональної мови».

До того ж у статті 3 Закону про 
ратифікацію вказано, стосовно яких 
норм Хартії Україна бере на себе 
зобов’язання. Зокрема, не взято Укра-
їною зобов’язань щодо частини ІІІ 
(статті 8—14) Хартії, у тому числі сто-
совно й статті 9 «Судова влада». Од-
нак, ідучи назустріч демократичному 
праву національних меншин на роз-
виток і використання національних 
мов, Українська держава відповідно до 
положень статті 4 Закону про ратифіка-
цію, не беручи зобов’язань, погодилася 
лише поширити на свою територію дію 
окремих положень статті 9 Хартії, проте 
таке поширення стосується не ведення 
судового процесу мовою національних 
меншин, а лише права на виступ в суді 
іншою мовою з допомогою перекла-
дача, заявлення клопотання, надання 
суду доказів і відповідних документів 
мовою оригіналу, отримання судового 
рішення в перекладі на мову, яку сторо-
на процесу зрозуміє тощо (таке право 
забезпечується на підставі чинних і де-
талізованих положень процесуальних 
кодексів без замаху на функціональну 
роль української мови). 

Ратифіковані Україною положення 
Хартії не передбачали поширення за-
стосування мов національних меншин, 
а тим більше «регіональних мов», на ве-
дення судового процесу. Таким чином, 

в частинах четвертій, п’ятій статті 12 
Закону законодавець порушив поло-
ження Конституції України і вийшов 
за межі Закону про ратифікацію. 

Крім того, у статті 5 Закону про 
ратифікацію зазначено, що «при за-
стосуванні положень Хартії заходи, 
спрямовані на утвердження укра-
їнської мови як державної, її розви-
ток і функціонування в усіх сферах 
суспільного життя на всій території 
України, не вважаються такими, що 
перешкоджають чи створюють загрозу 
збереженню або розвитку мов, на які 
відповідно до статті 2 цього Закону по-
ширюється положення Хартії». Такий 
нормативний припис підтверджує, що 
в певних сферах суспільства українська 
мова функціонує в повному обсязі й не 
може бути обмеженою в застосуванні.

Незрозумілим у частинах четвертій, 
п’ятій статті 12 Закону є термінологічне 
словосполучення «мов меншин». У час-
тині третій статті 10 Конституції Украї-
ни йдеться про мови національних мен-
шин, а в її статті 11 додатково ще й про 
розвиток мовної самобутності корінних 
народів. То які ж меншини мав на увазі 
в Законі законодавець? Незрозуміло! 
На термінологію міжнародно-право-
вих документів треба дивитися через 
призму поняттєвого правного апарату 
Основного Закону України.

Викладене вказує на правову неви-
значеність і правову невпевненість при-
писів частин четвертої, п’ятої статті 12
Закону, що є підставою для визнання 
їх неконституційними відповідно до 
положень частини першої статті 8 Кон-
ституції України.

2. Конституційний Суд України 
неодноразово під різним кутом роз-
глядав питання, пов’язані з приписом 
частини третьої статті 22 Конституції 
України, що при прийнятті нових за-
конів або внесенні змін до чинних за-
конів не допускається звуження змісту 
та обсягу існуючих прав і свобод, тобто 
тих прав і свобод, які людина і грома-
дянин мали на підставі раніше діючих 
законів, що не суперечили Основному 
Закону України (рішення Конститу-
ційного Суду України від 6 липня 1999 
ро ку №8-рп/99, від 20 березня 2002 року 
№5-рп/2002, від 17 березня 2004 року 
№7-рп/2004, від 1 грудня 2004 року 
№20-рп/2004, від 22 вересня 2005 року 
№5-рп/2005, від 11 жовтня 2005 року 
№8-рп/2005, від 18 червня 2007 року 
№4-рп/2007, від 28 квітня 2009 року 
№9-рп/2009, від 9 вересня 2010 року 
№19-рп/2010, від 6 жовтня 2010 року 
№21-рп/2010 тощо). Поступово скла-
далася й удосконалювалася відповідна 
правова позиція, за якою «звуження 
змісту прав і свобод означає зменшення 
ознак, змістовних характеристик мож-
ливостей людини, які відображаються 
відповідними правами та свободами, 
тобто якісних характеристик права. 
Звуження обсягу прав і свобод — це 
зменшення кола суб’єктів, розміру те-
риторії, часу, розміру або кількості 
благ чи будь-яких інших кількісно ви-
мірюваних показників використання 
прав і свобод, тобто їх кількісної ха-
рактеристики» (абзац шостий пункту 
4 мотивувальної частини Рішення від 
11 жовтня 2005 року №8-рп/2005).

У Рішенні від 22 травня 2008 №10-
рп/2008 (справа щодо предмета і змісту 
закону про Державний бюджет Укра-
їни) Конституційний Суд України 
підкреслив, що звуження змісту та 
обсягу прав і свобод є їх обмеженням. 
У традиційному розумінні діяльності 
визначальними поняття змісту прав 
людини є умови і засоби, які становлять 
можливості людини, необхідні для за-
доволення потреб її існування та розви-
тку (абзац третій підпункту 7.1 пункту 7
мотивувальної частини). 

У Рішенні від 28 квітня 2009 року 
№9-рп/2009 Конституційний Суд 
України, вказуючи на недопустимість 
звуження змісту та обсягу існуючих 
прав і свобод, що об’єктивно призведе 
до погіршення становища особи в сус-
пільстві через обмеження прав і свобод, 
зробив концептуальне застереження 
органам державної влади про те, що не-
виконання державою своїх зобов’язань 
призводить до порушення принципів 
соціальної, правової держави, ставить 
громадян у нерівні умови, підриває 
принцип довіри особи до держави 
(абзац п’ятий пункту 5 мотивувальної 
частини).

Вказане стосується також сфери 
прав, які пов’язані із доступом до пра-
восуддя, зокрема процесуальних прав 
сторін судового процесу. Конституцій-
ний Суд України в Рішенні від 9 верес-
ня 2010 року №19-рп/2010, визнаючи 
неконституційними внесення певних 
змін до КАС України і ЦПК України, 
констатував, що законодавець звузив 
раніше встановлені законом проце-
суальні права та гарантії особи, а ме-
ханізм судового захисту її прав став 
менш ефективним і доступним (абзац 
сьомий, підпункту 3.3 пункту 3 моти-
вувальної частини).

Законом України «Про судоустрій 
і статус суддів» від 7 липня 2010 року 
№2453-VI (розділ ХІІ «Прикінцеві по-
ложення») було внесено однопорядкові 
зміни до всіх чотирьох процесуальних 
кодексів України шляхом введення но-
вих глав з однаковою назвою — «Пере-
гляд судових рішень Верховним Судом 
України» й однаковою змістовою кон-
цепцією. Відповідно до цих новацій за-
проваджено новий порядок допуску до 
відкриття провадження у Верховному 
Суді України й справах за заявою про 
перегляд судового рішення, постанов-
леного в судах першої, апеляційної, 
касаційної інстанцій.

За цим порядком особа, яка має 
право на таке звернення, подає заяву до 
Верховного Суду України про перегляд 

судового рішення через відповідний за 
галузевою спеціалізацією вищий суд. 
Питання про допуск справи до прова-
дження вирішує колегія у складі п’яти 
суддів такого суду (стаття 11121 ГПК 
України, стаття 240 КАС України, стат-
тя 40018 КПК України, стаття 360 ЦПК 
України). Ухвала про допуск справи до 
провадження або про відмову в тако-
му допуску на підставі частини першої 
статті 47 ГПК України, частини першої 
статті 25 КАС України, частини третьої 
статті 325, частини другої статті 40018 
КПК України, частини першої статті 19
ЦПК України має бути прийнятою 
більшістю голосів від складу вказаної 
колегії, тобто мінімум трьома із п’яти 
суддів. 

Наведені новації звужують зміст 
права на доступ до правосуддя у Вер-
ховному Суді України, що існувало 
раніше. Відповідно до положень статті 
239 КАС України в редакції Закону 
№2747-VI від 6 липня 2005 року, розді-
лу ХІІ-2 ГПК України в редакції Закону 
№2453-VI від 15 травня 2003 року, глави 
3 розділу V ЦПК України в редакції За-
кону №1618-ІV від 18 березня 2004 року 
скарги на судові рішення попередніх 
інстанцій з метою їх перегляду у Вер-
ховному Суді України заінтересовані 
особи подавали безпосередньо до за-
значеного суду.

Крім того, ймовірність допуску 
скарги до провадження підвищувалась 
законодавчим закріпленням «права 
меншості», тобто було достатньо, щоб 
саме у Верховному Суді України за до-
пуск проголосувало три судді із колегії 
у складі семи суддів, відповідно в його 
Судовій палаті в адміністративних 
справах і в Судовій палаті у цивіль-
них справах (частини перша, друга 
статті 240 КАС України в редакції За-
кону №2747-VI від 6 липня 2005 року, 
частини перша, друга статті 356 ЦПК 
України в редакції Закону №1618-ІV від 
18 березня 2004 року), а в Судовій палаті 
в господарських справах — один суддя 
із колегії у складі трьох суддів (стаття 
11117 ГПК України в редакції Закону 
№761-ІV від 15 травня 2003 року). 

У кримінальному судочинстві, до 
змін у 2010 році, що оспорюють автори 
клопотання, перегляд судових рішень 
здійснювався відповідно до поло-
жень КПК України в редакції Закону 
№2670-ІІІ від 12 липня 2001 року, які 
хоча й мали певні відмінності від вка-
заних норм зазначених процесуальних 
кодексів, але унормований в них по-
рядок був у межах тієї ж самої концеп-
ції. Варто нагадати, що до утворення 
у 2010 році Вищого спеціалізованого 
суду України з цивільних і криміналь-
них справ Верховний Суд України був 
установою, яка переглядала одночасно 
судові рішення з виключних і винятко-
вих обставин після касаційного оскар-
ження та тимчасово судові рішення в 
касаційному порядку у кримінальних 
і цивільних справах. З клопотанням 
про перегляд судових рішень із підстав 
неправильного застосування кримі-
нального закону та порушення вимог 
кримінально-процесуального закону, 
які істотно вплинули на правильність 
судового рішення (пункт 2 частини 
першої статті 4004 КПК України), за-
інтересовані особи після касаційного 
оскарження звертались безпосередньо 
до Верховного Суду України (частина 
друга статті 4009 КПК України). Таке 
клопотання вважалось допущеним до 
перегляду за наявністю подання, під-
писаного не менше ніж п’ятьма суддями 
із загальної кількості суддів Верхо-
вного Суду України, які мали право 
здійснювати перегляд судових рішень 
у кримінальних справах у касаційно-
му порядку (частина друга статті 4007, 
частина п’ята статті 4009 КПК України), 
а це були судді Судової палати з кри-
мінальних справ і військової колегії 
(разом понад 50 суддів). 

В аспекті викладеного дивує поси-
лання на рішення Європейського суду 
з прав людини від 21 лютого 1975 року у 
справі «Волдер проти Великої Британії» 
як обгрунтування позиції Конститу-
ційного Суду України (абзац третій під-
пункту 6.2 пункту 6 мотивувальної час-
тини Рішення) щодо конституційності 
вказаних новацій. Якраз навпаки, Єв-
ропейський суд з прав людини у своєму 
рішенні зазначив, що пункт 1 статті 6
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод стосується 
невід’ємного права особи на доступ 
до правосуддя, а отримання спеціаль-
них дозволів за зверненням до суду є 
прямим порушенням права доступу 
до суду (пункти 35, 36, 40). Крім того, 
позицію Європейського суду з прав 
людини стосовно доступності до пра-
восуддя було значно розвинуто у його 
наступних рішеннях. Встановлення 
українським законодавством нового 
порядку подання звернень до Верхо-
вного Суду України через відповідний 
вищий спеціалізований суд, який фак-
тично стає «судом у власній справі», є 
процедурою спеціального доступу. 

Вказане дає можливість констатува-
ти, що Верховна Рада України, вносячи 
зміни до процесуальних кодексів Укра-
їни на підставі розділу ХІІ «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів», значно звузила 
раніше існуючі процесуальні права 
осіб, заінтересованих у результатах су-
дового рішення, стосовно доступності 
до відкриття провадження у Верхов-
ному Суді України з метою перегляду 
судових рішень, звузивши тим самим 
механізм судового захисту, який став 
менш ефективним і доступним, що 
суперечить приписам частини третьої 
статті 22 Конституції України.

Отже, Конституційний Суд України 
мав підстави визнати наведені поло-
ження неконституційними. �

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України ШИШКІНА В.І. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих положень Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального 
кодексу України, Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України
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ЗАУВАЖЕННЯ

Дуалістичний статус
Володимир КАМПО: 
«Визнання за Верховним Судом 
ролі суду права тільки 
сприяло б визначенню його завдань»

У Рішенні від 13 грудня 2011 року 
№17-рп/2011 (далі — Рішення) Кон-
ституційний Суд України визнав та-
кими, що відповідають Конституції 
України (є конституційними), окремі 
положення Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів» від 7 липня 
2010 року №2453-VI (далі — Закон про 
судоустрій), Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України, Господарсько-
го процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративного 
судочинства України (у редакції За-
кону про судоустрій).

Погоджуючись в цілому з виснов-
ками Конституційного Суду України 
щодо конституційності оспорюваних 
положень Закону про судоустрій 
та вказаних процесуальних кодек-
сів, вважаю, однак, що Суд при до-
слідженні ряду питань, порушених 
авторами клопотання, не врахував 
вимоги принципу верховенства пра-
ва, зокрема такої його складової, як 
принцип правової визначеності. Це 
позначилося на якості Рішення та у 
подальшому може викликати певні 
проблеми щодо застосування його 
положень. 

Тому на підставі статті 64 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» висловлюю окрему думку.

1. Межі ратифікації Україною Єв-
ропейської хартії регіональних мов 
або мов меншин.

У пункті 4 мотивувальної части-
ни та пункті 1 резолютивної частини 
Рішення Конституційний Суд Украї-
ни визнав такими, що відповідають 
Конституції України (є конституцій-
ними), частини четверту, п’яту стат-
ті 12 Закону про судоустрій, за якими 
у судах, поряд з державною, можуть 
використовуватися регіональні мови 
або мови меншин відповідно до Зако-
ну України «Про ратифікацію Євро-
пейської хартії регіональних мов або 
мов меншин» від 15 травня 2003 року 
№802-IV (далі — Закон про ратифіка-
цію) в порядку, встановленому про-
цесуальним законом. Використання 
в судочинстві регіональних мов або 
мов меншин гарантується державою 
та забезпечується за рахунок коштів 
Державного бюджету України. 

Вважаю, що при вирішенні питан-
ня про конституційність вказаних 

положень Закону про судоустрій Кон-
ституційний Суд України допустив 
методологічні помилки у частині, що 
стосується використання у судочин-
стві інституту регіональних мов. 

Положеннями частин четвертої, 
п’ятої статті 12 Закону про судоустрій 
передбачено застосування у судочин-
стві поряд із державною мовою мов 
меншин, а також ще однієї групи мов 
із особливим правовим режимом — 
регіональних мов.

«Державна мова» та «мова націо-
нальних меншин» є конституційно-
правовими категоріями. Так, відпо-
відно до частини першої статті 10 
Конституції України державною мо-
вою в Україні є українська мова, а 
отже, вона є обов’язковим засобом 
спілкування на всій території України 
при здійсненні повноважень органами 
державної влади та органами місцево-
го самоврядування (мова актів, робо-
ти, діловодства, документації тощо), 
а також в інших публічних сферах 
суспільного життя, які визначаються 
законом (абзац перший пункту 1 ре-
золютивної частини Рішення Консти-
туційного Суду України від 14 грудня 
1999 року №10-рп/99).

Положеннями частини третьої 
стат ті 10 Основного Закону України 
передбачено, що в Україні гаранту-
ється вільний розвиток, викорис-
тання і захист російської, інших мов 
національних меншин України, які 
відповідно до правової позиції Кон-
ституційного Суду України, викладе-

ної у Рішенні від 14 грудня 1999 року 
№10-рп/99, можуть використовува-
тися поряд з державною мовою при 
здійсненні повноважень місцевими 
органами виконавчої влади, органа-
ми Автономної Республіки Крим та 
органами місцевого самоврядування 
у межах і порядку, що визначаються 
законами України.

Частина п’ята статті 53 Конституції 
України містить положення, згідно з 
яким громадянам, які належать до на-
ціональних меншин, відповідно до за-
кону гарантується право на навчання 
рідною мовою чи на вивчення рідної 
мови у державних і комунальних на-
вчальних закладах або через націо-
нальні культурні товариства.

Держава сприяє розвиткові мовної 
самобутності всіх корінних народів і 
національних меншин України (стат-
тя 11 Конституції України).

Отже, мовне багатоманіття на тери-
торії України із наданням державній 
мові та кожній із мов національних 
меншин відповідного правового ста-
тусу забезпечується вказаними поло-
женнями Основного Закону України, 
що відповідає загальноєвропейським 
принципам мовного багатоманіття та 
духовних цінностей.

Так, гарантування національним 
меншинам України права на вільний 
розвиток, використання і захист їх 
мов відповідає змістові міжнародних 
договорів України (Рішення Консти-
туційного Суду України від 14 грудня 
1999 року №10-рп/99).

В одному з таких міжнародних 
актів — Європейській хартії регіо-
нальних мов або мов меншин (далі — 
Хартія) — передбачено диспозитивні 
умови її ратифікації, а також пре-
зумовано самостійне визначення її 
сторонами переліку регіональних мов 
або мов національних меншин, які 
вживаються в межах території відпо-
відної держави 1.

На цій підставі та з урахуванням 
вказаних конституційних положень 
Законом про ратифікацію було ви-
значено сферу дії Хартії в українській 
правовій системі. Так, відповідно 
до положень статей 2, 4 Закону про 
ратифікацію в Україні положення 
Хартії застосовуються лише до мов 
національних меншин, перелік яких 
вичерпно визначений вказаним за-

коном: білоруської, болгарської, гага-
узької, грецької, єврейської, кримсько-
татарської, молдавської, німецької, 
польської, російської, румунської, 
словацької та угорської. 

Таким чином, в Україні положення 
Хартії повинні застосовуватися лише 
щодо окремих мов національних мен-
шин. Регіональні мови не включено до 
сфери дії Хартії на території України 2, 
а тому посилання на них у Законі про 
судоустрій є помилковим. 

2. Законодавча колізія щодо ста-
тусу регіональних мов та шляхи її 
вирішення.

Як зазначалося, положеннями час-
тин четвертої, п’ятої статті 12 Закону 
про судоустрій передбачено застосу-
вання у судочинстві, зокрема, регіо-
нальних мов. 

Виходячи з викладених приписів 
стосовно меж застосування поло-
жень Хартії в Україні можна ствер-
джувати, що за таких умов фактично 
утворилася колізія між положення-
ми Закону про судоустрій щодо за-
стосування регіональних мов у су -
дочинстві та Закону про ратифіка-
цію, згідно з якими положення Хартії 
щодо регіональних мов на Україну не 
поширюються. 

Конституційний Суд України при 
розгляді справи цю обставину не 
вра хував, обмежившись лише дослі-
дженням питань щодо відповідності 
оспорюваних положень Закону про 
судоустрій положенням частини дру-
гої статті 8, частини першої статті 10 

Конституції України. Як наслідок, єди-
ний орган конституційної юрисдикції 
в Україні фактично припустився, як 
уже зазначалось, судової помилки — 
всупереч принципу правової визна-
ченості прийняв до свого проваджен-
ня колізійні положення Закону про 
судоустрій.

На мою думку, Конституційний 
Суд України, який не може втручати-
ся у діяльність законодавчого органу 
державної влади та ухвалювати рі-
шення про наявність колізій у законах 
України (пункт 4 мотивувальної час-
тини Ухвали Конституційного Суду 
України від 30 листопада 2006 року 
№16-у/2006), повинен був припинити 
конституційне провадження у справі 
в частині перевірки на відповідність 
Конституції України (конституцій-
ність) положень частин четвертої, 
п’ятої статті 12 Закону про судоустрій 
на підставі пункту 1 §51 Регламенту 
Конституційного Суду України та 
пункту 3 статті 45 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» — 
непідвідомчість Конституційному 
Суду України питань, порушених у 
конституційному поданні.

Очевидно, що Конституційний Суд 
України міг би уникнути такої прикрої 
помилки, якби питання щодо відпо-
відності Конституції України (консти-
туційності) частин четвертої, п’ятої 
статті 12 Закону про судоустрій були 
виділені ним в окреме конституційне 

провадження. Адже багато в чому та-
ка помилка зумовлена надзвичайно 
великим обсягом питань, порушених 
у конституційному поданні, що фак-
тично не дало змоги Конституційному 
Суду України рівною мірою приділити 
увагу кожному з них.

Слід також зазначити, що на час 
до належного законодавчого врегулю-
вання вказаної правової колізії суди 
загальної юрисдикції повинні керу-
ватися положеннями Основного За-
кону України та приписами Постанови 
Пленуму Верховного Суду України 
«Про застосування Конституції Украї-
ни при здійсненні правосуддя» від 
1 листопада 1996 року №9. Зі змісту цієї 
постанови вбачається, що наразі суди 
загальної юрисдикції безпосередньо 
на підставі положень статті 10 Консти-
туції України 3 мають застосовувати 
положення частин четвертої, п’ятої 
статті 12 Закону про судоустрій в час-
тині, що стосується державної мови та 
мов національних меншин.

3. Регіональні мови і регіональне 
самоврядування.

Вважаю за необхідне також вказа-
ти, що регіональні мови перш за все 
є елементом розбудови регіонально-
го самоврядування та ефективним 
інструментом залучення до нього 
національних меншин, які компакт-
но проживають у певному регіоні 
держави. 

Ідея регіонального самоврядуван-
ня в Україні не нова. Законом УРСР 
«Про місцеві Ради народних депутатів 
та місцеве і регіональне самоврядуван-
ня» від 7 грудня 1990 року №533-XII в 
редакції Закону України від 26 березня 
1992 року №2234-ХІІ (далі — Закон про 
місцеве і регіональне самоврядуван-
ня), поряд з місцевим самоврядуван-
ням, передбачалося запровадження 
регіонального самоврядування. 

Цим законом регіональне само-
врядування в Україні визначалося як 
територіальна самоорганізація гро-
мадян для вирішення безпосередньо 
або через органи, які вони утворюють, 
питань місцевого життя в межах Кон-
ституції України та законів України. 
Зазначалося також, що територіальну 
основу регіонального самоврядуван-
ня становлять район, область. Однак 
за відсутності об’єктивних суспіль-
но-політичних передумов практика 
застосування положень Закону про 
місцеве і регіональне самоврядування 
призвела до надмірної децентралізації 
та посилення сепаратистських настро-
їв в Україні.

Тому з прийняттям Конституції 
України 1996 року та Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування 
в Україні» від 21 травня 1997 року 
№280/97-ВР Закон про місцеве і ре-
гіональне самоврядування втратив 
чинність, а до проблеми створення 
регіонального самоврядування за-
конодавець не повертався. Очевид-
но, що впровадження регіонального 

самоврядування в Україні потребує 
створення належних суспільно-по-
літичних передумов та відповідного 
правового забезпечення. 

Декларація щодо регіоналізму в 
Європі від 4 грудня 1996 року визна-
чає регіон як територіальне утворення, 
сформоване у законодавчому порядку 
на рівні, що є безпосередньо нижчим 
після загальнодержавного, та наділене 
політичним самоврядуванням. Реко-
мендація 1811 (2007) Парламентської 
асамблеї Ради Європи про регіоналіза-
цію в Європі також вказала, що регіо-
ни — це не просто території, а люди та 
громади, що є колективним суб’єктом, 
які без утворення власної держави 
зберігають помітні відмінності, які 
надають їм волю до самоврядування.

Отже, територіальною основою для 
регіонального самоврядування є регіо-
ни — адміністративно-територіальні 
одиниці держави, формування яких 
обумовлене історичними, географіч-
ними, економічними та іншими фак-
торами. 

Україна є багатонаціональною дер-
жавою, на території якої компактно 
проживають представники різних 
на ціональностей. Цей фактор є одним 
з визначальних при ймовірному за-
провадженні регіонального самовря-
дування. Представникам цих націо-
нальних меншин повинне надаватися 
право повною мірою брати участь у 
представницьких та виконавчих ор-

ганах регіонального самоврядуван-
ня 4. За таких умов однією з гарантій 
реалізації права представників націо-
нальних меншин на участь у регіональ-
ному самоврядуванні є впровадження 
регіональних мов.

На мою думку, запровадження ре-
гіональних мов в Україні може бути 
здійснено лише одночасно із внесен-
ням змін до Конституції України щодо 
впровадження регіонального самовря-
дування, адже лише за таких умов ре-
гіональні мови стануть реальним засо-
бом забезпечення участі національних 
меншин, які компактно проживають 
на території відповідного регіону, в 
регіональному самоврядуванні. 

Викладене свідчить, що наразі фак-
тичне запровадження положеннями 
Закону про судоустрій регіональних 
мов є передчасним, а тому потребує 
пошуку ефективних шляхів вирішен-
ня цієї проблеми з боку законодавця.

4. Верховний Суд України як суд 
права.

У Рішенні Конституційний Суд Ук -
раїни розглянув питання щодо від-
повідності Конституції України по-
ложень статті 40018 Кримінально-про-
цесуального кодексу України, статей 
11116, 11121 Господарського процесу-
ального кодексу України, статті 240 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України, статті 360 Цивільного 
процесуального кодексу України, 
якими передбачено підстави та по-
рядок вирішення питання про допуск 
вищим спеціалізованим судом справи 
до провадження у Верховному Суді 
України, та визнав вказані положення 
конституційними (пункт 5 мотиву-
вальної частини, пункт 1 резолютивної 
частини).

Однак під час ухвалення Рішення 
Конституційний Суд України не ско-
ристався можливістю конкретизувати 
своє бачення статусу Верховного Суду 
України, модернізованого, зокрема, 
після передачі функцій касаційної 
інстанції від вказаного органу вищим 
спеціалізованим судам відповідно до 
Закону про судоустрій. 

За частиною другою статті 125 Кон-
ституції України найвищим судовим 
органом у системі судів загальної 
юрисдикції є Верховний Суд Украї-
ни. Змістовно-правове наповнення 
поняття «найвищий судовий орган» 
є згідно з положеннями Конституції 
України прерогативою Верховної Ра -

ди України. Тобто законодавець упо-
вноважений Конституцією Украї ни 
самостійно визначати, які саме повно-
важення відповідають статусу Верхо-
вного Суду України як найвищого 
судового органу в державі, а також 
встановлювати механізм реалізації 
таких повноважень. 

Проте вважаю, що принцип вер-
ховенства права та інші вимоги Кон-
ституції України встановлюють певні 
межі для законодавця щодо здійснен-
ня відповідного правового регулюван-
ня. Такі межі, для того щоб усунути не-
визначеність у завданнях Верховного 
Суду України, мав окреслити у Рішенні 
Конституційний Суд України.

Так, побудова системи судів за-
гальної юрисдикції за принципами 
територіальності, спеціалізації та 
ін станційності (конституціоналі-
зована Рішенням Конституційного 
Суду України від 12 липня 2011 року 
№9-рп/2011) забезпечує, зокрема, апе-
ляційне та касаційне оскарження рі-
шення суду. Відповідними функціями 
щодо перегляду судових рішень наді-
лено апеляційні та вищі спеціалізовані 
суди. Така теза обумовлює логічний 
висновок про те, що у судовій системі 
України Верховному Суду України як 
найвищому судовому органу у системі 
судів загальної юрисдикції відведено 
роль «суду права» 5 (чим він довгий час 
не бажав займатися), а не «суду фактів» 
(до якого він за певний період звик). 

Вказівка на це у Рішенні сприяла б 
самоусвідомленню суддями Верховно-
го Суду України нової ролі, яка відво-
диться цьому органу, а головне, могла 
б зорієнтувати законодавця щодо 
подальшого правового регулювання 
повноважень Верховного Суду Украї-
ни, який перш за все має бути судом 
права, а вже потім, з часом, можливо, 
і судом фактів. 

Відповідна правова позиція Кон-
ституційного Суду України стосовно 
Верховного Суду України як суду 
права, на мій погляд, наблизила б 
судову систему України до загально-
європейських стандартів судоустрою 
та судочинства, за якими вищий суд 
країни, крім функцій суду права, 
може виконувати роль суду фактів, 
але розглядаючи тільки справи, які 
мають важливе, принципове зна-
чення для суспільства та держави, і 
на основі розгляду таких справ, як 
суд права, формулювати правові по-
зиції для судової практики всіх судів 
нижчого рівня.

Дуалістичний статус Верховного 
Суду України як суду права та суду 
факту (таким може бути і статус Кон-
ституційного Суду України у разі 
впровадження інституту конститу-
ційної скарги громадян), на мою дум-
ку, дасть можливість максимально 
ефективно забезпечити конституційне 
право кожного на судовий захист. 

Виходячи з викладеного вважаю, 
що визнання Конституційним Судом 
України за Верховним Судом України 
ролі суду права тільки сприяло б ви-
значенню його завдань. 

Однак Конституційний Суд Украї-
ни лише побічно торкнувся цієї проб-
леми, вказавши, що встановлений у 
пунктах 1, 2 частини другої статті 38 
Закону про судоустрій перелік повно-
важень найвищого судового органу 
судів загальної юрисдикції у сфері 
правосуддя є вичерпним і свідчить 
про побудову в Україні чотириланко-
вої системи в усіх трьох судових юрис-
дикціях (абзац восьмий підпункту 5.1 
пункту 5 мотивувальної частини Рі-
шення), що наразі не відповідає дій-
сності, адже Верховний Суд України 
не є судом фактів. При цьому Консти-
туційний Суд України, по суті, надав 
законодавцю можливість трансфор-
мувати Верховний Суд України у суд 
фактів, не зазначивши про його роль 
як суду права. �

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України КАМПА В.М. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих положень Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального 
кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України

1 При цьому з положень Хартії вбачається, що, незважаючи на однакові засоби захисту 
для регіональних мов та мов меншин, такі поняття нею не ототожнюються. Так, у 
пояснювальній доповідi до Хартії дається таке роз’яснення (§18): «Прикметник «регіо-
нальний» означає мови, що використовуються на обмеженій території держави, в рам-
ках якої, проте, люди, що говорять цією мовою, можуть становити більшість громадян. 
Термін «меншина» належить до ситуацій, у яких або мова використовується людьми, 
які не проживають компактно на якій-небудь певній території держави, або, хоч і про-
живають компактно на визначеній території, складають меншину стосовно населення 
даного регіону, яке спілкується мовою більшості даної держави».
2 Розміщені на офіційному інтернет-порталі Верховної Ради України стенограми пленар-
них засідань Верховної Ради України від 17 квітня 2003 року та від 15 травня 2003 року 
також засвідчили, що при прийнятті Закону про ратифікацію не йшлося про ратифі-
кацію положень Хартії стосовно регіональних мов.
3 При цьому суди загальної юрисдикції повинні враховувати також правові позиції Кон-
ституційного Суду України, викладені в Рішенні від 14 грудня 1999 року №10-рп/99 у справі 
про застосування української мови, а також у Рішенні від 22 квітня 2008 року №8-рп/2008 
у справі про мову судочинства.
4 Вважаю, що в разі необхідності у межах одного регіону може бути впроваджено кілька 
регіональних мов.
5 Суд права має справу з правовими актами (перевіряє їх конституційність у порядку 
попереднього та наступного конституційного контролю, надає їх тлумачення, з’ясовує 
межі дії цих актів тощо). Класичним судом права є Конституційний Суд України, а нині 
ознак суду права набув і Верховний Суд України.

Принцип верховенства права та інші вимоги 
Конституції встановлюють певні межі для 
законодавця щодо правового регулювання 
статусу та повноважень Верховного Суду.

При вирішенні питання про конституційність 
застосування в судочинстві регіональних мов 
Конституційний Суд допустив 
методологічні помилки.
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