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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

ЦIНА ДОГОВIРНА

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

АНОНС

ПОЗИЦІЯ

Провина без доказів
Суддя повернеться на посаду, якщо 
ГПУ його не посадить. � СТОР. 2

ЕКСПЕРТИЗА

Кодекс величезних 
можливостей
«У прокурорів і слідчих зникає 
мотив «видавлювати» з людей по-
казання». � СТОР. 3

КАДРИ 
У пастці минулого 
Бажаючи повернутися в крісло 
керівника, кандидат удруге спро-
бував отримати підтримку Вищої 
ради юстиції. Попри те що ВРЮ вже 
відмовляла йому в призначенні на 
адмінпосаду, рада суддів рекомен-
дувала його повторно. � СТОР. 3

САМОВРЯДУВАННЯ 
Архів для головного
РСУ визначилась, яким документам 
місце в реєстрі. � СТОР. 5

ВККС

Столичний бунт
Протягом 15 років колеги Євгена 
Куренкова з Дарницького райсуду 
м.Києва допомагали йому верши-
ти правосуддя. Нині ж терпець їм 
урвався: законники поскаржилися 
на колегу до ВККС. � СТОР. 6

ІНІЦІАТИВИ

Головні рекомендації
ВС отримає пра во анулювати 
роз’яснення вищих судів. � СТОР. 11

ПОСТАЧАННЯ

Акт відносин 
не породжує
Документ, що фіксує величини елек-
тричної потужності та мінімальний 
рівень споживання, не є правочи-
ном. � СТОР. 13

ПОРЯДОК

Безпроблемний 
футбол
Під Євро-2012 в Україні змінили за-
конодавство. � СТОР. 14

ШТРАФНІ САНКЦІЇ

Відповідальність — 
у межах розумного
Яким би способом не визначався 
в договорі розмір пені, він не може 
перевищувати той розмір, який 
установлено законом як гранич-
ний. � СТОР. 19
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Київського апеляційного 
адміністративного суду 
Володимир МАСЛІЙ:

«Кожен суддя бажає 
потрапити до столиці» � СТОР.4

ОБГОВОРЕННЯ 

Роки — на вироки 
Петро ПИЛИПЧУК: «Порушення принципу 
безперервності процесу повинне бути підставою 
для скасування рішення»
АНІ ГАЛУК 

Близько 90% подань про взяття 
під варту суди задовольняють. 
Наскільки обгрунтовано 
застосовується такий запобіжний 
захід і чому підсудні роками 
чекають вироків, члени Ради 
суддів України й Ради суддів 
загальних судів обговорили 
на підсумковому засіданні. 

Необгрунтовані подання 

Про безпідставно довгий розгляд 
справ і значну кількість осіб, котрі 
тривалий час перебувають під вартою 
в очікуванні рішення суду, вже давно 
говорять як вітчизняні, так і міжна-
родні фахівці. Коли ситуація досягла 
критичної межі, до розв’язання на-
болілої проблеми вирішили підійти 
комплексно. Нагадаємо: восени ми-
нулого року глава держави у своєму 
зверненні закликав правоохоронні 
органи та органи суддівського само-
врядування проаналізувати ситуацію 
та вжити заходів щодо дотримання 
розумних строків. 

Аби розібратися з причинами не-
гативного явища та обрати тактику 
боротьби з ним, представники Ради 
суддів і Ради суддів загальних судів 
навідалися в найбільш проблемні ре-
гіони. Зокрема, вивчалися стан справ 
з організацією роботи в місцевих і 
апеляційних загальних судах м.Києва, 
АРК, Донецької, Запорізької, Кіро-
воградської, Луганської, Сумської та 
Харківської областей, питання щодо 
доцільності обрання запобіжного за-
ходу у вигляді взяття під варту. 

Підсумки дослідження РСУ та 
РСЗС підбили 17 лютого на спільному 

засіданні. Розповідаючи про вражен-
ня від перевірок, Перший заступник 
Голови Верховного Суду Ярослав Ро-
манюк підкреслив, що випадки недо-
тримання розумних строків розгляду 
кримінальних справ траплялися 
досить часто. Низька оперативність 
зумовлена як об’єктивними, так і 
суб’єктивними причинами, серед 
яких — неналежна організація роботи 
суду, відсутність самоконтролю з боку 
окремих законників, оголошення 
тривалих необгрунтованих перерв. 
Унаслідок цього, за словами Голови 
Верховного Суду Петра Пилипчу-
ка, порушується один із принципів 
кримінального судочинства — без-
перервності судового процесу. На 
його думку, відповідальність за таке 

порушення мала б бути закріплена 
на законодавчому рівні, а саме — по-
рушення принципу безперервності 
процесу повинне бути підставою для 
скасування вироку.

Крім того, за словами Я.Романюка, 
неналежними залишаються якість та 
обгрунтованість подань органів до-
судового слідства та прокурорів про 
обрання запобіжних заходів у вигляді 
взяття під варту. «Необгрунтованість 
таких подань у непоодиноких випад-
ках механічно переноситься в судові 
рішення», — наголосив Я.Романюк. 
Часто взяття під варту застосовується 
до осіб, які не потребують такої ви-
няткової міри. 

 � Закінчення на стор.2

КЕРІВНИЦТВО

Кадри без 
кордонів
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Керівників для низки судів 
«господарники» знайшли в інших 
містах. Цього разу свої кадри 
відрядили Київ і Донецьк, крім 
того, відразу троє законників 
заради адміністративних посад 
погодилися піти працювати 
в суди першої інстанції.

Керівник на півроку

Засідання Ради суддів господар-
ських судів 16 лютого почалось із 
досить несподіваної новини. З поса-
ди голови Київського апеляційного 
господарського суду вирішив піти Ві-
талій Корсак. «Там є сімейні обстави-
ни», — не вдаючись у деталі, пояснив 
причину очільник РСГС Олександр 
Удовиченко.

Увійшовши до зали засідань, 
В.Корсак запевнив членів ради, що 
його рішення добровільне, крім цього, 
він додав, що планує перейти до Вищо-
го господарського суду. У свою чергу 
О.Удовиченко відзначив, що робота 
судді на адмінпосаді залишила тільки 
позитивні враження. Тож члени ради 
вирішили не затримувати В.Корсака й 
дали згоду на звільнення.

У Київському апеляційному гос-
подарському суді законник провів 
доволі багато часу. Перевівся він до 
нього ще на початку 2000-х, а у 2009 р. 
став заступником голови. На посаді 
очільника суду В.Корсак пропра-
цював тільки  півроку — із серпня 
2011-го. Цікаво, що його попередник 
на високій посаді, Сергій Бондарь, 
також перейшов на роботу до каса-
ційної інстанції. Тепер судді зможуть 
знову працювати разом.

 � Закінчення на стор.7

НОВІ ІНСТИТУТИ

Світлі й темні 
сторони суду 
присяжних
ВОЛОДИМИР ПИЛИПЕНКО, 
народний депутат України, 

член Комітету ВР з питань правосуддя

Серед багатьох новел проекту 
Кримінального процесуального 
кодексу — реалізація принципу 
безпосередньої участі народу 
в здійсненні правосуддя, 
закріпленого в ст.124 Конституції 
у вигляді інституту присяжних. 
За проектом, кримінальне 
провадження в суді першої 
інстанції щодо злочинів, за 
скоєння яких передбачено довічне 
позбавлення волі, за клопотанням 
обвинуваченого може 
здійснюватися судом присяжних у 
складі двох професійних суддів та 
трьох присяжних.

Є велика ймовірність, що пропо-
зиція глави держави стосовно запро-
вадження суду присяжних буде під-
тримана парламентом і невдовзі цей 
інститут, який у багатьох державах 
існує не те що десятки, а сотні років, 
запрацює і в нас. 

Донедавна пересічний українець 
міг скласти думку про суд присяжних 
хіба що з американських кінофільмів 
чи бестселерів. Тепер, коли кожен з 
нас гіпотетично може опинитись у 
списку присяжних, виникає здоровий 
інтерес: а що, власне, являє собою суд 
присяжних, хто такі присяжні і чи 

справді вони зможуть вивести наші 
суди на якісно новий рівень здійснен-
ня правосуддя?

 � Закінчення на стор.10

У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ 

Про те, як упродовж двадцяти 
років у системі правосуддя 
змінювались умови роботи, 
навіщо запрошувати 
в суди очільників 
з інших регіонів, розповів 
у ексклюзивному інтерв’ю 
нашому виданню голова 
Донецького апеляційного 
господарського суду 
Олександр КУЛЕБЯКІН.



ВІТАЄМО!

ОРЕСТ МУЦ
26 ЛЮТОГО, 53 РОКИ

Член Комітету ВР з питань свободи слова 
та інформації, представник фракції Партії 
регіонів, народний депутат V та VI скли-
кань.

ВОЛОДИМИР ЗУБИК
28 ЛЮТОГО, 54 РОКИ

Член Комітету ВР з питань боротьби з 
організованою злочинністю і корупцією, 
представник фракції ПР, народний депу-
тат V та VI скликань.

ЄВГЕН ДОБРЯК
28 ЛЮТОГО, 39 РОКІВ

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

ОЛЕКСАНДР 
ЛЄЩИНСЬКИЙ
2 БЕРЕЗНЯ, 48 РОКІВ

Член Комітету ВР з питань транспорту і 
зв’язку, представник фракції ПР, народ-
ний депутат V та VI скликань.

АНАТОЛІЙ СЕМИНОГА
2 БЕРЕЗНЯ, 52 РОКИ

Голова Комітету ВР з питань екологічної 
політики, природокористування та лікві-
дації наслідків Чорнобильської катастро-
фи, позафракційний, народний депутат 
IV—VI скликань.

ПОДАННЯ

Нардеп без права 
денонсації
РОМАН ЧИМНИЙ

Невеличкий за обсягом (лише 
одне речення) закон, ухвалений 
у січні цього року, викликав 
неабияку політичну дискусію. 
Тепер вона «перекочувала» до 
Конституційного Суду, який має 
визначити, чи може обмежуватися 
право законодавчої ініціативи 
нардепів.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі 
КС, на минулому тижні до єдиного 
органу конституційної юрисдикції 
надійшло подання 47 народних де-
путатів, у якому ставиться під сумнів 
конституційність закону «Про вне-
сення зміни до Регламенту Верховної 
Ради України» від 11.01.2012 №4308-
VІ. Суть зміни полягала в позбавлен-
ні народних депутатів можливості 
пропонувати колегам законопроекти 
про денонсацію міжнародних дого-

ворів. За новою редакцією ч.1 ст.202 
Регламенту ВР, таке право залишено 
виключно за Президентом та Кабіне-
том Міністрів.

Скандал із цим документом ви-
ник ще під час його обговорення в 
парламенті. Оголосивши про розгляд 
питання, спікер Володимир Литвин 
повідомив, що кілька співавторів від-
кликали підписи під цією ініціативою. 

Як пояснив Тарас Чорновіл, перши-
ми під проектом поставили підписи в 
основному члени опозиції, «професій-
ні дипломати, знавці цієї справи». Але 
після того, за словами нардепа, «особа, 
присутня в цьому залі... зайнялася 
тим, чим вона займалася завжди —
відвертим стукацтвом: заявами в Ін-
тернеті тощо, звинувачуючи своїх ко-
лег із фракції БЮТ, що вони, мовляв, 
нібито мають за цей законопроект 
якісь там рахунки на Кіпрі мільярдні 
тощо». Як наслідок, «добилися своїми 
істериками від цих людей, що вони 
відкликали свої підписи».

Прізвища «стукача» він не назвав, 
напевне, аби унеможливити подаль-
шу суперечку. Натомість пояснив, як 
повинен діяти народний обранець, 
якщо має бажання ініціювати пере-
гляд чинного міжнародного договору: 
«Володимир Яворівський з приводу 
одного з договорів (по-моєму, хар-
ківських домовленостей) уніс проект 
постанови не про денонсацію, а про 
заяву чи звернення Верховної Ради… 
Все нормально, все конституційно». Та, 
очевидно, така процедура не влашто-
вує представників опозиції, в яких ви-
никло бажання оскаржити закон у КС.

Власне, як пояснював Т.Чорновіл, 
унесена поправка, навпаки, привела 
регламентну норму у відповідність до 
Конституції. Адже лише глава держави 
та Уряд можуть звертатися до парла-
менту з пропозицією схвалити той чи 
інший міжнародний документ. І ні в 
кого не виникає сумнівів, що окремий 
нардеп не може пропонувати укласти 
міждержавний договір в обхід Прези-

дента чи Кабміну. Крім того, в ст.151 
Основного Закону прямо зазначено, 
що висновки про конституційність 
чинних чи тих, що готуються до ра-
тифікації, міжнародних договорів КС 
дає тільки за зверненням Президента 
або Кабінету Міністрів.

Логічно, що й право ініціюва-
ти денонсацію акта має належати 
тим самим суб’єктам. За словами 
Т.Чорновола, коли готувалася нова 
редакція Регламенту, в ст.202 просто 
вкралася «звичайна помилка». 

Очевидно, подання нардепів спри-
чинено бажанням до останнього до-
водити свою правоту. Адже майбутнє 
рішення КС не важко передбачити, 
зокрема з огляду на аналогічний ви-
сновок щодо виключного права Уряду 
вносити проект закону про державний 
бюджет на поточний рік. Водночас для 
теорії конституційного права буде не 
зайвим дізнатися позицію КС щодо 
можливості обмеження права законо-
давчої ініціативи. �

ОБГОВОРЕННЯ 

Роки — на вироки 
Петро ПИЛИПЧУК: «Порушення принципу безперервності процесу 
повинне бути підставою для скасування рішення»

 � Закінчення, початок на стор.1

Так, у 2011 р. місцеві загальні суди 
розглянули 45,7 тис. подань про об-
рання запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту, з яких задоволено 
39,7 тис., а подань про продов ження 
строків тримання за гратами —
10,3 тис., з яких задоволено 9,9 тис. 

У свою чергу радник глави держа-
ви — керівник головного управління 
з питань судоустрою Адміністрації 
Президента Андрій Портнов поін-
формував, що станом на 1 лютого в 
33 слідчих ізоляторах під вартою пе-
ребували 36 тис. осіб. При цьому, за 
його словами, 15 громадян очікують 
на рішення судів у слідчому ізоляторі 
понад 8 років. 

Серед причин, які негативно 
впливають на оперативність роз-
гляду справ, Я.Романюк відзначив 
неукомплектованість судів, надмірне 
навантаження, неналежну доставку 
підсудних. Вирішення справ повсяк-
час відкладається через неявку в судо-
ве засідання прокурорів та адвокатів. 
Останні до того ж часто зловживають 
своїми правами, затягуючи процес. 

Крім того, даються взнаки й осо-
бливості характеру нинішніх суддів. 
Як зазначив П.Пилипчук, відчуваєть-
ся їхня певна психологічна залежність 

від прокурора. Голова ВС порадив 
РСУ дослідити причини лояльного 
ставлення законників до правоохо-
ронців. 

Зміни — у реформуванні 

Підсумувавши дані перевірок, 
представники органів суддівсько-
го самоврядування сформулювали 
низку пропозицій. Зокрема, РСУ 
рекомендувала головам апеляційних 
судів періодично аналізувати стан 
оперативності розгляду криміналь-
них справ, здійснювати аналіз при-
чин скасування постанов місцевих 
судів про обрання запобіжного за-
ходу у вигляді взяття під варту, на-
давати методичну допомогу суддям 
місцевих судів тощо. На переконання 
Я.Романюка, кардинально змінити си-
туацію на краще можна лише за умови 
реформування кримінально-про-
цесуального законодавства, а також 
норм, що регламентують діяльність 
прокуратури та адвокатури. Анало-
гічну думку висловив й А.Портнов, 
який зазначив: прийняття нового 
КПК допоможе подолати негативні 
явища. 

У свою чергу П.Пилипчук заува-
жив, що, крім підписки про невиїзд 
та взяття під варту, які нині часто 

використовуються в кримінальному 
процесі, необхідно запровадити такі 
заходи, як домашній арешт, передан-
ня обвинуваченого під нагляд міліції, 
а також частіше застосовувати звіль-
нення під заставу. На його переко-

нання, якщо ці пропозиції врахують 
при прийнятті нового КПК, суттєво 
скоротиться й кількість арештова-
них у слідчих ізоляторах, і строки їх 
тримання. А це і є саме той результат, 
якого вимагав глава держави. �

ПОЗИЦІЯ

Провина без доказів
Суддя повернеться на посаду, якщо ГПУ його не посадить
ТЕТЯНА САДИЧЕНКО

На засіданні ВККС, яке відбулося 
20 лютого, кандидат на посаду 
судді Володимир Любинецький 
знову спробував довести, 
що не має жодного стосунку 
до самогубства мешканки 
м.Алушти. Представник 
омбудсмена зажадав відкласти 
розгляд справи, доки 
Генпрокуратура не розбереться.

20 лютого перед членами ВККС 
стояло непросте завдання: їм довело-
ся вирішувати, чи може бути суддею 
людина, яку багато хто (в тому числі 
й уповноважений ВР з прав людини 
Ніна Карпачова) вважає причетною 
до самогубства жінки, що викину-
лася з вікна будинку міської ради 
Алушти.

Справа виявилася складною ще й 
через те, що ніяких фактичних дока-
зів провини В.Любинецького не було 
надано (кримінальна справа проти 
нього не порушувалася). Проте пред-
ставник омбудсмена Юрій Галаєв-
ський стверджував, що Ніна Карпачо-
ва впевнена в причетності судді до цієї 
справи. Він нібито вимагав від жінки 
звільнити сусідню з його будинком 
ділянку, на якій та проживала разом 
зі своїм неповнолітнім сином, погро-
жуючи помістити дитину в СІЗО, а її 
саму — в психіатричну лікарню.

У 2010 році Н.Карпачова зверну-
лась із заявою до Президента Віктора 
Ющенка з проханням переглянути 
указ 2006 року, яким В.Любинецький 
бу в призначений с уддею. Післ я 

чого В.Ющенко новим указом від-
мінив старий — про призначення 
В.Любинецького.

Цей новий у каз у 2011 році у 
свою чергу визнав незаконним Вер-
ховний Су д.  Проте ,  за слова ми 
Ю.Галаєвського, таке рішення було 
ухвалене тому, що ВС «не вникнув у 
суть справи».

Що стос ується непору шенн я 
кримінальної справи проти судді, 
то представник омбудсмена від-
значив: «Перевірка причетності 
В.Любинецького до доведення до 
самог убства була проведена не-
належним чином», оскільки суд-

дя й заступник прокурора раніше 
«разом працювали в органах про-
куратури АРК». Проте, відзначив 
Ю.Галаєвський, є покази свідків 
про погрози, що надходили від суд-
ді на адресу сусідів. «Заяви й дії 
В.Любинецького були тим чинником, 
який заклав у жінці страх за своє 
життя і за життя сина», — упевнений 
представник омбудсмена.

Водночас сам «герой» подій ствер-
джує, що загиблу майже не знав. 
На логічне запитання члена ВККС 
Віктора Мікуліна, що означає «май-
же», відповів: «Двічі спілкувався: 
вона пасла кіз на клумбі біля мого 

будинку». 
Обвинувачення Н.Карпачової, 

на думку В.Любинецького, є безпід-
ставними, а єдина причина таких 
заяв — давня образа омбудсмена. 
«Наші відносини тривають ще з 80-х 
років минулого століття, — заявив 
В.Любинецький і додав: — Це все 
пов’язано з тим, що колись під час 
перевірки, яку я проводив з приводу 
її діяльності, у мене була принципова 
позиція».

Також він звернув увагу «кваліфі-
каційників» на той факт, що за весь 
час роботи в прокуратурі й суді на 
нього не надійшло жодної скарги: «Всі 
скарги на мене зібрала Ніна Іванівна. 
А на момент трагедії мене взагалі не 
було в Алушті». В.Любинецький був 
настільки впевнений у своїй правоті, 
що навіть спробував пожартувати: 
«Судячи з того, що Ніна Іванівна та 
її представник говорять про мене, я 
не суддя, а прокурор».

Ю.Галаєвський на такі заяви опо-
нента відповів стисло: «Ніна Карпа-
чова була вражена такою методикою 
захисту: вона його навіть в обличчя 
не знає».

Представник уповноваженого 
ВР з прав людини попросив членів 
ВККС перенести розгляд справи, а 
поки що обвинувачення повинна 
підтвердити або спростувати Ген-
прокуратура.

Після недовгої наради представ-
ники комісії погодилися задовольни-
ти прохання Ю.Галаєвського, а також 
узяти безпосередню участь у вивчен-
ні обставин справи — направити для 
цього члена ВККС і дисциплінарного 
інспектора. �

РЕЗОНАНС

Дають — 
бери!
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

Генеральна прокуратура 
не виявила порушень закону 
в отриманні грошей бютівцем 
Романом Забзалюком від 
«реформіста» Ігоря Рибакова. 

Як мовиться в листі ГПУ Р.Заб-
залюку, про наявність якого заявила 
«Українська правда», нардепом лише 
«наведені факти політичної діяльності 
у Верховній Раді». Але цього недостат-
ньо для того, щоб кваліфікувати дії 
І.Рибакова як отримання або давання 
хабара (стст.368 і 369 Кримінального 
кодексу відповідно). 

У листі ГПУ наголошується: «У ва-
ших заявах, оприлюднених у засобах 
масової інформації й направлених у 
Генеральну прокуратуру, стверджуєть-
ся про нібито отримані вами особисто 
й іншими особами кошти за вихід зі 
складу депутатської групи (фракції)». 
Але цього недостатньо. Необхідно до-
вести, що ці гроші давалися за вико-
нання на користь того, хто дає хабарі, 
або на користь третьої особи якоїсь дії. 

Прикметно, що відповідь ГПУ 
містить недвозначний натяк на те, 
що Р.Забзалюк сам скоїв злочин, який 
може кваліфікуватися в повній від-
повідності з диспозицією ст.370 КК 
(«Провокація хабара»), оскільки, як 
заявляв нардеп, уся операція була за-
думана керівництвом фракції БЮТ — 
«Батьківщина». «Ви свідомо створили 
обставини для отримання грошових 
коштів з метою викривання особи, яка 
їх передала», — практично цитують у 
листі прокуратури норму КК. До речі, 
санкція ст.370 КК вельми сувора — до 
5 років тюрми. 

Виходячи з викладеного, в ГПУ 
Р.Забзалюку порадили «утриматися від 
дій, заяв і вчинків, які компрометують 
його самого, виборців, Верховну Раду, 
державу». Але в той же час подякували 
нардепу за «громадянськний вчинок — 
повідомлення в офіційно встановлено-
му порядку правоохоронному органу 
про участь у протиправних діях». 

Із цього можна дійти висновку, 
що стосовно самого Р.Забзалюка 
справу не буде порушено. Принаймні 
поки що. Ясна річ, якщо І.Рибаков не 
звернеться в прокуратуру із заявою 
про шахрайство або привласнення 
коштів. Адже, як повідомляв «ЗіБ», у 
групі «Реформи заради майбутнього» 
наполягали, що давали гроші на ліку-
вання колеги. 

Раніше Генеральний прокурор 
Віктор Пшонка заявив, що ГПУ не 
збирається розслідувати заяви, які 
надійшли (крім Р.Забзалюка в про-
куратуру звернулися спікер Воло-
димир Литвин та І.Рибаков). «Це 
не процесуальна діяльність ГПУ, 
це моральне питання», — пояснив 
Генпрокурор.

І хоча це питання дійсно, швидше 
за усе, моральне, без правової оцінки 
дій усіх фігурантів скандалу довіру 
виборців парламенту не повернути. 
Тим більше, якщо додати до цього 
регулярні «викриття», які стосують-
ся продажу місць у списках, що так 
само жодного разу не було предметом 
судового розгляду. Так, може, тим же 
нардепам слід унести поправки до 
Кримінального кодексу, щоб у про-
куратури не були зв’язані руки через 
відсутність складу злочину й «непро-
цесуальної діяльності»? �

Голова ДСАУ Р.Кирилюк (ліворуч) поцікавився в П.Пилипчука, яким повинне бути 
навантаження на суддю, аби не порушувалися розумні строки. 

В.Любинецький стверджував: усі обвинувачення пов’язані з тим, 
що в нього давній особистий конфлікт із омбудсменом.
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КАДРИ 

У пастці минулого 
Звільнення восьмирічної давнини заважає судді повернутися на адмінпосаду 
 
АНІ ГАЛУК 

Бажаючи повернутися в крісло 
керівника, кандидат удруге 
спробував отримати підтримку 
Вищої ради юстиції. Попри те 
що ВРЮ вже відмовляла йому 
в призначенні на адмінпосаду, 
рада суддів рекомендувала його 
повторно. 

«Керівне» поповнення 

Після чергового засідання ВРЮ 
(21 лютого) 14 претендентів на адмін-
посади повернулися до судів уже в ролі 
керівників. Зокрема, розглянувши по-
дання Ради суддів господарських су-
дів, головою Львівського апеляційного 
конституційний орган господарського 
суду призначив Бориса Плотніцького. 

На минулому засіданні ВРЮ призна-
чила очільником Дніпропетровського 
апеляційного господарського суду Олек-
сандра Тупицького. Слідом за ним по-
саду заступника керівника в цьому суді 
отримав Юрій Парусніков. 

«Перепустку» на головування в Гос-
подарському суді Дніпропетровської 
області отримала Надія Величко, а в Гос-
подарському суді Харківської області — 
Майя Калантай.

Незабаром новий голова з’явиться 
в Київському апеляційному господар-
ському суді. Віталій Корсак, котрий очо-
лював цю установу, вирішив добровіль-

но залишити посаду. ВРЮ за поданням 
РСГС звільнила його. Тепер він планує 
перейти до Вищого господарського суду. 

Якщо до кандидатів, котрих ре-
комендувала РСГС, у представників 
колегіального органу зауважень не 
знайшлося, то дещо іншою є ситуація з 
претендентами в загальні суди. 9 охочих 
обійняти адмінпосади, яких підтримала 
Рада суддів загальних судів, без проблем 
пройшли випробування у ВРЮ. Зали-
шилося відкритим питання щодо при-
значення трьох кандидатів: Олександра 
Войтуна (претендував на посаду голови 
Першотравневого райсуду м.Чернівців), 
Віктора Фоміна (претендував на голо-
вування в Мелітопольському міськра-
йонному суді Запорізької області) та 
Олександра Сингаївського (претендент 
на місце заступника голови Корольов-
ського райсуду м.Житомира). Зокрема, 
що стосується кандидатури В.Фоміна, 
то 5 вересня 2011 року ВРЮ відмовила 
йому. 

Свого часу В.Фомін уже займав по-
саду очільника суду. Голова РСЗС Павло 
Гвоздик запевняв, що проблеми в судді 
виникали, бо добре працював: намагав-
ся ввести в суді спеціалізацію, здійсню-
вав перевірки. Власне, на переконання 
очільника РСЗС, через такі дії законника 
й посипалися скарги, які зрештою при-
звели до звільнення. 

В.Фоміна позбавили адмінпосади 
за неналежне виконання обов’язків у 
2003-му. Втім, через три роки він по-
вернув собі роль керівника. У минулому 

році закінчився строк його повноважень 
і РСЗС рекомендувала суддю на чергове 
призначення. Однак у ВРЮ його канди-
датуру забракували з огляду на численні 
порушення, котрі він допустив раніше. 
При цьому РСЗС, попри негативне рі-
шення колегіального органу, знову ре-
комендувала В.Фоміна. 

Чергова спроба судді повернутися 
на посаду поки що не увінчалась успі-
хом. Представників ВРЮ насамперед 
цікавило, чому рада суддів повторно 
внесла подання про його призначення. 
Аби зясувати позицію РСЗС, розгляд 
питання відклали. Втім, якщо ВРЮ та 
РСЗС усе ж не дійдуть консенсусу, ко-
мусь доведеться поступитися, щоб ви-
йти із замкненого кола. 

Вдала співбесіда 

Черговий етап суддівського добору 
розпочався у ВРЮ восени минулого 
року. Від листопада минулого року ор-
ган суддівського самоврядування роз-
глянув 268 рекомендацій кваліфкомісії 
про перше призначення кандидатів на 
посади. ВРЮ внесла подання Прези-
дентові щодо 258 кандидатів. Указами 
Президента за новою процедурою вже 
призначено 127 осіб. 

Під час чергового засідання ВРЮ, роз-
глянувши матеріали Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів, дала «перепустки» на 
суддівські посади 64 кандидатам. 

Незважаючи на те що до окремих 
претендентів були зауваження, зде-

більшого стосовно рефератів, їм уда-
лося виправитися під час співбесіди. 
Так, негативний відгук на письмову 
роботу отримала Ольга Бабій, яка хоті-
ла працювати в Івано-Франківському 
міськсуді Івано-Франківської області. 
Уже вкотре члени ВРЮ, перевіряючи 
роботи кандидатів, стикнулись із запо-
зиченням чужих думок без посилань. 
Це одна з типових помилок, які допуска-
ють претенденти. Член ВРЮ Костянтин 
Кравченко зазначив, що 80% реферату 
О.Бабій — переписані чужі думки. «Ви 
вважаєте, що це відповідальне ставлен-
ня до роботи?»— дорікнув він. На своє 
виправдання кандидатка запевняла, що 
не умисне не дала посилань на авторів, 
виною всьому — неуважність і поспіх. 

Незадоволеними члени ВРЮ за-
лишилися також роботою Ігоря Віль-
хового, котрий претендував на посаду 
судді Євпаторійського міськсуду АРК. 
Щоправда, це не єдина перешкода на 
його шляху до посади. Ще й не бачивши 
претендента на мантію, колектив суду 
засумнівався в його морально-ділових 
якостях. Про це йшлось у зверненні, в 
якому зазначалося, що І.Вільховий не 
може бути призначений суддею. Остан-
ній, пояснюючи причини такої непри-
язні, запевняв, що це позиція очільника 
суду: «Голова суду сказала мені, що хоті-
ла б бачити на цій посаді іншу людину». 
Однак у ВРЮ до моральних якостей 
кандидата претензій не знайшлося. Тому 
голові й колективу доведеться звикати 
до нового колеги. 

Прикметно, що це не єдиний випа-
док, коли ВРЮ попереджають про низькі 
моральні показники претендента на 
мантію. Аналогічні звинувачення були 
й щодо Марини Гавілей, яка мала намір 
працювати в Токмацькому райсуді За-
порізької області. 

Критичні зауваження лунали й на 
адресу Людмили Кулінки, котру ВККС 
рекомендувала до Кіровського райсу-
ду м.Кіровограда. У члена ВРЮ Сергія 
Сафулька, який перевіряв її реферат, 
склалося негативне враження від робо-
ти. Рівень виконання реферату, ознаки 
плагіату в ньому, на думку рецензента, 
свідчать про несумлінність та низькі 
моральні якості кандидатки. Однак 
на співбесіді їй удалося запевнити, що 
обов’язки судді виконуватиме сумлінно. 

Також переконати ВРЮ у своїй 
готовності одягти мантію пощастило 
Роману Солодовнікову, котрий мав 
бажання зайняти місце в Куйбишев-
ському райсуді Запорізької області. 17 
січня він отримав негативне рішення 
кадрової секції ВРЮ. Незважаючи на 
те що питання стосувалися теми його 
реферату, кандидат не зміг порадувати 
колегіальний орган точними відпо-
відями. Зокрема, бар’єром для нього 
виявилися питання, що стосувалися 
моральної шкоди та її компенсації. 
Тож на засіданні ВРЮ, де остаточно ви-
рішувалася його доля, в нього відразу 
поцікавилися, що таке мораль. Після 
бліц опитування ВРЮ підтримала його 
кандидатуру. �

ЕКСПЕРТИЗА

Кодекс величезних можливостей
«У прокурорів і слідчих зникає мотив «видавлювати» з людей показання» 
ЮЛІЯ КІМ

Експерти Ради Європи — глава 
наукового комітету агентства 
з фундаментальних прав ЄС 
професор Джеремі Мак-Брайд 
і професор Школи права 
Мадридського університету 
Лорена Бахмайєр — проводили 
аналіз проекту Кримінального 
процесуального кодексу. Вони 
вже приїжджали в Києва на 
представлення проекту нового 
КПК. Тоді й Дж.Мак-Брайд, і 
Л.Бахмайєр позитивно оцінили 
проведену авторами законопроекту 
роботу та визнали, що більшість 
їхніх рекомендацій були враховані. 
У лютому, після передання проекту 
КПК до парламенту, експерти 
приїхали в Україну ще раз. «ЗіБ» 
вирішив дізнатися з перших рук, що 
європейці думають про документ, 
який викликав стільки суперечок у 
суспільстві.

«Ми не побачили жодних проблем 
і суперечностей з Конституцією»

— Під час круглого столу, присвяченого 
представленню проекту нового КПК, ви го-
ворили про його важливі досягнення й про 
те, що все ще залишилися деякі недоліки. 
Що змінилося відтоді? Чи були усунені помі-
чені вами недоліки? Яке найпринциповіше 
досягнення проекту?

Дж.М.: Спочатку було багато версій 
цього документа. Варіант КПК, який 
ми аналізували, був отриманий нами у 
вересні. Ми зробили багато зауважень і 
пізніше побачили, що більшість із них 
були враховані, з’явилися принципові 
зміни. Скажімо, ключовий момент сто-
сується ролі захисника в процесі. Вона 
розширена в таких аспектах, як участь 
у розслідуванні злочину, збирання до-
казів, доступ до матеріалів справи. До 
речі, це й було концептуальним недо-
ліком першої версії кодексу. 

Потім ми провели ще одну експертизу, 
результати якої були презентовані в січні. 
У ній ми вказали на деякі недоліки. Час-
тина з них непринципові, дрібні, а части-
на — істотні. Багато — я б навіть сказав, 
абсолютна більшість із них — ураховані. 

Л.Б.: На даному етапі ми бачимо ба-
гато поліпшень проекту. Нагадаю, що 
експертний висновок був викладений на 
більш ніж 80 сторінках. Практично всі 
наші рекомендації були враховані. Отже, 
перший варіант проекту був істотно змі-
нений для того, щоб повністю відповідати 
вимогам європейських стандартів. 

— Під час круглого столу мовилося про 
99% урахованих рекомендацій.

Дж.М.: Важко точно визначити — 
95 чи 99% — скажемо так, переважна 
більшість рекомендацій були враховані. 
Є просто різні способи підрахунків — 
наприклад, можна рахувати за статтями 
проекту або за його пунктами. Але значна 
частина недоліків, ті принципові моменти, 
з приводу яких ми виявляли неспокій, 
були взяті до уваги. Проте, звичайно, все 
ще залишилися деякі недоліки.

— Які саме?
Л.Б.: Залишилося невирішеним пи-

тання щодо правової допомоги. Нас також 
турбує використання такого запобіжного 
заходу, як тримання під вартою. Ми хоче-
мо підкреслити, що це винятковий захід — 
наприклад, навіть скоєння насильниць-

ких злочинів не завжди його виправдо-
вує. Активніше повинен застосовуватися 
такий запобіжний захід, як застава. 

Дж.М.: Підкреслюю, більшість на-
ших попередніх рекомендацій були 
враховані. І я думаю, що зміни вноси-
тимуться й далі, оскільки законопроект 
нині перебуває в парламенті. Наскільки 
ми зрозуміли зі спілкування з авто-
рами, практично всі зауваження, які 
ми зробили пізніше, теж знайдуть своє 
віддзеркалення в подальших поправках.

— До речі, наші політики, обговорюю-
чи проект КПК, говорили про те, що деякі 
його норми суперечать Основному Закону. 
Ви із цим згодні?

Дж.М.: Так, це питання порушува-
лося під час засідання парламентсько-
го комітету, в якому ми брали участь. 
Звичайно, це закономірний неспокій 
для парламентарів. Хоча ми не можемо 
сказати, що є експертами з питань укра-
їнської Конституції, але, прочитавши її 
текст, не побачили жодних проблем і 
суперечностей. 

Л.Б.: Нашим завданням було про-
вести експертизу проекту кодексу на 
відповідність європейським стандартам 
і Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод. Можемо ска-
зати, що із цієї точки зору все гаразд, 
документ може бути імплементований у 
такому вигляді. Інша проблема, яка об-
говорювалася в парламенті, те, що деякі 
пункти проекту нового КПК суперечать 
положенням Конституції. Ми зіставили 
тексти двох документів. На наш погляд, 
тут немає ніякого конфлікту. Деякі за-
перечення, які ми чули, не здалися нам 
переконливими. 

— Парламентарі, наприклад, говорили 
про те, що проект розширює функції проку-
ратури. Якщо в Основному Законі мовиться 
про нагляд за слідством, то в законопроекті 
мова вже йде про «нагляд за слідством у фор-
мі процесуального керівництва»... 

Дж.М.: Це багато в чому питання ін-
терпретації. Так, я пам’ятаю, на засіданні 
ставили питання про роль прокуратури, 
зокрема про те, що згідно з проектом вона 
має розширені функції в розслідуванні. 
Але ж Конституція теж наділяє прокура-
туру наглядовими функціями, тут можна 
уточнювати, в якій формі здійснювати-
меться цей нагляд. І реальність у тому, що 
якщо прокурор, відповідальний за нагляд 

за розслідуванням, не задоволений його 
ходом, то це свого роду меседж слідчим 
з приводу того, що їм потрібно посилити 
роботу. Буде це послання формальним чи 
неформальним, не має значення. По суті, 
прокурор у будь-якому випадку певним 
чином контролює їх. Не думаю, що цей 
момент принциповий. При цьому, як і 
раніше, залишається поділ повноважень 
між прокурором і слідчим. 

«У будь-якій системі держава 
сильніша, ніж адвокат»

— Деякі юристи висловлювали стур-
бованість із приводу того, що в проекті 
не досягнуто балансу між обвинуваченням 
і захистом. Чи це так?

Дж.М.: Обвинувачення завжди 
матиме більше влади, тут нічого не вді-
єш. По-перше, у багатьох європейських 
країнах (і Україна не унікальна в цьому) 
дуже багато людей чекають проголо-
шення вироку, перебуваючи за гратами. 
Проект КПК посилює механізми для 
того, щоб обвинувачені під час попере-
днього слідства залишалися на волі. Це 
важлива зміна, навіть із того погляду, 
що людям потрібно готуватися до суду. 

По-друге, кодекс неймовірно по-
силює роль захисника. Звичайно, я 
розумію: багато юристів турбуються з 
приводу КПК через майбутні колосальні 
зміни. Адже кожному явно доведеть-
ся перенавчатись і міняти те, до чого 
вони звикли. Одначе найважливішим 
моментом буде імплементація закону, 
яка займе певний час. Це виклик для 
суспільства, але в той же час і величезні 
можливості для всіх юристів.

Л.Б.: Це дійсно щось нове для Укра-
їни, кодекс містить дуже багато новел. 
Не знаю, наскільки уважно юристи, про 
яких ви говорите, читали всі параграфи 
проекту. До того ж можу сказати, що 
в будь-якій системі держава набагато 
сильніша, ніж звичайний адвокат або 
юрист. І це нормально. Проект нового 
КПК дає гарантії, що дозволяють змен-
шити можливі зловживання. Очевидно, 
змінюється роль обвинувачення. Проте, 
коли ми говоримо про «вирівнювання» 
прав сторін, це не означає, що ми гово-
римо про абсолютно рівні права. Ми 
говоримо про «вирівнювання» прав 
сторін, наскільки це можливо.

Дж.М.: Проблема в тому, що опера-
тивна та слідча діяльність часто дуже 
активно ведеться ще до формального 
порушення справи й висунення обви-
нувачення, і саме в цей період серйозно 
порушуються права людей. Проводять-
ся допити, і це — величезне поле для 
застосування недозволених методів 
ведення слідства, для тортур і т.д., що 
потім часто стає предметом заяв, які 
подаються до Європейського суду з 
прав людини. Перш за все активніше 
застосування запобіжних заходів, не 
пов’язаних із триманням під вартою, 
ускладнить зловживання з боку слідчих 
(але не зробить їх неможливими, тому 
що повністю виключити ці ризики не 
можна). По-друге, потрібно зрозуміти, 
що після набуття чинності законом до-
кази, отримані таким протиправним 
способом, не зможуть бути використані. 
Отже, із цього погляду в прокурорів і 
слідчих зникає мотив «видавлювати» з 
людей показання, катувати їх, тому що 
це все одно не приведе до визнання їх 
винними в суді.

— Наші адвокати говорили, що закон 
дуже добре виписаний і для будь-якої демо-
кратичної країни він був би ідеальним, але, 
враховуючи нашу реальність…

Дж.М.: Одна справа — говорити: 
наша система — погана, нікчемна. Й 
інша — якимсь чином намагатися змі-
нити цю систему. Звичайно, закон не 
змінить реальності за помахом чарівної 
палички. Й належить ще дуже багато 
зробити після набрання ним чинності. 
Це тільки початок, а зовсім не закінчен-
ня процесу. Можна вже тепер сказати, 
що новий кодекс вимагатиме серйозних 
культурних метаморфоз, зміни свідо-
мості всіх учасників кримінального про-
цесу — не тільки слідчих і прокурорів, 
а й суддів, адвокатів. Суддям необхідно 
скептичніше ставитися до того, що го-
ворять і що приносять у суд прокурори. 

Л.Б.: Ми хочемо підкреслити, що 
КПК — це тільки один з інструментів 
цілої правової системи, в якій дуже ба-
гато складових. Серед них — незалеж-
ність судової влади, подолання корупції 
в судах, і це наступна важлива проблема. 
Зміна свідомості, створення суспільної 
прокуратури — це ще одна складова. 
Можна ще говорити про освіту юристів, 
про обов’язкове дотримання прав люди-
ни і т.д. Це цілісна мозаїка, всі фрагмен-
ти якої повинні відповідати один одному 
й «працювати» в комплексі. Один кодекс 
не змінить ситуації. 

Дж.М.: Україна — не єдина країна, 
яка мала таку правову систему. Й деякі 
(в тому числі пострадянські) держави 
вже починають мінятися. Наприклад, 
Грузія, де вже можна побачити реальні 
зміни. Я не кажу, що там усе ідеально, 
тому що жодна правова система не іде-
альна, й у нас у Великій Британії є свої 
проблеми. Це постійна боротьба за те, 
щоб не збитися з правильного шляху. 
Зараз можна побачити, що в Грузії си-
туація з кримінальною юстицією по-
кращилась. Одна з проблем, які там ще 
залишилися, — недостатнє фінансуван-
ня захисників. Можливо, це стане клю-
човою проблемою й тут: якщо не буде 
достатнього фінансування захисників, 
вони, швидше за все, не будуть викону-
вати своєї роботи добре, ефективно за-
хищати людей і представляти їх у суді... 

— Деякі українські адвокати вважа-
ють, що в нашій країні для того, щоб 
запобігти можливості зловживань, спо-

творенням закону, необхідно максималь-
но деталізувати кримінальну процедуру, 
прописати її «до молекул». Наприклад, у 
кодексі передбачається право затримано-
го відмовитися від захисника, але, на думку 
самих адвокатів, це має бути зроблено 
в присутності захисника, щоб уникнути 
тиску з боку слідства.

Дж.М.: Одна з найжахливіших речей 
в Україні, це те, про що ви зараз сказали, — 
необхідність прописувати в законах все 
до найдрібніших нюансів. Чесно кажу-
чи, я думав, що в нас в Англії все погано 
в сенсі зайвої деталізації. Але це ніщо 
порівняно з українськими законами. 
Тут дійсно все повинно бути ретельно 
деталізовано, ви абсолютно маєте рацію. 
Наприклад, у кодексі є таке нововведен-
ня, як угода про визнання провини. Це 
означає, що люди можуть погодитися на 
певних умовах визнати себе винними в 
скоєнні злочину. Але саме через ризики, 
які така угода несе, ми внесли детальні 
уточнення про обов’язки судді в цьому 
випадку, аби бути впевненими, що це 
добровільне визнання. Тому що досвід 
багатьох країн, в яких існує операція 
про визнання провини, показує: є ри-
зик того, що люди могли піддаватися 
насильству. Тому судді було поставлено 
за обов’язок ретельно розслідувати стан 
здоров’я людини. Ми усвідомлювали 
проблему, на яку ви вказуєте. Саме із 
цієї причини новий кодекс — неймо-
вірно складний, детально й ретельно 
продуманий і складений документ, ра-
зів у два довший за аналогічний закон 
у деяких інших країнах. Це якраз через 
те, що автори намагалися роз’яснити й 
уточнити багато речей. 

Л.Б.: Зрозумілі ваші побоювання з 
приводу тортур і насильства. Але після 
набуття чинності кодексом для отри-
мання зізнавальних показань буде абсо-
лютно марно катувати, бити затримано-
го, тому що будь-яке визнання, зроблене 
на попередньому слідстві, не матиме 
ніякої доказової цінності. І що б ви не 
сказали в міліції, це не може слугувати 
підставою для проголошення вироку. 
Отже, в міліціонерів не буде мотиву 
отримувати визнання в затриманих 
шляхом тиску, тортур і т.д.

— Тобто новий кодекс гарантує за-
хист від тортур?

Дж.М.: Звичайно, ніколи не можна 
дати абсолютної гарантії, тому що люди 
завжди знайдуть спосіб «обійти» систе-
му. Необхідно постійно дуже ретельно 
відслідковувати ситуацію. Скажімо, у 
нас у Великій Британії прийнято запи-
сувати допити на плівку, що дуже добре 
і для поліції, і для затриманого, оскіль-
ки ви легко можете пригадати будь-які 
неправомірні або слизькі моменти, які 
виникали під час допиту. Деякі полі-
цейські постараються «поговорити» з 
людьми без запису, до офіційного до-
питу. Ви ніколи не викорените на 100% 
ці речі. Однак усе-таки така система 
приводить до серйозного зменшення 
скарг із приводу поганого поводження 
й тиску з боку міліції. Для міліції це теж 
дуже цінно, оскільки правоохоронці за-
вжди можуть вказати на той факт, що 
поводилися під час допитів коректно, 
адже плівка — безперечний доказ того, 
як проходив допит. Тому ця проблема 
майже зникла у Великій Британії. Зви-
чайно, не можна сказати, що жорстоке 
поводження з боку поліції в Англії абсо-
лютно припинилось, але певною мірою 
з ним стикаються значно рідше.

Дж.Мак-Брайд і Л.Бахмайєр уважають, що проект кодексу 

відповідає всім європейським стандартам.
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Київського апеляційного адміністративного 
суду Володимир МАСЛІЙ:

«Кожен суддя бажає 
потрапити до столиці»
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Суддя — професія не з легких. 
Щодня служителям Феміди 
доводиться вирішувати долі 
багатьох людей. Проте в 
пам’яті кожної людини в мантії 
назавжди закарбовуються 
перші кроки на посаді й 
перше рішення, яке довелося 
прийняти. В ексклюзивному 
інтерв’ю кореспондентці «ЗіБ» 
голова Київського апеляційного 
адміністративного суду 
Володимир МАСЛІЙ розповів, 
чому вирішив одягти мантію 
та як жилося законникам у 
переломні 1990-ті роки. Також 
він згадав, яких зусиль йому 
коштував розгляд першої справи, 
як потрапив з рідної для нього 
Вінницької області до столиці й 
чому «захопився» адмін’юстицією. 
За 20 років роботи суддею 
Володимир Іванович побував 
у кріслах голів двох місцевих 
судів, а 27 вересня 2011-го Вища 
рада юстиції призначила його 
очільником КААС. Розповів 
законник і про те, чим сьогодні 
живе адмінсудочинство.

«Резерв для суддівських кадрів 
формувався з адвокатів»

— Володимире Івановичу, після того, 
як ви склали повноваження члена Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів, ми з вами 
не бачилися. Тому, користуючись наго-
дою, хочемо привітати вас із призна-
ченням на посаду голови КААС. Бажаємо 
нових досягнень на ниві адмін’юстиції. 
Також поздоровляємо вашого сина, якого 
нещодавно призначили суддею Господар-
ського суду Вінницької області.

— Дуже вам дякую.
— Хотілося б поговорити про вашу 

кар’єру. Після закінчення Свердловського 
юридичного інституту ім. С.А.Руденка 
ви протягом трьох років провадили 
адвокатську практику. Чому ж потім 
вирішили одягти мантію?

— Я закінчував вищий навчальний 
заклад ще в часи Радянського Союзу. 
Свою діяльність розпочав з посади 
адвоката в юридичній консультації 
Томашпільського району Вінницької 
області. У ті часи колегії адвокатів були 
підконтрольні управлінням юстиції 
в областях. Резерв для суддівських 
кадрів формувався з адвокатів, тому 
більшість посад суддів займали ко-
лишні правники. До роботи адвокатів 
уважно придивлялися, їх добре знали, 
тому й пропонували ставати суддями 
вже добре знайомим людям, які про-
явили себе на адвокатській ниві. Звіс-
но, адвокат переходив на суддівську 
посаду, якщо в нього було бажання 
змінити професію.

Після того як я пропрацював ад-
вокатом 3 роки, мені запропонували 
стати суддею. Бажання йти в суд у 
мене було. З’явилося воно, мабуть, ще 
в студентські роки.

— У 1991-му ви очолили щойно ство-
рений Чернівецький районний суд Він-
ницької області. Важко було розпочина-
ти роботу з нуля?

— Про цей суд — особлива розмо-
ва. Чернівецький район, створений у 
1923 році, був ліквідований у 1962-му. 
У ньому діяв Чернівецький народний 
суд, який у 1962-му приєднали до Мо-
гилів-Подільського райсуду. Завдяки 
ініціативі й наполегливості чернівчан 
29 листопада 1990 року постановою 
Верховної Ради Чернівецький район 
було відновлено. Розпочався новий 
етап становлення старовинного міс-
течка на річці Мурафі. З 1 січня 1991 ро ку в 
районі завирувало нове життя, почали 
створюватися державні структури, у 
тому числі й суд.

Як уже згадував, у той час я пра-
цював у сусідньому Томашпільському 
районі адвокатом. Мені запропонува-
ли очолити Чернівецький райсуд. За 
штатом у ньому мав бути один суддя 
(тобто суддя і голова в одній особі). На 
мене покладалися обов’язки створення 
суду, підбору кадрів та їх навчання. У 
мене було завдання — розпочати робо-
ту суду в якнайкоротші терміни, адже 
район хотів працювати, для нього було 
передбачено фінансування. За 3 місяці 
приміщення знайшлося, кадри — пі-
дібралися. 26 березня 1991 року я був 
призначений на цю посаду, а 1 червня 
того ж року суд уже запрацював.

— Які справи найчастіше доводилося 
розглядати?

— Такі ж, як і в інших районах: 
цивільні, кримінальні, справи про 
адміністративні правопорушення. 
Чернівецький район — невеличкий, 
на той час у ньому проживало близько 
35 тис. осіб. Звичайно, всі кримінальні 
справи розглядалися в судовому по-
рядку. 80% цивільних справ становили 
справи, пов’язані із сімейними право-
відносинами: розірвання шлюбу та 

стягнення аліментів.
Також, пам’ятаю, були справи щодо 

неправильності актових записів. Так, 
люди, які народилися до та під час вій-
ни, аби довше отримувати державні 
виплати (наприклад при втраті году-
вальника під час війни), зменшували 
свій вік. А коли наставав час оформ-
ляти пенсію, звичайно, ніхто не хотів 
перепрацьовувати. Тому люди йшли 
до суду, аби встановити свій справж-
ній вік. Вони мали докази: записи в 
старих церковних книгах. Такої кате-
горії справ було відсотків з 20. Проте 
вони надходили до суду недовго, лише 
протягом кількох років. Адже за цей 
час у сільрадах, РАГСах питання щодо 
реєстрації привели до ладу.

— А пам’ятаєте своє перше рішення? 
Воно вам важко далося?

— Пам’ятаю. Дуже важко далося. 
Перша справа — кримінальна. Про 
вбивство. Стаття тоді називалася «Не-
кваліфіковане вбивство». Доказів було 
дуже мало. Складність справи полягає 
в тому, що підсудному було 70 років. 
Він убив свою співмешканку. Виника-
ли питання і щодо зміни покарання, і 
щодо доказів. 

Дідок цей був непростий, так би 
мовити, міцний горішок. І життя він 
прожив непросте: був пов’язаний з 
криміналом і знав, як правильно за-
хищатися. Свідків не було, доказів, 

як я вже казав, обмаль. Тому розгляд 
справи давався важко.

Проте найбільш складним було пи-
тання, пов’язане з мірою покарання. Суд 
дійшов висновку, що чоловік має бути 
позбавлений волі. Апеляційна інстан-
ція із цим не погодилася: мовляв, слід 
урахувавши його вік, покарати умовно. 
Ось така моя перша справа. Можливо, 
вона й не була такою складною, але певні 
труднощі з її розглядом були.

«Доводилося тулитись і на 
швейній фабриці, і в дитячих 
садках»

— Як узагалі жилося володарям ман-
тій у так звані переломні 1990-ті роки?

— Дуже важко. Це були непрості 
часи розбудови держави. Складно 
жилося не тільки працівникам судів, 
а й інших держструктур. По-перше, не 
все гаразд було в матеріальному плані: 
часто затримували виплату заробітної 
плати. Хоча судам та прокуратурі тоді 
щастило більше: вони фінансувалися з 
державного бюджету. В інших органах, 
які фінансувалися з обласного й міс-
цевого бюджетів, ситуація з коштами 
була критичною.

Ті часи застали мене в Чернівець-
кому райсуді. У селищі не було при-

міщення не тільки для суду, а й для 
інших структур. Доводилося тулитись 
і на швейній фабриці, і в дитячих сад-
ках. Держава ставала на ноги, тому 
фінансування судів у повній мірі не за-
безпечувалося. Проблеми виникали з 
придбанням паперу, конвертів, марок, 
відправкою кореспонденції. Суду до-
водилося докладати значних зусиль, 
аби забезпечити свою діяльність. 

Ці проблеми були не лише в Чер-
нівецькому райсуді. Всі українські 
храми Феміди страждали від нестачі 
коштів, зокрема й київські. У ті часи 
ми часто збиралися на семінари, спіл-
кувалися, радилися поміж собою, як 
вийти з тієї чи іншої ситуації.

— А із застосуванням законодавства 
проблеми виникали?

— Суддя за своєю природою такий 
працівник, який має знайти вихід з 
будь-якої ситуації. Тому особливих 
проблем із застосуванням закону не 
виникало. Та й радянські закони були 
не такими вже й поганими. Просто не 
всі їх виконували. Тоді, як і сьогодні, 
закони базувалися на римському пра-
ві. Життя на місці не стояло, суспільні 
відносини розширювали свої межі, 
тому й законодавство мало йти в ногу 
з часом.

На той час радянських законів було 
достатньо для регулювання суспіль-
них відносин. Коли ж нам відкрилося 

закордонне життя, почалося запози-
чення міжнародних стандартів. Відтак 
виникла потреба у високому фаховому 
рівні судді, вмінні аналізувати закони. 
Якщо порівняти кваліфікацію судді, 
який працював на початку 1990-х ро-
ків, і того, який працює сьогодні, то 
скажу: нинішні більш кваліфіковані. 
Хоча в ті часи судді теж були досвідче-
ними, але підготовка, вміння вершити 
правосуддя, обізнаність нинішнього 
покоління суддів ні з чим не зрівня-
ється.

— Чому вирішили залишити рідну для 
вас область і перейти до Апеляційного 
суду м.Києва?

— Кожен суддя бажає потрапити 
до столиці. У цьому немає нічого див-
ного — звичайне кар’єрне зростання. 

З 2000 року в Україні дедалі часті-
ше проводилися заходи, організовані 
міжнародними структурами. Я був 
учасником однієї з програм, органі-
зованих такою структурою, позна-
йомився із багатьма представниками 
Апеляційного суду м.Києва. Навіть не 
думав, що потраплю до останнього. 
Просто подав документи до кадрового 
резерву цього суду. У 2005 році почав 
формуватися Вищий адміністратив-
ний суд, до якого з Апеляційного суду 
м.Києва перевелося близько 20 осіб. 

У столичній обителі Феміди виника-
ло багато вакансій, і мені пощастило 
потрапити до кола тих, які зайняли 
вільні посади.

«Адмінсудочинство затягнуло 
мене»

— Що ж стало поштовхом до пере-
ходу в КААС?

— В Апеляційному суді м.Києва я 
був зарахований до палати в цивіль-
них справах, став членом колегії, яка 
розглядала адміністративні справи 
(до цього в Апеляційному суді Він-
ницької області я працював у палаті в 
кримінальних справах). Я прийшов у 
київський суд на початку 2006 року, а 
Кодекс адміністративного судочинства 
набрав чинності у вересні 2005-го. Тому 
адмін’юстиція була новою не тільки 
для мене, а й для всіх суддів. Звичайно, 
існувала гл. 34-А ЦПК, яка регулювала 
розгляд такого роду справ, проте КАС, 
так би мовити, охоплював більшу сфе-
ру публічних правовідносин. У КАС 
записали такі положення, на які в ЦПК 
навіть натяку не було. З прийняттям 
КАС адмін’юстиція стала на нову ко-
лію й почала потужно розвиватися.

Адмінсудочинство затягнуло мене, 
хоча я ніколи навіть не думав, що дове-
деться працювати в суді цієї юрисдик-
ції. Як бачите, вже 6 років присвятив 
адмін’юстиції.

— А потім ви вирішили перейти до 
КААС.

— Так. У квітні 2007 року розпо-
чав процесуальну діяльність КААС, 
усі адмінсправи спрямовувалися до 
нього. В Апеляційному суді м.Києва 
нам почали розписувати цивільні 
справи, і я, мабуть, трохи злякався їх. 
Зрозумів: немає в мене ще необхідного 
досвіду роботи, рівня знань, фахової 
підготовки, аби розглядати «столичні» 
цивільні справи.

Я перейшов до КААС, коли він 
тільки-но розпочав діяльність. Пра-
цювало в ньому тільки 8 суддів, я був 
дев’ятим. Суд розпочинав діяльність у 
невеличкому приміщенні на вул. По-
ліській. Він, можна сказати, змушений 
був запрацювати, бо якби ми чекали 
кращого приміщення, належних умов 
для здійснення правосуддя, то, мабуть, 
адмін’юстиція в цілому не змогла б ста-
ти на ноги. Сьогодні КААС — потужна 
установа, у нас працює 272 особи.

— Уже 4 місяці ви займаєте посаду 
голови КААС. Які враження були, коли 
тільки-но отримали портфель? У якому 
стані був суд?

— КААС для мене не новий суд. Я 
знаю, як він починав діяльність. Лише 
рік у мене була перерва в розгляді 
справ: у вересні 2010-го мене обрали до 
складу Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів, проте я ж усе одно залишався 
суддею.

Знаю, що в Київському апеляційно-
му адмінсуді проводилася перевірка, 
організована Радою суддів адмінсудів. 
Але це — справа органу суддівського 
самоврядування й мого попередника, 
я в неї не вникав. Моє завдання — 

Володимир МАСЛІЙ 
народився 7 травня 1962 р. 

у с.Нетребівка Томашпільського 

району Вінницької області. 

У 1988 р. закінчив 

Свердловський юридичний 

інститут ім. С.А.Руденка 

(освітньо-кваліфікаційний 

рівень — юрист, спеціалізація 

«Правознавство»). З 1988 до 

1991 рр. працював адвокатом. 

Протягом 1991—2000 рр.

займав посаду голови 

Чернівецького районного суду 

Вінницької області. 

У 2000—2005 рр. — суддя, 

голова Немирівського 

районного суду Вінницької 

області. У 2005 р. перевівся до 

Апеляційного суду Вінницької 

області, а у 2006-му — до 

Апеляційного суду м.Києва. 

У червні 2007 р. був обраний 

суддею Київського апеляційного 

адміністративного суду. 

Протягом року (вересень 

2010 р. — вересень 2011 р.) 

займав посаду секретаря 

Вищої кваліфікаційної комісі ї 

суддів. 27 вересня 2011 р. 

призначений головою КААС.

«Радянські закони були 
не такими вже й поганими. 
Просто не всі їх виконували».

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 КУРТЛУШАЄВА Мурата 
Ісмаіловича, раніше обраного 
безстроково, на посаду судді 
господарського суду Автономної 
Республіки Крим.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4365-VI

 � 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 СИНИЦЮ Людмилу 
Павлівну на посаду судді 
Городищенського районного суду 
Черкаської області безстроково.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4366-VI

 � 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 СІТАЛА Андрія 
Костянтиновича на посаду судді 
Орджонікідзевського районного 
суду міста Харкова безстроково.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4367-VI

 � 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 Одеської області
 • ДРІШЛЮКА Андрія Ігоровича,
 • СВАТАНЕНКА Віктора Івановича;

Львівського апеляційного 
адміністративного суду
 • ЗАПОТІЧНОГО Ігоря Ігоровича,
 • КУЗЬМИЧА Сергія Миколайовича,
 • МАТКОВСЬКУ Зоряну 

Мирославівну;
Одеського апеляційного 
господарського суду
 • ФІЛІНЮКА Івана Георгійовича.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4370-VI

 � 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 на посади суддів 
безстроково:
Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області
 • МАКСИМЧИНА Юрія Дмитровича;

Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області
 • КОЗАК Оксану Володимирівну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4371-VI

4 від першої особи



КАДРИ

 � 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 на посади суддів безстроково:
Чорноморського районного суду 
Автономної Республіки Крим
 • ДЯДІЧЕНКО Світлану Володимирівну;

Бабушкінського районного суду міста 
Дніпропетровська
 • КУДРЯВЦЕВУ Тетяну Олександрівну;

Інгулецького районного суду міста 
Кривого Рогу Дніпропетровської 
області
 • ІВАНОВА Сергія Миколайовича;

Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області
 • МІРОСЄДІ Андрія Ілліча;

Селидівського міського суду 
Донецької області
 • ЖАРОВУ Юлію Ігорівну;

Харцизького міського суду Донецької 
області
 • ЛУТАЯ Андрія Миколайовича;

Київського районного суду міста 
Донецька
 • ГУРІДОВУ Наталію Миколаївну;

Совєтського районного суду міста 
Макіївки Донецької області
 • СЛАБКІНУ Оксану Анатоліївну;

Комунарського районного суду міста 
Запоріжжя
 • ІВАНІНУ Юлію Вікторівну;

Шевченківського районного суду 
міста Запоріжжя
 • ТЮТЮНИК Марину Сергіївну;

Ульяновського районного суду 
Кіровоградської області
 • ЯСІНСЬКОГО Леоніда Юрійовича;

Троїцького районного суду Луганської 
області
 • СУСЬКОГО Олега Івановича;

Новокаховського міського суду 
Херсонської області
 • НЕПОМНЯЩУ Наталію Олексіївну;

Глибоцького районного суду 
Чернівецької області
 • ЦУРЕНКА Віталія Анатолійовича;

господарського суду Тернопільської 
області
 • ГИРИЛУ Ірину Маркіянівну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4368-VI

«Успіх судді багато в чому 
залежить від помічника».

усунути виявлені при перевірці не-
доліки, які були викладені в довідці 
РСАС. Скажу, що 90% недоліків ми 
вже усунули.

Деякі питання ще й досі зали-
шаються відкритими. Робоча група, 
яка надавала методичну допомогу 
КААС, звертала увагу на те, що в суді 
немає спеціалізації, не створені па-
лати. Можливо, ми колись і введемо 

спеціалізацію, але наразі з огляду на 
кількість справ, пов’язаних із соціаль-
ними виплатами, які до нас надходять 
(приблизно 95% від загальної кількос-
ті), це робити недоцільно. Якщо тепер 
уведемо спеціалізацію, то наванта-
ження на суддів буде нерівномірним. 
Як створити палати і сформувати їх 
кількісний склад? Якщо створювати 
палату з розгляду звернень фізичних 
осіб, то в ній має бути 45—50 суддів!

Що стосується соціальних спо-
рів, то, розглядаючи їх, суддя пере-
творюється на писаря. Адже вимоги, 
скажімо, у «дітей війни» одні й ті самі. 
Суддя може взяти будь-яке рішення, 
змінити тільки дані сторін, прізвище 
і назву суду. Решту тексту рішення й 
змінювати немає необхідності.

— Тобто проблема з навантаженням 
нікуди не зникає…

— Так, проблема з навантаженням 
на суддів є. У 2011-му КААС розглянув 
130 тис. справ, а минулорічний зали-
шок становить 191572 справи. Уявіть 
собі: 320 тис. матеріалів на 54 судді. 
Людські можливості не безмежні, 
тому розглянути таку велику кількість 
справ складно. Через це сторони часто 
звертаються до суду, аби прискорити 
слухання. На жаль, ми не можемо 
цього зробити за невеликий період. 
Кожен суддя розглядає приблизно 
2,5 тис. справ на рік.

— Чи відчув КААС полегшення, коли 
з його територіальної підсудності «ви-
лучили» Вінницьку та Житомирську 
області?

— Звичайно, навантаження змен-
шилося. Якби ці області в КААС не за-
брали, то до нього, мабуть, надходило 
б удвічі більше справ.

— Як сьогодні вирішуються питання 
щодо забезпечення КААС? Адже в попере-
дні роки неодноразово виникали загрози, 
що суд зупинить діяльність.

— Були такі часи. Ми порушу-
вали питання нестачі коштів перед 
Кабміном, повідомляли про це Пре-
зидента. Нам не вистачало грошей на 
відправлення кореспонденції, оплату 
маркувальної машини. Ми не були 
забезпечені ні конвертами, ні папе-
ром. Окрім того, була ще й 6-місячна 
заборгованість із виплати довічного 
грошового утримання. На щастя, си-
туацію вдалося виправити. У 2012 році 
для КААС передбачено 32 млн грн., з 
них 17 млн — на заробітну плату. Якщо 

ми отримаємо закладені для нас в бю-
джеті кошти, то вдасться забезпечити 
безперебійну діяльність суду.

— Чи змінилася ситуація з кадровим 
забезпеченням? Адже на одному із засі-
дань РСАС заступник голови КААС Ірина 
Саприкіна повідомляла, що менш ніж 
за рік звільнилося 62 працівники: ніхто 
не хотів працювати 12 год. на добу за 
800 грн.

— Так, у нас була велика плинність 
кадрів. Помічники суддів, секретарі 
судових засідань звільнялися, тому 
що зарплата була невеликою. Оклад їм 
виплачували, але на премії та надбавки 
коштів у нас не було. Проблему вдало-
ся розв’язати у вересні 2011 року, коли 
були внесені зміни до держбюджету. 
Фінансування трохи покращилося, 
зарплата працівників збільшилася 
майже в 2 рази, тому потік звільнень 
припинився.

Зазначу: більшість суддів КААС 
працює з одними й тими ж помічни-
ками вже багато років. Навіть коли 
судді переводилися до КААС із інших 
установ, то забирали помічників із со-
бою. Адже суддя зацікавлений у тому, 
аби мати постійного помічника, тому 
й усіма зусиллями намагається втри-
мати його біля себе. Адже успіх судді 
багато в чому залежить від помічника. 
Відтак в останнього має бути високий 
фаховий рівень. Помічник повинен 
бути оперативним, порядним і чесним.

Суддівська робота непроста: роз-
глядаються справи, які можуть сто-
суватися конфіденційної інформації. 
Сторони ж, звісно, не хочуть, аби ця 
інформація стала відома всім. Наше 
завдання — забезпечити конфіден-
ційність. Якщо помічник чи секретар 
не дотримуються цього правила, то 
страждає і репутація судді.

— Було багато нарікань на роботу 
автоматизованої системи документо-
обігу. Чи сьогодні виникають проблеми 
з нерівномірним розподілом справ між 
суддями?

— Комп’ютерна програма не забез-
печує рівномірності розподілу справ. 
Коли, наприклад, суддя виходить з 
відпуски, то КП «ДАС» може відразу 
«видати» йому 400—500 справ, аби 
зрівняти показники, щоб «наздогнати» 
інших суддів. За рік же кожен з них 
отримує приблизно однакову кількість 
справ. Нарікань від суддів з цього при-
воду поки що не надходило.

«Потрібно керуватися лише 
законом — і боятися буде нічого»

— У 2010 році був інцидент, коли на-
родні депутати приходили до вашого 
суду «контролювати» його роботу. 
Скажіть, напередодні виборів-2012 КААС 
морально й матеріально готовий роз-
глядати відповідну категорію справ?

— Що стосується 2010 року, то, дій-
сно, виникали певні непорозуміння. Я 
працював тоді суддею і не цікавився 
цим питанням. Тоді в нас ще не пра-
цювала автоматизована система доку-
ментообігу, судді отримували справи 
за списком у порядку черговості. Мені 
справа надійшла — я її розглянув. У 
чому була суть конфлікту, чому він 
виник, не знаю.

Сьогодні ми готові до виборів. Ви-
борчий процес розпочнеться з 30 лип-
ня, тому всі судді КААС повинні так 
спланувати свій час, аби відгуляти 
відпустку й починаючи із цього числа 
бути в строю.

КААС пережив не одні вибо-
ри. Всі судді досвідчені, знають, як 
розглядати виборчі справи, тому, 
думаю, проблем не виникне. Єди-
не, з чим можуть виникнути певні 
складнощі: раніше як суд першої 
інстанції ми слухали справи одно-
особово, нині закон вимагає роз-
глядати їх колегіально (у складі 
3 осіб). Тож, аби вчасно розглянути 
виборчі справи, кількості надходжен-
ня яких не можна передбачити, іншим 
категоріям справ доведеться трохи за-
чекати. Якщо ж виборчих спорів буде 

небагато, то судді встигатимуть з 
розглядом й інших справ.

— Колишній керівник КААС Анатолій 
Денісов на одному із засідань РСАС пові-
домляв, що одній із суддів була виділена 
особиста охорона через те, що її життю 
загрожувала небезпека. Чи часто у во-
лодарів мантій КААС виникає потреба 
в охороні? Як захистити законників від 
помсти тих, хто залишився незадово-
леним рішенням?

— Так, був такий випадок. Проте 
до мене як голови суду ніхто не звер-
тався з проханням забезпечити йому 
особисту охорону. А як убезпечити 
суддів? Думаю, багато чого залежить 
від них самих. А взагалі такі випадки 
рідко трапляються. Якщо суддя пра-
цює чесно, відповідно до закону, то 
такі питання й не виникнуть.

— Ви були представником Кваліфіка-
ційної комісії суддів адмінсудів і ВККС. Що 
змінилося в процедурі добору кадрів? Чи 
ці зміни — на краще?

— Закон «Про судоустрій і статус 
суддів» більш прогресивний, ніж по-
передні. У нинішній процедурі добору 
кандидатів на посади суддів макси-
мально усунутий людський фактор. 
ККСАС також забезпечувала судову 
систему фахівцями, і сказати, що вона 
добирала суддів з нижчим рівнем 
знань, не можна. Сьогодні вони на 
належному рівні забезпечують здій-
снення правосуддя.

Водночас у процедурі добору є 
певні недоліки. Претендент на мантію, 
скажімо, з якось селища не набрав 
необхідної кількості балів. Але він 

хотів би працювати там, де народився 
й живе. А ті, хто був зарахований до 
резерву, не хочуть їхати до суду в іншу 
область. Відтак у «непопулярних» су-
дах залишаються вакансії. Примусити 
ж когось зайняти вільну посаду ніхто 
не може.

Але це — перший добір. Думаю, 
що в майбутньому питання вдасться 
вирішити.

— А своєму сину давали якісь бать-
ківські настанови? Не відмовляли його 
стати суддею?

— Знаєте, відмовляв. Він працю-
вав у прокуратурі м.Києва і добре 
справлявся зі своїми обов’язками. 
Розпочинав працювати ще в прокура-
турі Шевченківського району, а потім 
його запросили в міську прокуратуру. 
Пам’ятаєте випадок, коли на засідання 
ККСАС приходив кандидат, в якого 
запитували: чому ви хочете стати 
суддею?

Всі вважають, що посада судді —
найвища сходинка в юридичній 
кар’єрі. Мабуть, і мій син так уважає. 
До речі, він набрав 85 балів. Як на мене, 
це непоганий результат.

— Йому до вподоби господарська 
юрисдикція?

— З приводу того, до якого суду 
йти, ми радились. Я — голова адмін-
суду апеляційної інстанції. Неетично, 
коли батько й син працюють у судах 
однієї юрисдикції: а раптом справа, 
яку він розглянув, потрапить до мене? 
Виникатимуть проблеми з відводами. 
Близьким родичам в одній системі 
працювати не бажано.

— Син вирішив повернутись у Він-
ницьку область?

— Так. Він розумів, що з тією кіль-
кістю балів, яку набрав, потрапити до 
столичного суду важко. На Вінниччині 
в сина багато друзів, з якими він на-
вчався, тому й вирішив претендувати 
на посаду в Господарському суді Він-
ницької області.

— А для вас справжній суддя — це 
хто?

— Насамперед — людина. Порядна, 
добросовісна. Суддя — це не якийсь 
там еталон. Це звичайна людина.

— Чого сьогодні потрібно боятися 
суддям?

— Нічого. Головне — приймати за-
конні та справедливі рішення. Після 
перевороту 1917 року казали, що суддя 
повинен керуватися революційною 
правосвідомістю. Сьогодні ж потрібно 
керуватися тільки законом — і боятися 
буде нічого.

— Чого ви очікуєте для судової систе-
ми цього року?

— Кожен суддя чекає матеріаль-
ного покращення, комфортних умов 
праці. Якщо в державі буде штиль, то і 
в судовій системі буде спокійно: менше 
спорів, непорозумінь. �

«Близьким родичам в одній 
системі працювати не бажано».

 � 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 на посади суддів безстроково:
Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області
 • БЄЛОСТОЦЬКУ Олену Василівну;

Сніжнянського міського суду 
Донецької області
 • ВАРНАВСЬКУ Людмилу 

Олександрівну;
Мукачівського міськрайонного суду 
Закарпатської області
 • КУЦКІРА Юрія Юрійовича;

Гайворонського районного суду 
Кіровоградської області
 • ПАНАСЮКА Ігоря Валентиновича;

Краснодонського міськрайонного 
суду Луганської області
 • СМИРНОВА Валерія 

Володимировича;
Ленінського районного суду міста 
Луганська
 • БУГЕРУ Олену Валеріївну;

Залізничного районного суду міста 
Львова
 • БОРОВКОВА Дмитра Олександровича;

Кілійського районного суду Одеської 
області
 • БАЛАНА Миколу Вікторовича;

Комінтернівського районного суду 
Одеської області
 • КОПІЦУ Олега Володимировича;

Тарутинського районного суду 
Одеської області
 • КРАВЦЯ Юліана Івановича;

Зарічного районного суду міста Суми
 • ЯНГОЛЯ Євгенія Васильовича;

Тернопільського міськрайонного суду 
Тернопільської області
 • РОМАЗАНА Володимира 

Вікторовича;
Донецького окружного 
адміністративного суду
 • КОЗАЧЕНКА Андрія 

Володимировича;
господарського суду Житомирської 
області
 • МАШЕВСЬКУ Оксану Петрівну;

господарського суду Івано-
Франківської області
 • СКАПРОВСЬКУ Ірину Михайлівну;

господарського суду Кіровоградської 
області
 • ТИМОШЕВСЬКУ Вікторію Вікторівну;

господарського суду Луганської 
області
 • МОСКАЛЕНКО Марію Олександрівну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4369-VI

САМОВРЯДУВАННЯ 

Архів для головного
РСУ визначилась, яким документам місце в реєстрі 
АНІ ГАЛУК 

Аби не засмічувати державний 
реєстр судових рішень, вітчизняні 
фахівці вирішили не обтяжувати 
його зайвою інформацією. Рада 
суддів врешті затвердила перелік 
рішень, що підлягають внесенню 
до реєстру. 

Дискусії довкола того, які рішення 
варто вносити до Єдиного державного 
реєстру судових рішень, ведуться вже 
тривалий час. Чергове масштабне об-
говорення цього питання відбулося 
14 лютого. Тоді за круглим столом зібра-
лися представники суддівського корпусу, 
адвокатської спільноти та громадських 
організацій. Вислухавши всі позиції РСУ 
за кілька днів на черговому засіданні 
(17 лютого) затвердила перелік судових 
рішень, які вноситимуть у ЄДР. До речі, 
це питання рада планувала виріши-
ти ще торік, однак мусила відкласти, 
оскільки не дійшла консенсусу з ДСАУ. 
Відповідно до закону «Про доступ до 
судових рішень» перелік рішень за-
тверджує РСУ за погодженням ДСАУ. 

До сьогодні фактично всі рішення 
підлягали внесенню до реєстру. За 
інформацією голови ДСАУ Руслана 
Кирилюка, в ньому вже нараховуєть-
ся понад 21 млн документів, і щороку 
їх обсяг збільшується. При цьому, як 
з’ясувалося, рішення в гучних справах 
не завжди потрапляють до реєстру. 
Так, вирок Оболонського райсуду сто-
лиці щодо колишнього голови Львів-
ського апеляційного адмінсуду Ігоря 
Зварича не був внесений вчасно. 

Позиція голови РСУ Ярослава Ро-
манюка зводилася до того, що до реє-
стру повинні потрапляти ті рішення, 
якими завершується розгляд справи, 
аби не захаращувати його зайвою ін-
формацією. Іншої думки дотримується 
адвокатська спільнота, вважаючи, що 
потрібно залишити все як є. Натомість 
позицію Я.Романюка підтримали між-
народні фахівці. Зокрема, експерт про-

екту USAІD «Справедливе правосуд-
дя» з питань адміністрування судової 
системи Маркус Зіммер погодився, 
що до реєстру слід уносити остаточні 
рішення у справах. При цьому не вар-
то його захаращувати рішеннями в 
стандартних (незначних) справах, що 
копіюють наявне правозастосування. 

Підсумувавши всі позиції, орган 
суддівського самоврядування визна-
чився, яким документам місце в реє-
стрі. Відповідно до затвердженого пе-
реліку, РСУ не надто обмежила список 
документів, які вноситимуть в ЄДР. 
Так, до нього включатимуться судові 
рішення, постановлені в порядку кри-
мінального, цивільного, господарсько-
го та адміністративного судочинства: 

• ухвали судів усіх інстанцій про 
відкриття або відмову у відкритті про-
вадження у справі; 

• ухвали судів, які можуть бути 
оскаржені окремо від постановлених за 
результатами розгляду справи рішень, 
вироків, ухвал, постанов у випадках та 
порядку, визначеному процесуальним 
законом та законом «Про відновлення 

платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом»; 

• ухвали про забезпечення позову, 
заміни виду забезпечення позову або 
скасування заходів забезпечення по-
зову, зупинення виконання судового 
рішення; 

• судові накази, що видаються су-
дом у порядку наказного проваджен-
ня, заочні рішення; 

• постанови, рішення, вироки судів, 
крім постанов про надання дозволів 
на проведення окремих слідчих дій 
або оперативно-розшукових заходів; 

• судові рішення, винесені за ре-
зультатами перегляду рішень, вироків, 
ухвал, постанов, а також ухвали, вине-
сені за наслідками розгляду заяв щодо 
рішень третейських судів.

Крім того, до реєстру вноситимуть-
ся постанови у справах про порушення 
митних правил та про притягнення до 
адміністративної відповідальності за 
вчинення корупційних діянь. 

Таким чином РСУ визначила ті 
головні документи, якими наповню-
ватиметься реєстр. �

ВИКОНАННЯ

Бюджетний 
звіт
У 2011 р. Вищому 
адміністративному суду були 
передбачені видатки на здійснення 
правосуддя в розмірі 85 495,1 тис. 
грн. Касове виконання за цей 
період становить 83 102,8 тис. грн.

Так, на оплату праці працівників 
бюджетних установ у державному бю-
джеті було заплановано 49,5 млн грн., 
витрачено — 48,8 млн грн. Видатки на 
відрядження передбачалися в сумі 
149 тис. грн. Касове виконання за цим 
кодом економічної класифікації ста-
новить 61,2 тис. грн.

Оприлюднення інформації про 
виконання бюджету за 2011 р. відбу-
деться 2 березня на зборах суддів ВАС. 
Репортаж з цього засідання читайте в 
№11 «ЗіБ».

НОВИЙ ЗРАЗОК

З підписом 
Президента
Голова Державної судової 
адміністрації Руслан Кирилюк 
вручив 17 суддям, призначеним 
на адміністративні посади, 
посвідчення нового зразка.

Законом «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів щодо розгля-
ду справ Верховним Судом України» 
внесено корективи до ч.2 ст.50 закону 
«Про судоустрій і статус суддів». 

Раніше передбачалося, що по-
свідчення судді, голови суду, його за-
ступника, судді у відставці підписує 
керівник органу, який його призначив 
чи обрав на посаду. Відповідно до вне-
сених змін «посвідчення судді, призна-
ченого на посаду вперше, голови суду, 
заступника голови суду підписує Пре-
зидент України. Посвідчення судді, 
обраного на посаду безстроково, судді 
у відставці підписує Голова Верховної 
Ради України».

Аби не засмічувати реєстр зайвими документами, Я.Романюк запропонував вносити 
до нього тільки рішення, якими завершено розгляд справи.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

17 лютого 2012 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:

 • Корсака Віталія Антоновича — 
на посаду судді Вищого 
господарського суду України;

 • Ємельянової Валентинівни 
Іванівни — на посаду судді Вищого 
адміністративного суду України;

 • Жарової Юлії Ігорівни — на посаду 
судді Донецького апеляційного 
господарського суду;

 • Сенчишина Федіра Мироновича — 
на посаду судді Будьоннівського 
районного суду м.Донецька;

 • Горбачова Юрія Миколайовича — 
на посаду судді Куйбишевського 
районного суду Запорізької області.

1. За поданням Ради суддів загаль-
них судів ВРЮ прийняла рішення про 
призначення суддів на адміністратив-
ні посади: 

ТКАЧА Степана Опанасовича — за-
ступником голови Апеляційного суду 
Житомирської області; 

БЕЛЬМЕГИ Мирослава Васильо-
вича — головою Косівського район-
ного суду Івано-Франківської об-
ласті; 

СОСНОВСЬКОЇ Лідії Іванівни — 
головою Новгородківського районно-
го суду Кіровоградської області; 

СТАШКІВА Назарія Богдановича — 
головою Підволочиського районного 
суду Тернопільської області; 

СТЕПАНОВОЇ Оксани Сергіївни — 
головою Обухівського районного суду 
Київської області; 

БОНДАРЕНКА Антона Антоно-
вича — заступником голови Ульянов-
ського районного суду Кіровоград-
ської області; 

СІРОМАШЕНКО Наталії Володи-
мирівни — заступником голови Шев-
ченківського районного суду м.Києва; 

СТЕПАНЕНКО Юлії Анатоліївни — 
заступником голови Василівського 
районного суду Запорізької області. 

2. За поданням Ради суддів госпо-
дарських судів ВРЮ прийняла рішен-
ня про призначення ТУПИЦЬКОГО 
Олександра Миколайовича на посаду 
голови Дніпропетровського апеляцій-
ного господарського суду. 

3. За поданням Ради суддів загаль-
них судів ВРЮ прийняла рішення про 

звільнення Купрієнка Сергія Ісаковича 
з посади голови Вишгородського ра-
йонного суду Київської області. 

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

Балась Тетяни Павлівни — Ок руж-
ного адміністративного суду м.Се-
вастополя; 

Бошкової Юлії Миколаївни — Ві-
нницького окружного адміністратив-
ного суду; 

Ковальчук Альбіни Миколаївни — 
Хмельницького окружного адміні-
стративного суду; 

Пакет Тетяни Валеріївни — Окруж-
ного адміністративного суду Автоном-
ної Республіки Крим; 

Сасевича Олександра Михайлови-
ча — Львівського окружного адміні-
стративного суду. 

5. Прийнято рішення відмови-
ти у внесенні подання Президенту 
про призначення Булата Костянти-
на Миколайовича на посаду судді 
Окружного адміністративного суду 
м.Севастополя. 

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

Глушкова Максима Сергійовича — 
Господарського суду Кіровоградської 
області; 

Колесника Романа Миколайови-
ча — Господарського суду Донецької 
області; 

Колісника Івана Івановича — Гос-
подарського суду Дніпропетровської 
області; 

Крижного Олександра Миколайо-
вича — Господарського суду Дніпро-
петровської області; 

Нікітенка Сергія Валерійовича — 
Господарського суду Херсонської об-
ласті; 

Сажневої Марії Володимирівни — 
Господарського суду Донецької об-
ласті; 

Селівона Артема Миколайовича — 
Господарського суду Чернігівської 
області; 

Торчинюка Вадима Георгійовича — 
Господарського суду Рівненської об-
ласті; 

Філімонової Олени Юріївни — Гос-
подарського суду Донецької області. 

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

Баєва Сергія Михайловича — 
Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області; 

Благої Ірини Сергіївни — Чер-
вонозаводського районного суду 
м.Харкова; 

Бончева Ігоря Володимировича — 
Фастівського міськрайонного суду 
Київської області; 

Воробель Наталії Павлівни — Тер-
нопільського міськрайонного суду 
Тернопільської області; 

Гаполяка Тараса Володимировича — 
Галицького районного суду Івано-
Франківської області; 

Гершкула Ігоря Миколайовича — 
Кіровоградського районного суду Кі-
ровоградської області; 

Демінської Аліни Анатоліївни — 
Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області; 

Домарєвої Наталії Володимирівни — 
Вознесенського міськрайонного суду 
Миколаївської області; 

Зебелян Наталії Вікторівни — Фас-
тівського міськрайонного суду Київ-
ської області; 

Ікорської Єлиза вети Сергі їв-
ни — Жовтневого районного суду 
м.Маріуполя Донецької області; 

Клімакова Віктора Миколайо-
вича — Ленінського районного суду 
м.Севастополя; 

Корбута Володимира Володимиро-
вича — Бердичівського міськрайонно-
го суду Житомирської області; 

Короткової Ольги Сергіївни — 
Оболонського районного суду м.Києва; 

Кузнецова Романа Олександро-
вича — Центрально-Міського ра-
йонного суду м.Макіївки Донецької 
області; 

Кузняк-Годлевської Елеонори Ві-
таліївни — Кам’янець-Подільського 
міськрайонного суду Хмельницької 
області; 

Маковійчук Юлії Василівни — Гли-
боцького районного суду Чернівецької 
області; 

Марченко Наталії Юріївни — Цен-
трально-Міського районного суду 
м.Горлівки Донецької області; 

Мащука Віталія Юрійовича — 
Красногвардійського районного суду 
м.Дніпропетровська; 

Мельника Юрія Анатолійови-
ча — Совєтського районного суду 
м.Макіївки Донецької області; 

Мірошниченко Оксани Вікторівни — 
Охтирського міськрайонного суду 
Сумської області; 

Мірошниченка Олександра Воло-
димировича — Краснолиманського 
міського суду Донецької області; 

Ониска Руслана Вікторовича — 
Артемівського міськрайонного суду 
Донецької області; 

Ополинської Інни Георгіївни — Ки-
ївського районного суду м.Донецька; 

Пономаренко Людмили Ервантів-
ни — Мелітопольського міськрайон-
ного суду Запорізької області; 

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

14 лютого 2012 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:

 • Матущака Олега Івановича — 
на посаду судді Львівського 
апеляційного господарського суду;

 • Струс Лідії Богданівни, Ванівського 
Олега Михайловича — на 
посади суддів Апеляційного суду 
Львівської області;

 • Лівандовської-Кочури Тетяни 
Вікторівни — на посаду судді 
Апеляційного суду Волинської 
області;

 • Мізюка Віктора Миколайовича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Чернівецької області;

 • Пляса Миколи Григоровича на 
посаду судді апеляційного суду 
Херсонської області;

 • Малєєва Андрія Юрійовича — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Івано-Франківської області;

 • Кислого Миколи Миколайовича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Дніпропетровської області;

 • Ткаченка Ігоря Миколайовича — 
на посаду судді Київського 
апеляційного адміністративного суду;

 • Пономаренка Вячеслава 
Дмитровича — на посаду судді 
Апеляційного суду Одеської 
області;

 • Кондратенка Миколи Вікторовича — 
на посаду судді Сумського 
окружного адміністративного суду;

 • Зябрової Оксани Генадіївни — на 
посаду судді Орджонікідзевського 
районного суду м.Харкова;

 • Ксензюка Андрія Ярославовича — 
на посаду судді Волинського 
окружного адміністративного суду;

 • Ушакова Тараса Сергійовича — 
на посаду судді Луганського 
окружного адміністративного суду;

 • Іваненка Ігоря Володимировича — 
на посаду судді Черкаського 
районного суду Черкаської області;

 • Сорочка Євгена Олександровича — 
на посаду судді Київського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Майдан Світлани Іванівни — 
на посаду судді Комсомольського 
районного суду м.Херсона;

 • Соколова Володимира 
Миколайовича — на посаду 
судді Сумського окружного 
адміністративного суду;

 • Кротюка Олександра 
Володимировича — на посаду 
судді Окружного адміністративного 
суду м.Києва;

 • Овсеп'ян Тетяни Володимирівни — 
на посаду судді Шевченківського 
районного суду м.Києва;

 • Коляденко Поліни Леонідівни, 
Шклянки Марії Петрівни — 
на посади суддів Дарницького 
районного суду м.Києва;

 • Грушицького Андрія Ігоровича — 
на посаду судді Луцького 
міськрайонного суду Волинської 
області.

 � Вища рада юстиції 
Результати 
розгляду питань порядку денного
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ВККС

Столичний бунт
Колектив Дарницького райсуду м.Києва не витримав «знущань» законника
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Протягом 15 років колеги Євгена 
Куренкова з Дарницького райсуду 
м.Києва допомагали йому вершити 
правосуддя. Нині ж терпець їм 
урвався: законники поскаржилися 
на колегу до ВККС.

Нехтування суддівськими 
обов’язками

Є.Куренков — частий гість по-
стійно діючого органу. 31 березня 
минулого року за невжиття заходів 
для своєчасного розгляду цивільної 
справи та порушення його строків, 
суддя отримав догану. Через 4 місяці, 
22 вересня, до Є.Куренкова знову за-
стосували дисциплінарне стягнення. 
Цього разу — за нехтування нормами 
процесуального права. Так, рішення 
в одній із цивільних справ було вине-
сено 3 лютого 2011-го, а його повний 
текст Є.Куренков виготовив лише 
6 травня 2011 р.

Втретє володар мантії завітав до 
«кваліфікаційників» разом з голо-
вою Дарницького райсуду м.Києва 
Любов’ю Леонтюк. Вона прийшла на 
засідання аж ніяк не підтримувати 
Є.Куренкова. Як повідомив представ-
ник комісії Микола Мельник, у звер-
ненні очільниці столичної обителі Фе-
міди йдеться про те, що суддя порушує 
обов’язки, передбачені ч.4 ст.54 закону 
«Про судоустрій і статус суддів». Також 
він не вживає заходів для своєчасно-
го розгляду справ, що призводить до 
численних та обгрунтованих скарг 
учасників процесу.

«Крім того, до голови суду та її 
заступника щоденно надходять усні 
скарги громадян на порушення вимог 
процесуального законодавства при 
розгляді справ, що перебувають у про-
вадженні судді Куренкова. Проведення 
бесід з метою надання йому методич-
ної та професійної допомоги до по-
зитивних наслідків не призводить, — 
зазначив М.Мельник і додав: — 
Ми виїжджали в Дарницький райсуд, 
ретельно перевірили матеріали, що 
перебувають в провадженні судді. Всі 
скарги підтверджуються».

Колективний бунт

Сам Є.Куренков оправдовувався: 
мовляв, через велике навантаження не 
встигає розглядати всі справи вчасно. 
Л.Леонтюк пояснила комісії, що ця си-
туація виникла не у 2011 р., і не у 2010-му. 
«Все розпочалося в 1996 році. Але ж 
ви розумієте, виносити сміття з хати 
ніколи не хочеться. Колектив допо-
магав Євгену Сергійовичу, аби він міг 

впоратися зі своїми обов’язками», — 
зауважила Л.Леонтюк.

За її словами, судді забирали в 
Є.Куренкова частину справ, розпо-
діляли між собою й розглядали. Був 
випадок, коли в законника забрали 
800 матеріалів про адміністративні 
правопорушення, допомогли вигото-
вити постанови.

«Суддя повинен був зрозуміти, що 
йому йдуть назустріч. Мабуть, у Євге-
нія Сергійовича таке життєве кредо: 
він приймає допомогу від інших, проте 
не робить з цього відповідних висно-
вків, думає, що завжди буде так пра-
цювати», — пояснила керівник суду.

За її словами, звернутися до ВККС 
зі скаргою вона вирішила не сама. «Це 
була не моя ініціатива. Колектив суду 
збунтувався. На нараді кожен суддя 
відкрито сказав: «Євгене Сергійовичу, 
мабуть, вам час звільнятися», — розпо-
віла Л.Леонтюк.

Також додала, що робочий день 
голови суду розпочинається з того, 
що до неї приходять скаржники: одні 
тривалий час не можуть отримати 
копії рішень у справі, яку розглядав 
Є.Куренков; інші дізнаються, що суддя 
відкрив провадження в їхній справі, 
наприклад, через місяць (визначений 
законом строк — 3 дні).

«У вересні 2011-го виявилося, що 
Є.Куренков не відписав і не передав до 
канцелярії 170 справ. Я звернулася до 
ВККС, до Апеляційного суду м.Києва, 
аби той надав методичну допомогу 
суддям. Є.Куренков пообіцяв, що до 

25 січня 2012-го все зробить. Цього дня 
ми провели підсумки року: суддя ска-
зав, що йому потрібно ще 2—3 тижні. 
Час минув, а ситуація така: 25 справ із 
170 не передані до канцелярії. До речі, з 
вересня до грудня 2011-го не передано 
65 справ. Тобто всього — 90», — навела 
цифри Л.Леонтюк.

До минулорічного «боргу» додав-
ся і цьогорічний: 26 вже розглянутих 
справ чекають на виготовлення повно-
го тексту рішення.

«Забуті» справи й великий 
залишок

Голова Дарницького ра йс уд у 
м.Києва пояснила: сьогодні судді 
навіть не захочуть отримувати «у 
спадок» справи Є.Куренкова, бо їм 
набридло протягом 15 років їх за-
вершувати. До того ж запровадження 
автоматичного розподілу справ уне-
можливило передачу справи від одно-
го судді до іншого.

«Кожен суддя мені говорить: Євген 
Сергійович має вищу освіту, високе 
звання судді, тому повинен відпові-
дати за справи, які розглядає, пови-
нен їх відписувати», — підкреслила 
Л.Леонтюк.

Почула комісія і вражаючі цифри. 
600 справ, які надійшли на розгляд 
Є.Куренкова й датувалися квітнем-
липнем 2010-го, чекали на відкриття 
провадження майже 2 роки. «Судові 
накази, які відповідно до ЦПК повинні 
видаватися протягом 3 днів, видавали-

ся суддею через 8 місяців», — додала 
очільниця суду.

Також вона зазначила, що до 
29 грудня 2011-го провадження в 
600 «забутих» справах були відкриті. 
Проте в той час, коли відкривалися 
провадження в цих справах, на роз-
гляд Є.Куренкова надходили нові. 
Тому минулорічний залишок закон-
ника становив 715 цивільних справ 
(вони ще не розглянуті). А в цьому році 
володар мантії отримав їх уже 130. У 
2011-му Є.Куренков розглянув трохи 
більше 400 цивільних справ.

«Сьогодні я знову спілкувалася з 
Євгеном Сергійовичем. І вкотре він 
каже, що йому потрібно 2—3 тижні, 
аби розібратися з усіма справами. 
Проте ці тижні затягуються на не-
визначений період», — зауважила 
Л.Леонтюк. До речі, за її словами, у 
минулому році надійшло 97 скарг 
на невидачу сторонам рішень, а за 
2 місяці 2012-го — вже 15. 

За словами голови Дарницького 
райсуду м.Києва, Є.Куренков просто 
«знущається» над колегами, не цінує 
їхньої допомоги, не хоче виправляти 
допущені помилки в організації своєї 
роботи. Від такого здійснення пра-
восуддя страждають не лише колеги 
Є.Куренкова, а й громадяни.

«Змістовні» пояснення

«Що нам скаже Євген Сергійо-
вич?», — поцікавився голова комісії 
Ігор Самсін. Є.Куренков відповідав так 
тихо, що присутні чули лише уривки 
його пояснень. З’ясувалося, що через 
велике навантаження законнику про-
сто не вистачає часу, аби встигнути 
розглянути всі справи. Також він по-
відомив, що всі свої пояснення вже 
надав комісії в письмовій формі.

«Зберіть біля суду сторони у спра-
вах, які не встигаєте розглянути й 
поясніть: «Люди добрі, я не встигаю». 
Нехай народ підкаже, що вам робити. 
Вчините так?» — запитав І.Самсін. 
Є.Куренков промовчав. «І заяву про 
звільнення напишіть до Верховної 
Ради», — порадила Галина Колеснік. 

«Чи забирали у вас справи і переда-
вали їх іншим суддям?» — поцікавився 
Володимир Віхров. Є.Куренков похи-
тав головою. «Не забирали справи?» — 
уточнив В.Віхров. «Ні», — відповів 
суддя. «А 800 матеріалів про адмінп-
равопорушення?» — продовжував 
«кваліфікаційник». «Забирали», — під-
твердив законник.

У членів ВККС більше не було за-
питань. Порадившись за зачиненими 
дверима, вони оголосили рішення: 
звернутися до Вищої ради юстиції, аби 
та вирішила, чи може Є.Куренков про-
довжувати носити мантію. �

РІШЕННЯ

«Керівний» добір
ВРЮ призначила на адмінпосади дев’ятьох служителів Феміди

ВІТАЄМО!

АНАТОЛІЙ 
ЛУНЯЧЕНКО
27 ЛЮТОГО, 62 РОКИ

Голова Апеляційного суду Одеської області, 
заслужений юрист України.

ВАСИЛЬ 
ГУМЕНЮК
1 БЕРЕЗНЯ, 54 РОКИ

Суддя Верховного Суду, заслужений юрист 
України.

Л.Леонтюк розповідала про невиконання Є.Куренковим своїх обов’язків, 

а суддя в цей час ховав очі від «кваліфікаційників».

6 судова влада



Прохорова Павла Анатолійови-
ча — Центрального районного суду 
м.Миколаєва; 

Пухальського Сергія Валерійови-
ча — Скадовського районного суду 
Херсонської області; 

Ревякіної Оксани Володимирівни — 
Компаніївського районного суду Кіро-
воградської області; 

Рибаєва Олега Аркадійовича — 
Довгинцівського районного суду 
м.Кривий Ріг Дніпропетровської об-
ласті; 

Р у ба на Ма кс и ма Ві к т ор ови-
ча — Ленінського районного суду 
м.Севастополя; 

Рядчої Тетяни Іванівни — Дніпров-
ського районного суду м.Херсона; 

Саукової Ангеліни Анатоліївни — 
Жовтневого районного суду Микола-
ївської області; 

Сидорової Марини Володимирів-
ни — Харцизького міського суду До-
нецької області; 

Смокіної Галини Іванівни — Ізма-
їльського міськрайонного суду Одесь-
кої області; 

Тавлуя Валерія Васильовича — Бе-
резанського районного суду Микола-
ївської області; 

Феленка Юрія Анатолійовича — 
Балаклійського районного суду Хар-
ківської області; 

Харакоза Костянтина Сергійовича — 
Ворошиловського районного суду 
м.Донецька; 

Чекайлової Ольги Сергіївни — Гір-
ницького районного суду м.Макіївки 
Донецької області; 

Чепурного Олександра Петровича — 
Драбівського районного суду Черкась-
кої області; 

Чернова Дмитра Євгеновича — Ір-
пінського міського суду Київської 
області; 

Шклярука Дениса Сергійовича — 
Індустріального районного суду 
м.Дніпропетровська; 

Яковенка Івана Івановича — Ізма-
їльського міськрайонного суду Одесь-
кої області. 

8. Прийнято рішення відмовити у 
внесенні подання Президенту про при-
значення Заворотної Оксани Леонідівни 
на посаду судді Хмельницького місь-
крайонного суду Хмельницької області. 

9. Відмовлено у задоволенні заяви 
кандидата на посаду судді Вінницько-

го окружного адміністративного суду 
Шимотюк Оксани Вікторівни, в якій 
висловлено прохання допустити її 
до повторної співбесіди на засідання 
ВРЮ та прийняти і врахувати доопра-
цьований нею реферат. 

10. Прийнято рішення про вне-
сення подань про звільнення суддів 
з посад за загальними обставинами: 

10.1. У зв’язку з досягненням шіст-
десяти п’яти років: 

Даценко Любові Іванівни — судді 
Господарського суду Запорізької об-
ласті. 

10.2. У зв’язку з неможливістю ви-
конувати свої повноваження за станом 
здоров’я: 

Побережного Василя Йосиповича — 
судді Корольовського районного суду 
м.Житомира. 

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

Золотарьової Віри Костянтинівни — 
судді Кіровського районного суду 
м.Дніпропетровська. 

11. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 6.05.2009 про внесення подан-
ня про звільнення Іванової Ірини Ві-
таліївни з посади судді Апеляційного 
суду Київської області (за дії, вчинені 
на посаді судді Києво-Святошинсько-
го районного суду Київської області) за 
порушення присяги. 

12. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 23.09.2008 про внесення по-
дання про звільнення Павлової Жанни 
Петрівни з посади судді Заводського 
районного суду м.Миколаєва за по-
рушення присяги. 

13. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 28.09.2010 про внесення по-
дання про звільнення Павлової Жан-
ни Петрівни з посади судді Завод-
ського районного суду м.Миколаєва 
за порушення присяги, внесену за 
результатами перевірки відомостей, 
викладених у зверненні прокурора 
Миколаївської області Стоянова М.С. 
від 16.05.2007. 

14. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 5.10.2010 про внесення по-
дання про звільнення Ковбаси Юрія 
Петровича з посади судді Ленінського 
районного суду м.Вінниці за порушен-
ня присяги. 

15. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 13.04.2007 (у вигляді допо-
внення до пропозиції від 4.04.2007) 

про внесення подання про звільнен-
ня Кантура Анатолія Михайловича 
з посади судді Прилуцького міськра-
йонного суду Чернігівської області за 
порушення присяги. 

16. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 29.07.2010 про внесення по-
дання про звільнення Манька Генна-
дія Валерійовича з посади судді Гос-
подарського суду Дніпропетровської 
області за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомос-
тей, викладених у заяві тимчасового 
адміністратора ТОВ «Український 
промисловий банк» Раєвського К.Є. 
від 16.10.2009. 

17. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 26.02.2008 про внесення по-
дання про звільнення Целуха Анатолія 
Петровича з посади судді Малинов-
ського районного суду м.Одеси за по-
рушення присяги. 

18. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 20.01.2009 про внесення по-
дання про звільнення Целуха Анатолія 
Петровича з посади судді Малинов-
ського районного суду м.Одеси за по-
рушення присяги.

19. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за його 
зверненням від 21.04.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Кошика 
Андрія Юрійовича, Подоляка Юрія 
Володимировича з посад суддів Гос-
подарського суду Київської області та 
Маляренка Артема Васильовича з по-
сади судді Київського міжобласного 
апеляційного господарського суду (за 
дії, вчинені на посаді судді Господар-
ського суду Київської області) за по-
рушення присяги. 

20. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням голови Фонду державно-
го майна Рябченка О.В. від 19.05.2011, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Омельченка Леоніда Володимировича 
з посади судді Господарського суду 
м.Києва, Разводової Світлани Сергі-
ївни, Плюшка Ігоря Анатолійовича, 
Бернацької Жанни Олександрівни з 
посад суддів Вищого господарського 
суду за порушення присяги. 

21. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями представника корпорації 

«Кепітал інвестментс груп інк» Абра-
мова С.Г. від 16.08.2011, з висновком 
про відсутність підстав для відкриття 
дисциплінарного провадження сто-
совно суддів Вищого господарського 
суду Барицької Тетяни Луківни, Гу-
бенко Надії Михайлівни, Євсікова 
Олексія Олександровича. 

22. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за звернен-
ням представника СТОВ «Комінтер-
нівська птахофабрика» Суткевича О.О. 
від 12.05.2011, з висновком про від-
сутність підстав для відкриття дис-
циплінарного провадження стосовно 
суддів Вищого господарського суду 
Дроботової Тетяни Борисівни, Волко-
вицької Наталії Олександрівни, Рогач 
Лариси Іванівни. 

23. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
депутатським запитом народного 
депутата Гордієнка С.В. від 16.06.2010, 
оголошеним на засіданні Верховної 
Ради 18.06.2010, в інтересах голови 
ради директорів торговельної групи 
«TARGET» Протаса В.М., з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Колесник 
Світлани Андріївни з посади судді 
Київського районного суду м.Харкова 
за порушення присяги. 

24. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
депутатським запитом народного 
депутата Гордієнка С.В. від 16.06.2010, 
оголошеним на засіданні Верховної 
Ради 18.06.2010, в інтересах голови 
ради директорів торговельної групи 
«TARGET» Протаса В.М., з висновком 
про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Сирот-
никова Романа Євгеновича з посади 
судді Московського районного суду 
м.Харкова за порушення присяги. 

25. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою Ковальчука Я.Г. від 19.07.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Дубас Тетяни Володимирівни з 
посади судді Києво-Святошинського 
районного суду Київської області за 
порушення присяги. 

26. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
заявою голови споживчого коопера-
тиву «Торгівельно-закупівельний ко-

оператив «Куяльник» Хайкіна Є.І. від 
15.07.2010, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Аленіна Олександра Юрі-
йовича з посади судді Господарського 
суду Одеської області за порушення 
присяги. 

27. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями Ахундової Т.Н., з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Карпечкіна 
Тараса Петровича з посади судді Гос-
подарського суду Київської області за 
порушення присяги. 

28. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за звернен-
нями директора Дунайського біосфер-
ного заповідника Волошкевича О.М., 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Донцова Дениса Юрійовича з посади 
судді Білгород-Дністровського місь-
крайонного суду Одеської області за 
порушення присяги. 

29. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням Носікова М.М. від 7.02.2011, з 
висновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Кри-
вохижої Тетяни Геннадіївни з посади 
судді Господарського суду Луганської 
області за порушення присяги. 

30. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою Міліна В.Б. від 22.09.2010, з 
висновком про відсутність підстав 
про внесення подання про звільнен-
ня Романова Олексія Валентиновича 
з посади судді Апеляційного суду 
Житомирської області за порушення 
присяги. 

31. Внесено зміни до Регламенту 
ВРЮ. 

32. Залишено без розгляду пропо-
зиції члена ВРЮ від 4.11.2008 про вне-
сення подання про звільнення голів 
судів загальної юрисдикції з посад 
суддів за порушення присяги (стосов-
но 296 суддів); від 18.02.2009 про вне-
сення подання про звільнення голів 
та заступників голів судів загальної 
юрисдикції з посад суддів за порушен-
ня присяги (стосовно 346 суддів); від 
4.11.2008 про внесення подання про 
звільнення голів військових судів з 
посад суддів за порушення присяги 
(стосовно 6 суддів).�

ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення суддів

Відповідно до пунктів 2, 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Звільнити з посад суддів:
апеляційного суду Закарпатської 
області
Лізанця Петра Михайловича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
апеляційного суду Львівської області
Петричку Павла Федоровича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
апеляційного суду Одеської області
Неделько Валентину Олексіївну — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Ткачук Ольгу Олександрівну — 
у зв’язку із досягненням шістдесяти 
п’яти років;
апеляційного суду Херсонської 
області
Годуна Віктора Афанасійовича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Тячівського районного суду 
Закарпатської області
Решетаря Василя Івановича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Слов’яносербського районного суду 
Луганської області
Котелевського В’ячеслава 
Олександровича — у зв’язку з 
поданням заяви про відставку.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ, 
9 лютого 2012 року 
№4379-VI

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 6 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Звільнити Кіяшка Віктора Івановича 
з посади судді господарського 
суду Сумської області у зв’язку 
з набранням законної сили 
обвинувальним вироком щодо нього.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ, 
9 лютого 2012 року 
№4380-VI

КЕРІВНИЦТВО

Кадри без кордонів
РСГС рекомендувала на адмінпосади п’ятьох «чужих» суддів

 � Закінчення, початок на стор.1

Великий переїзд

У кадровому резерві на місце 
очільника Львівського апеляційного 
господарського суду було двоє пре-
тендентів — Роман Марко й Михайло 
Юркевич,(наразі обоє — заступники 
голови). Однак жоден з них не ризик-
нув боротись за підвищення. Нато-
мість на початку засідання до резерву 
включили Бориса Плотніцького. Після 
цього можна було не сумніватись, що 
саме він отримає рекомендацію.

Б.Плотніцький донедавна керував 
Господарським судом Донецької області 
і, як показує практика, ця посада є не-
поганим трампліном для продовження 
кар’єри. Не так давно її покинули Ігор 
Темкіжев (голова Вищого адміністра-
тивного суду) і Артур Ємельянов (очіль-
ник Господарського суду м.Києва).

Спілкування членів ради з пре-
тендентом виявилось досить формаль-
ним, вочевидь ніхто не сумнівався у 
своєму виборі. Так само швидко члени 
ради поспілкувались і з претендента-
ми на інші керівні посади.

Юрій Парусніков отримав реко-
мендацію на посаду заступника голо-
ви Дніпропетровського апеляційного 

господарського суду. Щоправда, пере-
їжджати до іншого міста йому не до-
ведеться — раніше він очолював гос-
подарський суд області. Таким чином 
кар’єра судді ніби одночасно пішла і 
вгору, і вниз. Можливо, «господарни-
ки» вирішили, що О.Тупицькому на 

новій посаді знадобиться людина, ко-
тра зможе швидко ввести його в курс 
регіональних справ, і саме цим можна 
пояснити перехід.

Водночас заради отримання керів-
них посад кілька суддів погодились 
перейти до нижчих інстанцій. Так, 

рекомендацію на крісло голови Гос-
подарського суду Харківської області 
отримала Майя Калантай, яка до цього 
працювала в Донецькому апеляційно-
му господарському суді. А ось Надія 
Величко, яка вирішила очолити Гос-
подарський суд Дніпропетровської 
області, розпрощалась із місцем у ка-
саційній інстанції — вона перевелась 
із Вищого господарського суду. 

Так само із ВГС пішла Рита Нові-
кова — вона отримала рекомендацію 
на посаду заступника голови Госпо-
дарського суду Одеської області. У 
листопаді очільником цього суду став 
Роман Волков, котрий також залишив 
касаційну інстанцію. Цілком можли-
во, що йому знадобилась допомога. Та 
й працювати легше, коли поруч є зна-
йома людина.

Можна очікувати, що на наступне 
засідання РСГС винесе кілька важли-
вих кадрових питань, адже тепер но-
вих голів слід знайти для Київського 
апеляційного господарського суду і 
Господарського суду Донецької облас-
ті. В останньому це буде вже 4 керівник 
за останні 2 роки, тому цікаво буде 
дізнатись, чи не вирішить рада, що 
кадровий резерв регіону вичерпався й 
керівництво слід не «експортувати», а 
«імпортувати». �

ВІЗИТ

«Королівський» досвід
Делегація Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 
побувала в гостях у британських 
суддів. Українським володарям 
мантій розповіли «таємниці» 
розгляду справ Верховним та 
апеляційним судами.

Голова Верховного суду Великої 
Британії лорд Філліпс розповів, що 
протягом року до них надходить 
близько 600 скарг, які розглядаються 
суддями лише на папері без участі 
сторін. Справи розглядають 5, 7 або 
ж 9 суддів залежно від їх складності, 
резонансності та значимості для сус-
пільства.

За загальним правилом справа 
розглядається впродовж 2—4 днів, в 
окремих випадках — 8, а рішення готу-
ється протягом 30—40 днів. Основною 
відмінністю судової системи Великої 
Британії від інших судових систем 
світу, за словами лорда Філліпса, є 
те, що для подальшого апеляційного 
оскарження потрібно отримати до-

звіл від суду першої інстанції. Така 
система суттєво скорочує кількість 
апеляційних скарг, адже контроль їх 
кількості судом першої інстанції та 
ВС не дозволяє перевантажити апе-
ляційний. Крім того, суд присяжних 
є певним «фільтром», оскільки після 
прийняття ним рішення, можливість 
його оскарження обмежується.

Лорди Вілсон та Сампшен розпові-
ли, що у ВС Великої Британії працює 
12 суддів з Англії, Уельсу, Шотландії та 
Північної Ірландії. Як правило, канди-
датами на посади суддів стають особи 
віком 45—50 років, які мають значний 
досвід адвокатської діяльності. Про-
тягом тижня Верховний суд розглядає 
10—15 скарг. Значну увагу, за слова-
ми суддів ВС Великої Британії, вони 
приділяють питанню спеціалізації. 
При розгляді справи у складі колегії 
бере участь хоча б один суддя, який 
спеціалізується саме на певному виді 
правовідносин.

У свою чергу голова ВСС Леонід 
Фесенко розповів про гуманізацію 
українського кримінального законо-

давства, а також проекту нового Кри-
мінального процесуального кодексу. 
Надзвичайно цікавим для суддів ВСС, 

за словами Л.Фесенка, є досвід судових 
установ Великої Британії в частині ви-
конання рішень Європейського суду з 

Л.Фесенко отримав у подарунок від лорда Філліпса книгу про Верховний суд Великої Британії.

Б.Плотніцький вирішив залишити Донецьк заради роботи у Львові.
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АДВОКАТУРА

ЗАСІДАННЯ

Іспити склали
20 лютого представники ВККС дали рекомендації 
11 кандидатам на обрання суддями безстроково. 
Незважаючи на те що понеділок — день важкий, 
«кваліфікаційники» зранку мали хороший настрій. 
Проте це не заважало їм запитувати кандидатів 
про принцип диспозитивності в адміністративному 
судочинстві. 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Світлана ХАРЧЕНКО (зліва), відповівши на запитання членів комісії, 

захистила своє право обіймати посаду судді Київського окружного 

адміністративного суду.

Член ВККС Лідія ГОРБАЧОВА була налаштована оптимістично, 

а ось Віктора ШАРГАЛА кандидати в «безстроковики» 

ще мали переконати.

Голова Подільського районного суду м.Києва Василь БОРОДІН 

представляв інтереси колеги, котра була відсутня

за станом здоров’я.

ЗІБРАННЯ 

Консолідація зусиль 
На спільному засіданні представники Ради суддів України та Ради 
суддів загальних судів підбили підсумки перевірок щодо додержання 
розумних строків тримання під вартою та затвердили пропозиції, 
які, за прогнозами вітчизняних фахівців, допоможуть підвищити 
оперативність роботи судів. 

ФОТО ІВАН СТЕЦЕНКО

Радник Президента — керівник головного управління з питань судоустрою АП 

Андрій ПОРТНОВ запевнив Голову Верховного Суду Петра ПИЛИПЧУКА (праворуч), 

що покінчити з тяганиною під силу новому КПК. 

Антоніна КОЛТУНОВА прийшла на засідання в ролі 

заступника голови Апеляційного суду Харківської області, 

а за кілька днів її призначили очільницею.

Чому на Донеччині виникають проблеми з триманням під вартою, 

розповіла голова Апеляційного суду Донецької області 

Валентина ЛІСОВА. 

Заступник голови ВСС Станіслав МІЩЕНКО прийшов не з порожніми руками. 

Для уможливлення оперативнішого розгляду справ він підготував чимало пропозицій. 

Хоча оперативність роботи судів Буковини не досліджувалася, голова Апеляційного суду 

Чернівецької області Олексій ЧЕРНОВСЬКИЙ (перший ліворуч) узяв до уваги рекомендації РСУ. 

Суддя Європейського суду з прав людини у відставці 

Володимир БУТКЕВИЧ наголосив, що найчастіше українці 

подають заяви через порушення строків тримання під вартою. 
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РОЗДРІБ

«ЗіБ» —
у продажу!

Запитуйте наш тижневик  
у ВСІХ 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. 

Адреси окремих кіосків, 
де реалізується
«Закон і Бізнес»:

•  вул. Артема, 1—5
•  вул. Велика Житомирська, 6
•  вул. Володимирська, 18
•  вул. Володимирська, 24
•  вул. Мала Житомирська, 6 
•  вул. М. Заньковецької, 2
•  вул. Інститутська, 10—12
•  майдан Незалежності
•  вул. Прорізна, 10
•  вул. Б. Хмельницького, 44
•  вул. Хрещатик, 5
•  вул. Хрещатик, 10
•  ст. метро «Хрещатик»
•  вул. Червоноармійська, 48
•  вул. Червоноармійська, 49
•  вул. Червоноармійська, 57
•  вул. Червоноармійська, 73
•  вул. Червоноармійська, 74/5
•  вул. Шота Руставелі, 19

РЕКЛАМА

ГАРАНТІЇ

Фінансове 
протистояння
Пленум Верховного Суду спробує повернути в повному обсязі 
виплати суддям у відставці, які минулого року обмежили 
народні депутати. Конституційний Суд вирішить, 
чи не суперечили нововведення Основному Закону.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

КЕРІВНИЦТВО

Розподіл ресурсів
Рада суддів господарських судів визначилась із претендентами на 
адміністративні посади в п’яти судах. Крім цього, орган самоврядування 
намагався з’ясувати, яке навантаження дозволить суддям ефективно 
виконувати роботу і разом з тим не обмежуватиме прав громадян.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

Голова ВККС Ігор САМСІН (ліворуч) та заступник очільника ВС Анатолій ЯРЕМА розуміють, 

що звуження гарантій провокує обмеження незалежності суддів.

Захищати суддівський корпус у КС Пленум делегував 

Першого заступника Голови ВС Ярослава РОМАНЮКА.

Упродовж років роботи Петра ПИЛИПЧУКА 

Головою ВС йому неодноразово доводилося захищати 

фінансові інтереси третьої гілки влади.

 Узгодивши текст звернення, судді поспішали повернутися 

до своїх справ.

Заради високих посад відразу четверо суддів 

погодилися змінити прописку.

Представник Господарського суду м.Києва Юрій ВЛАСОВ зазначив, 

що в деяких країнах кількість справ, які суддя може розглянути 

впродовж року, прописана.

Голова РСГС Олександр УДОВИЧЕНКО: «Кількість справ, 

які перебувають у провадженні, не завжди дозволяє вкластися 

в розумні строки». Оцінити претендентів на посади керівників члени ради змогли, з’ясувавши, який у тих досвід роботи.
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НОВІ ІНСТИТУТИ

Світлі й темні сторони 
суду присяжних
Чи готові українці до «найціннішої роботи, яку може виконати пересічний громадянин»?

 � Закінчення, початок на стор.1

Суд рівних

Беручи свій початок з Великої 
Британії, класичний суд присяжних 
поширився згодом на всі континенти, 
трансформуючись і підлаштовуючись 
під правові системи та традиції різних 
країн.

Однією з країн, де суд присяжних 
використовується чи не найбільше, є 
США. Відповідно до американського 
законодавства присяжні там задіяні 
не лише під час розгляду криміналь-
них, а й цивільних справ. Практично 
кожен процес, якщо він відбувається 
за скороченою процедурою, слухає суд 
присяжних.

Основною ідеєю останнього є те, 
що пересічного громадянина судять 
такі ж громадяни — без спеціальних 
знань у галузі права. Класичне по-
яснення необхідності інституту при-
сяжних — це захист громадянина від 
свавілля державних органів та право 
на суд рівними собі. Присяжні на-
самперед керуються совістю та своїм 
баченням реалій суспільного життя, а 
не жорсткими рамками норм права.

В американців є веселе прислів’я: 
«Будь увічливим з усіма: ніколи не 
знаєш, хто попаде до складу присяж-
них, які тебе судитимуть». Справді, за 
законодавством Сполучених Штатів, 
кожен громадянин повинен викону-
вати обов’язок присяжного. І не про-
сто обов’язок, а почесний обов’язок, 
як підкреслюють посібники для при-
сяжних і як постійно наголошують 
судді. Дійсно, за роки американської 
незалежності виконання функцій 
присяжного стало почесним грома-
дянським обов’язком. Як записано в 
маленькому посібничку, який отри-
мує кожна особа, котру викликано 
до суду для відбору в присяжні, «не 
існує більш цінної роботи, яку може 
виконати пересічний громадянин». Й 
американці виконують її.

2000 «щасливців»

Недавно на запрошення Департа-
менту юстиції США мені в складі де-
легації довелося відвідати Сполучені 
Штати, де, зокрема, побувати на судо-
вому процесі, бути присутнім під час 
процедури відбору присяжних та по-
спілкуватись із працівниками апарату 
суду, які безпосередньо відповідають 
за всі питання, пов’язані з пошуком 
кандидатур.

Зазвичай можливі присяжні від-
бираються зі списків виборців. Дані 
всіх громадян, котрі мають право го-
лосу на території відповідного округу, 
пропускають через спеціальну про-
граму, яка у випадковому порядку 
вибирає, наприклад, 2000 прізвищ. 
Це — «щасливці», яким наступного 
місяця, можливо, доведеться брати 
участь у здійсненні правосуддя. Далі 
завчасно, приблизно за два тижні, над-
силається повідомлення, коли їм слід 
з’явитися до окружного суду, де вони 
можуть бути відібрані для виконання 
обов’язку присяжного (повідомлення 
надсилаються так, щоб пропорційно 
задіяти всіх — по 500 осіб щотижня). 
Громадяни заздалегідь попереджа-
ють своїх роботодавців про ймовірну 
відсутність на роботі, планують свій 
особистий графік або повідомляють 
судового клерка про неможливість ви-
конання функцій присяжного. 

Разом з повідомленням кожному 
відібраному надсилається пам’ятка 
про права та обов’язки присяжного. 
Це такий собі пропагандистський 
посібник, мета якого — ознайомити 
пересічного американця з повнова-
женнями присяжного, прищепити 
йому певний рівень правової культу-
ри, необхідної в суді. Весь посібник 
написаний доступною, простою й 
разом з тим пафосною мовою, яка дає 
змогу будь-якому громадянину США 
із середньою освітою зрозуміти роль, 
яка відводиться присяжному, та відчу-
ти себе відповідальним за долю особи, 
яка постане перед судом.

Таким чином, коли в указаний у 
повідомленні день особа з’являється 
в суд, щоб узяти участь у відборі, вона 
свідома того, куди й для чого прийшла. 
До речі, до цього моменту людина ще 
не знає, у розгляді цивільної чи кримі-
нальної справи вона братиме участь.

Після цього викликаних осіб 
(близько 200) розподіляють по суддях 
і запрошують до залів, де відбувати-
муться попередні засідання з відбору 
присяжних. Мені довелося спостері-
гати процес відбору 6 присяжних для 
розгляду цивільної справи. Суддя по-
чергово піднімала кожного кандидата 
(а їх було близько 40) та ставила одні 
й ті самі запитання: де народився, де 
проживає, склад сім’ї, вподобання 
тощо. Ставилося навіть запитання, 
чи зареєстрована особа в соціальних 
мережах. Усі питання мали на меті 
дати можливість адвокатам прийняти 
рішення щодо вибору конкретних при-
сяжних, які згодом зможуть оцінити 
їхні докази та постановити рішення. 

Тих, чиї кандидатури відхилили, про-
сили прийти ще раз наступного дня й 
пройти таку саму процедуру, але вже 
для іншої справи. 

Тому сам факт виклику в суд ще 
не означає, що особа буде виконувати 
обов’язки присяжного. Часто бувають 
такі випадки, коли одну й ту саму кан-
дидатуру відхиляють неодноразово 
(причому адвокати мають право роби-
ти відводи й без зазначення причин). 
Проте особа все одно повертається до-
дому з почуттям виконаного обов’язку, 
адже вона зробила все, чого від неї 
вимагає конституція.

Ті ж, кого обрали присяжними у 
справі, розпочинали нове життя — 
після складення присяги вони повинні 
обмежити спілкування зі знайомими, 
щоб не створити хибного уявлення про 
обставини справи, звести до мінімуму 
читання газет, перегляд телепередач, 
не користуватись Інтернетом. Пору-
шення цих правил може призвести до 
недотримання права особи на спра-
ведливий суд. Як наслідок — кримі-
нальна відповідальність, до якої може 
бути притягнено присяжного.

Загалом упродовж майже всієї 
поїздки ми набиралися досвіду, ді-
знавалися про функціонування суду 
присяжних, і, звичайно, все це саме 
по собі формувало певне позитивне 
сприйняття.

Так, ні для кого не є таємницею, що 
присяжні передусім керуються сові-
стю та своїм баченням реалій суспіль-
ного життя, а не усталеними рамками 
законів. Це дає кожному обвинуваче-
ному небезгрунтовну надію, що всі 
обставини будуть узяті присяжними 
до уваги та сприйняті на рівні емоцій, 
а не з формального погляду. Суд при-
сяжних дозволяє уникнути однобіч-
ності при розгляді справи та винесенні 
рішення. Крім того, у деяких випадках 
професійні судді можуть бути менш 
об’єктивними, ніж присяжні, оскільки 
в останніх немає упередженого став-
лення до обвинуваченого. Водночас, 
таке ставлення судді до обвинувачено-
го можна, зокрема, пояснити тим, що 
розгляд численних справ спричиняє 
скептичне ставлення до тверджень 
підсудного та наданих ним доказів.

Суд присяжних збереже зацікав-
леність суспільства в ефективності 
судочинства. Та найважливішим є те, 
що при такому низькому рейтингу, 
який в Україні має сьогодні судова вла-
да, запровадження суду присяжних 
безумовно покращить рівень довіри 
громадян до Феміди. Це також умож-
ливить підвищення загальної правової 
культури, вироблення в нас почуття 
поваги до права та до держави загалом 
за надану можливість безпосередньо 
брати участь у здійсненні судочинства.

Ложка дьогтю

Отже, ми вже зробили перші логіч-
ні висновки на користь цього інсти-
туту та майже сформували внутріш-
нє переконання в його корисності й 
доцільності. Проте відбулась одна 
зустріч, яка стала ложкою дьогтю у 
великій діжці меду й змусила глибше 
зануритись у вивчення іншого — тем-
ного, боку медалі.

Під час поїздки ми зустрілись із од-
ним з аторнеїв (так у США називають 
прокурорів) Південного округу Фло-
риди. Він із задоволенням розповів 
історію з власного досвіду. 

У 1990-х роках ФБР та прокуратура 
завершили розслідування гучної спра-
ви, пов’язаної з наркотиками. Всі фігу-
ранти, включаючи ватажків злочинної 
зграї, були заарештовані та постали 
перед судом. Докази винуватості були 
беззаперечні. Яким же був шок право-
охоронної системи й суспільства, коли 
присяжні оголосили вердикт головно-
му наркобарону — невинуватий. За 
словами прокурора, він довго не міг 
отямитися.

Тільки через три роки вдалося 
встановити, що присяжних банально 
підкупили. Саме тому й був сфальси-

фікований вирок. На наше запитання, 
чим це все закінчилося, прокурор за-
доволено відповів: «Ми й наркоділка 
посадили за давання хабара, і присяж-
них притягнули до відповідальності!» 

Проте найсумнішим у цій ситуації 
стало те, що виправдувальний вирок 
суду присяжних у США не можна ні 
оскаржити, ні переглянути. Навіть 
якщо він постановлений незаконно, 
внаслідок підкупу, і це доведено іншим 
вироком. Саме тому в цьому конкрет-
ному випадку суд присяжних не дозво-
лив правосуддю досягти свого осно-
вного завдання — наркобарона так і 
не засудили за злочини з наркотиками.

Отже, навіть у Сполучених Шта-
тах — такому собі оплоті демократії та 
прав людини — система, що шліфува-
лася століттями, дає збої. Виявляється, 
ніхто не може гарантувати, що на лаву 
присяжних сядуть чесні й високомо-
ральні люди.

Чим глибше занурюватимемося в 
проблематику суду присяжних, тим 
більше стикатимемося з проблемами, 
які притаманні цій формі судочинства. 
Так, об’єктивно різний рівень правової 
культури, а також проблеми, пов’язані 
з добором, призводять до того, що 
присяжними не завжди стають особи 
однакового освітнього та професій-
ного рівня.

Наприклад, у тих же Сполучених 
Штатах через відсутність будь-яких 
вимог до освітнього рівня присяж-
них висловлюються побоювання, що 
ті не здатні розбиратись у складних 
справах. Як справедливо відзначають 
юристи, для вирішення питань, від-
несених до компетенції присяжних, 
одного життєвого досвіду, інтуїції 
та бажання прийняти правильне рі-

шення недостатньо. Необхідні також 
спеціальні знання, перш за все знання 
права, а також досвід правозастосовчої 
практики, яких, очевидно, присяжні 
не мають.

У сучасному світі саме питання 
юридичної освіченості є причиною 
поступового скорочення кількості 
справ у судах присяжних або ж пере-
ходу до континентальної моделі, коли 
присяжні розглядають справи разом 
із професійними суддями. Саме так 
і пропонується зробити в проекті но-
вого КПК.

«Нуліфікація» закону

Ми вже згадували, що присяжні 
приймають рішення під впливом емо-
цій, а не фактів та їх юридичної оцін-
ки. Про те, добре це чи ні, можна буде 
судити лише після оголошення вироку.

З досвіду Російської Федерації вбача-
ється, що в окремих випадках виправ-
дувальні вироки були постановлені у 
зв’язку із тим, що присяжні засідателі, 
погоджуючись із доведеністю факту 
вчинення діяння, все-таки визнавали 
підсудних невинними, пожалівши їх, 
тобто вийшли за межі своїх повно-
важень. Наприклад, в одній справі 
громадянин, якого обвинувачували в 
хабарництві, був визнаний невинува-
тим, оскільки в нього хвора дружина, 
котра потребує лікування; хоча перед 
цим присяжні погодилися з доведеністю 
факту одержання $1500 як хабара.

До речі, Німеччина відмовилася від 
запровадження суду присяжних ан-
гло-американського зразку ще в 1924 
році, заявивши, що державі потрібен 
суд не емоцій, а професіоналів.

Загалом в історії юриспруденції ві-
домі випадки, коли присяжні виноси-
ли виправдувальні вироки злочинцям. 
Науковці називають це «нуліфікацією» 
закону. 

Так, 1995 року увага всього світу 
була прикута до «справи О.Джея Сімп-

сона», якого обвинувачували в убивстві 
дружини та її приятеля. Зірка футболу 
та кіногерой популярної комедії «З 
пістолетом наголо» домігся виправду-
вального вердикту, зібравши для цього 
команду адвокатів із 12 осіб та підібрав-
ши з їхньою допомогою відповідних 
присяжних. І це — за беззаперечних до-
казів його вини. До речі, це не завадило 
визнати його винним під час цивільного 
процесу за позовом родичів жертв щодо 
відшкодування збитків.

Не менш гучною була «справа 
Родні Кінга», розглянута 1992 року. 
Присяжні виправдали поліцейських 
із Лос-Анджелеса, визнавши їх неви-
нуватими в невиправданому застосу-
ванні сили щодо Р.Кінга, попри те, що 
існувала відеокасета із записом жор-
стокого побиття потерпілого.

Верховний суд РФ двічі був змуше-
ний скасовувати вердикти присяжних 
з Ростову-на-Дону, які виносили ви-
правдувальні вироки спецназівцям, 
котрих обвинувачували в убивстві в 
січні 2002 року на території Чечні 6 
мирних жителів. Двічі поспіль при-
сяжні визнавали факт убивства, але 
відмовлялися визнати підсудних ви-
нними, оскільки останні виконували 
наказ.

Тому здебільшого люди в мантіях 
скептично ставляться до можливос-
тей суду присяжних. Як справедливо 
зауважив свого часу нинішній Голо-
ва Верховного Суду України Петро 
Пилипчук, ніхто ніколи не довів, що 
в наших умовах суд присяжних буде 
здійснювати правосуддя на більш 
високому рівні, ніж орган, що скла-
дається із суддів-професіоналів. Вза-
галі, питання належного здійснення 
правосуддя — це перш за все питання 
незалежності та неупередженості суду. 
Ніякі права та гарантії їх здійснення не 
зможуть захистити особу, якщо справу 
щодо неї розглядатиме упереджений 
суд. І не принципово: буде розгляд 
справи здійснюватись одним або трьо-
ма суддями-професіоналами, суддею 
та двома народними засідателями чи 
судом присяжних.

Скільки б не говорили про пози-
тиви інституту присяжних, не можна 
замовчувати той факт, що цивілізова-
ний світ відмовляється від цієї форми 
судочинства як від архаїчної та не-
ефективної. Вчені та юристи-практики 
в США, Великій Британії, Італії вказу-
ють на такі недоліки суду присяжних, 
як його орієнтація на групові інтереси, 
необ’єктивність, чутливість до рито-
рики й суспільних пристрастей, без-
порадність у дослідженні доказів при 
розгляді складних справ, зниження 
відповідальності професійних суддів 
за результати розгляду справ, значна 
кількість необгрунтованих і неза-
конних вердиктів, значна тривалість 
судового розгляду.

Комфорт рівня люкс

Одним з найголовніших аргумен-
тів противників суду присяжних є ко-
лосальні витрати на його утримання. 
Йдеться не тільки про компенсацію 
добових, розмір яких у США, напри-
клад, становить $40 за один судо-день і 
може зрости аж до $70 у випадку надто 
тривалого процесу.

Кожна установа, в якій правосуддя 
здійснюють присяжні, має бути об-
ладнана відповідними приміщеннями 
для відпочинку, обговорення справ 
чи прийняття рішень. Хоча б одним. 
У такій кімнаті забезпечуються міні-
мальні умови комфорту, як-от: телеві-
зор, кавоварка або чайник тощо. Таке 
приміщення повинне сполучатись із 
залою засідань та мати окремий ви-
хід. Виникає логічне запитання до 
кожного, хто хоч раз був у звичайному 
районному суді: чи багато ви бачили 
там приміщень, що хоча б віддалено 
підходили б для облаштування під 
кімнату присяжних? А залів засідань, 
здатних без проблем розмістити, крім 
традиційних учасників процесу, ще й 
ціле журі присяжних?

А присяжних, що слухають справу, 
треба ж іще годувати, необхідно також 
забезпечити, щоб вони проходили до 
приміщення суду, уникаючи контактів 
зі сторонами, свідками чи потерпіли-
ми. У США із цією метою обладнали 
спеціальні автостоянки під судами, 
присяжні користуються службовим 
входом до будівлі суду.

Трапляється, що в кримінальних 
справах присяжних слід ізольовувати 
на певні періоди від сім’ї. Для цього 
потрібні готелі, автомобілі, охорона. 
«Ми найбільше не любимо, коли до-
ходить до таких крайніх заходів, але 
інколи це буває просто необхідно для 
забезпечення неупередженого про-
цесу», — розказував нам службовець 
із окружного суду Флориди. За його 
словами, у таких випадках присяжний 

має право на той же рівень комфорту, 
який він відчуває в повсякденному 
житті. Й уряд Сполучених Штатів на-
дає за його бажанням і дороге авто, і 
номер люкс у готелі, і привозить йому 
стейк з улюбленого ресторану…

Навіть якщо ви дуже позитивно 
ставитеся до суду присяжних, погодь-
теся: цей інститут, у разі його запро-
вадження, несе із собою доволі багато 
ризиків.

Від гасел до практики

У зв’язку з розглядом Верховною 
Радою проекту КПК полеміка стосовно 
суду присяжних значно пожвавішала. 
З парламентської трибуни, телевізій-
них екранів та в Інтернеті закликають, 
що Україна терміново повинна запро-
вадити суд присяжних, обов’язково у 
складі 9 чи навіть 12 осіб, що тільки 
це врятує суспільство й захистить 
громадян від корумпованих судів та 
прокурорів. Лунають звинувачення на 
адресу авторів проекту КПК в знущан-
ні з гарантованого права українських 
громадян бути присяжними. Мовляв, 
склад такого суду обмежено тільки 
трьома присяжними.

Цікаво, хтось запитував громадян: 
чи готові вони бути присяжними? Чи 
є в них бажання полишити все й по-
сидіти кілька тижнів (а може, й міся-
ців) у залі суду? Не в американському 
залі, обладнаному м’якими кріслами, 
комп’ютерами, а в залі засідань рай-
суду, наприклад, Сумської області? А 
чи не згадають міцним слівцем таких 
ораторів присяжні, які будуть зму-
шені щодня автобусом діставатися до 
суду в райцентрі для виконання сво-
го обов’язку (при умові, коли автобус 
через їхнє село проїздить лише раз на 
тиждень)?

Більш ніж переконаний, що ті, хто 
на кожному кроці закликає негайно 
запровадити в Україні суд присяжних 
у складі 12 осіб, ніколи б не погоди-
лися самі бути присяжними. Як екс-
перимент пропоную до формування 
чіткої процедури відбору присяжних 
публічно запропонувати цим особам 
попрацювати присяжними, а список 
таких присяжних скласти за їх ви-
ступами з парламентської трибуни чи 
коментарями та інтерв’ю в ЗМІ. 

До речі, торік в Україні було ска-
совано обов’язкову участь народних 
засідателів у окремих кримінальних 
справах. Тоді теж волали, що в грома-
дян відбирають їхнє законне право, 
гарантоване Конституцією. Тільки за-
мовчували чомусь, що цих громадян і 
серед дня зі свічкою не знайдеш. І що 
саме зі скасуванням цього інституту 
судді змогли розглядати справи у ви-
значені законом строки, не порушуючи 
прав обвинувачених.

Тому, запроваджуючи інститут 

присяжних, ми повинні бути макси-
мально обережними, адже для його 
повноцінного й, головне, якісного 
функціонування потрібен час. Необ-
хідні також значні фінансові ресурси — 
для облаштування залів засідань, кім-
нат для присяжних, належного рівня 
оплати за виконання громадянами 
цих обов’язків. І найголовніше, необ-
хідно, щоб у громадян сформувалася 
внутрішня готовність бути присяж-
ними. Ми повинні не стахановськими 
темпами впроваджувати цей інститут 
у його класичній американській моде-
лі, заробляючи собі бали в політичній 
боротьбі, а насамперед формувати 
належний рівень правової культури, 
створювати передумови для сприй-
няття суду присяжних серед широких 
верств населення, проводити велику 
просвітницьку роботу.

Із цієї позиції видається найбільш 
оптимальною модель, запропонована 
в проекті КПК й підтримана провід-
ними європейськими інституціями. 
До речі, саме така модель, коли суд 
присяжних складається з одного чи 
кількох професійних суддів та кіль-
кох присяжних (причому присяжних 
більше, ніж суддів) діє в більшості 
європейських країн: Німеччині, Гре-
ції, Ісландії, Італії, Австрії та багатьох 
інших.

Пройде не один рік, перш ніж ми 
зможемо відчути реальний позитив 
від запровадження суду присяжних. 
І перш ніж його відчуємо, ми повинні 
переконати наше суспільство в пра-
вильності того, що записано в малень-
кому посібнику для американських 
присяжних: «Не існує більш цінної 
роботи, яку може виконати пересіч-
ний громадянин на підтримку нашої 
держави, ніж повне й чесне виконання 
функцій присяжного». 

Тільки тоді, коли ці слова не будуть 
викликати в нас саркастичної посміш-
ки, зможемо сказати, що готові до суду 
присяжних. �

«Попри позитиви інституту присяжних, 
цивілізований світ відмовляється від цієї форми 
судочинства як від архаїчної та неефективної».

При відборі американських присяжних не останню роль відіграють релігійні переконання.

10 законодавча влада



МЕДІА

Заборонені 
забави
Інтерактивні телевікторини, для 
участі в яких слід відправляти 
дорогі СМС або телефонувати за 
платними номерами, потрапили 
під законодавчу заборону.

Парламент прийняв закон «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення». Відпо-
відно до нововведень забороняється 
трансляція програм з інтерактивними 
конкурсами, за участь у яких необхідно 
заплатити. Також під заборону потра-
пили передачі, в яких глядачам про-
понується заради отримання виграшу 
звернутися до телерадіоорганізації 
в будь-який спосіб (зателефонувати, 
відправити СМС тощо), що передбачає 
стягнення коштів, яке не відповідає 
установленому тарифному плану.

Запроваджена заборона не по-
ширюватиметься на телеканали з об-
меженим доступом, прийом сигналу 
яких неможливий без використання 
декодувального пристрою. Крім цього, 
інтерактивні телевікторини залишать-
ся в програмах, в яких відбувається 
розіграш лотерей. Не стосуватимуться 
новації й передач з проведення твор-
чих конкурсів і спортивних змагань.

Таким чином нововведення не за-
грожують різноманітним шоу талан-
тів, переможця яких обирають глядачі 
шляхом голосування. Хоча надіслати 
СМС чи зателефонувати, а отже, під-
тримати улюбленого учасника, як пра-
вило, коштує кілька гривень. 

Це означає, що законодавчі зміни 
жодним чином не стосуватимуться 
великих телеканалів, які ніколи не за-
ймались організацією платних вікторин. 
Натомість малим компаніям доведеться 
ще тугіше затягнути паски, тим паче, 
що інше їхнє джерело доходів — інтер-
активне ворожіння, потрапило під за-
борону ще минулого місяця. �

ОЧІКУВАННЯ

Суд 2.0
За участі Асоціації «Український 
Кредитно-Банківський Союз» 
відбулося засідання міжвідомчої 
робочої групи з реалізації проекту 
електронного судочинства.

Державна судова адміністрація 
репрезентувала загальну концепцію 
пілотного проекту «Електронний суд». 
Можна очікувати, що  вже у квітні на базі 
одного з господарських судів буде реа-
лізовано електронний документообіг. 

Серед новацій — можливість по-
дання позовів за допомогою засобів 
електронного зв’язку, надіслання 
електронною поштою процесуальних 
документів сторонам справи, подан-
ня клопотань та ін. До внесення змін 
у законодавство електронний доку-
ментообіг існуватиме паралельно з 
паперовим. Важливою особливістю 
проекту стане запровадження системи 
проведення судових засідань у режимі 
відеоконференції. 

Зазначені нововведення забезпечать 
судовим органам і банківській системі 
суттєву економію коштів на поштову 
розсилку та відрядження співробітни-
ків, переконані фахівці УКБС. Таким чи-
ном буде не тільки мінімізовано витрати 
підприємств, а й забезпечено цільове 
використання ресурсів держбюджету.

Крім того, створення умов для 
своєчасного подання та отримання 
процесуальних документів допоможе 
мінімізувати ризики пропущення про-
цесуальних строків.

«Впровадження електронного су-
дочинства сприятиме централізації 
контролю головного офісу банку за 
процесами розгляду всіх судових спо-
рів, які стосуються інтересів фінансової 
установи», — відзначила генеральний 
директор Асоціації Галина Оліфер. �

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Кримінальний лізинг
Встановити санкції за незаконні 
дії з майном, отриманим у 
лізинг, пропонують у Верховній 
Раді. Завдяки цьому нардепи 
сподіваються надати гарантії 
лізингодавцям і сприяти розвитку 
цього виду інвестування.

За словами народного депутата 
Андрія Пінчука, в країнах Європи 
15—17% інвестицій в основні фон-
ди підприємств здійснюються через 
лізинг. На практиці це виглядає так: 
лізингодавець передає лізингоодер-

жувачу певне майно в користування, 
хоча сам залишається його власником. 
Підприємство ж платить за оренду 
майна. Таким чином можна отримати 
на певний строк необхідну техніку, не 
сплачуючи її повної вартості. 

Народний обранець переконаний, 
що відповідні схеми могли б активніше 
використовуватись і в нашій країні, 
однак чинне законодавство недостат-
ньо захищає інвесторів та учасників 
лізингових операцій. Разом з тим 
учасники традиційних кредитних від-
носин отримують гарантії.

Виправити ситуацію А.Пінчук спо-
дівається завдяки законопроекту «Про 
внесення змін до Кримінального ко-
дексу України» (№10073). Зміни мають 
торкнутись, зокрема, ст.222 КК, у якій 
йдеться про шахрайство з фінансовими 
ресурсами. Так, відповідно до ініціатив 
надання завідомо неправдивої інформа-
ції з метою отримання майна в лізинг 
каратиметься штрафом від 1000 до 
3000 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (17 тис. —51 тис. грн.). 
Ще більші санкції передбачені за вчи-
нення таких дій повторно або нанесен-

ня ними великої матеріальної шкоди.
Крім цього, змінами до ст.388 КК 

нардеп пропонує встановити кримі-
нальну відповідальність за розтрату, 
відчуження, приховування, підміну, 
пошкодження і знищення майна, яке 
передане у фінансовий лізинг. Розмір 
штрафу за це коливатиметься в межах 
200—500 неоподатковуваних мінімумів 
(3400—8500 грн.), а в деяких випадках за 
такий злочин можна буде отримати до 
2 років виправних робіт або обмеження 
волі. Такі ж санкції зараз передбачені за 
незаконні дії із заставним майном. �

ЗАДУМ 

Добровільна біометрія
Уряд пропонує ввести нові паспорти для виїзду за кордон
ІЛОНА ВЕРБИЦЬКА

Кабінет Міністрів унесе на 
розгляд ВР документ, який може 
до невпізнання змінити звичну 
паспортну систему.

Згідно з проектом закону «Про 
документи України, що засвідчують 
особу, підтверджують громадянство 
України, дають право на виїзд з Укра-
їни і в’їзд до України» паспортом гро-
мадянина України повинен стати до-
кумент, з яким можна буде перетинати 
кордон країни, а паспорти, до яких усі 
звикли, перетворяться на посвідчення.

Останні безстроково видаватимуть-
ся громадянам після досягнення шіст-
надцятилітнього віку. З їх допомогою 
українці зможуть оформляти доручен-
ня, здійснювати банківські операції й 
укладати цивільно-правові угоди. 

Посвідчення буде схоже на паспорт 
з підписом зі звичайною вклеєною в 
нього фотографією, що сьогодні ви-
користовується усередині країни. Що 
ж до інших даних (звичних записів 
про шлюб, дітей і т.д.), то їх у документ 
уноситимуть за бажанням. «Це не буде 
обов’язковим», — запевнив міністр юс-
тиції Олександр Лавринович, котрий 
займався розробкою законопроекту.

Утім, за його словами, багато пи-
тань, що стосуються зовнішнього 
вигляду документа, остаточно ще не 
вирішені: «Форма, матеріал, розмір й 
інші параметри не описані в проекті, 

їх визначать підзаконні акти».
Перехід з паспортів старого зраз-

ка на нові посвідчення, запевняє 
О.Лавринович, буде не «шоковим», а 
поступовим і добровільним.

«Одна людина зможе вибрати пас-
порт з біометричними даними, інша —
посвідчення громадянина України. 
Хтось захоче мати обидва документи», —
відзначив міністр.

Водночас при внесенні змін до «ста-
рого» паспорта (вклеюванні фотогра-
фії, наприклад) його в обов’язковому 
порядку обміняють на новий.

Те ж стосується й закордонних пас-
портів: після закінчення дії документа 
або при внесенні до нього змін необ-
хідно буде оформити паспорт нового 
зразка.

Як він виглядатиме, теж поки що не 
до кінця зрозуміло. Деталі стануть відо-
мі пізніше, поки ж пропонують основне: 
крім обов’язкової інформації (ПІБ, дата 
народження, стать, громадянство і т.д.), 
паспорт повинен містити оцифроване 
зображення й оцифрований підпис 
власника, а також відбитки вказівних 
пальців його рук.

Вод ночас є д и ної  ба зи док у-
ментів не буде, оскільки, на думку 
О.Лавриновича, така база потрібна 
тільки у випадку, якщо влада за до-
помогою біометрії має намір вести 
контроль за громадянами країни. 
«Фіксація пересувань громадян по-
винна здійснюватися тільки при пере-
тині кордону. Там, наприклад, можна 
буде порівняти біометрію паспорта з 
біометрією візи», — вважає міністр. 

Якщо парламент схвалить про-
ект, нові документи можуть увійти до 
вжитку вже до осінніх виборів. Утім, 
панікувати не варто. Як ще раз підкрес-
лив О.Лавринович, «ніякої обов’язкової 
заміни документів не буде», а «всі раніше 
видані документи, що засвідчують осо-
бу, діятимуть до закінчення передбаче-
ного ними терміну дії».

Тим більше що в законопроект 
можуть бути внесені істотні зміни, та 
й про президентське вето забувати не 
слід. Така доля спіткала в жовтні ми-
нулого року прийнятий парламентом 
закон про біометричні паспорти.

У разі ж успішного проходження 
проекту в Україні якийсь час вико-
ристовуватимуться відразу чотири 
види документів, що, поза сумнівом, 
спричинить чимало незручностей для 
чиновників, фінансистів та пересічних 
громадян.

Залишається сподіватися, що в Єв-
ропі (для виконання плану дій з лібе-
ралізації візового режиму з ЄС все це, 
власне, і затівалося) оцінять зусилля 
України. �

КОНТРОЛЬ

Обмежені 
грою
Народні депутати дозволили 
судам обмежувати цивільну 
недієздатність громадян, 
які надмірно захоплюються 
азартними іграми.

Верховна Рада прийняла закон 
«Про внесення змін до деяких законів 
України (щодо обмеження цивільної 
дієздатності осіб, які зловживають 
азартними іграми)». За проголосували 
354 нардепи. 

Як пояснюють ініціатори нововве-
день Юрій Одарченко й Сергій Міщенко, 
люди, котрі грають в азартні ігри, часто 
не здатні самостійно припинити гру, а 
тому втрачають величезні кошти, а ін-
коли навіть житло. Як наслідок страж-
дають не лише гравці, а і їхні сім’ї.

Відповідно ж до закону, якщо осо-
ба, зловживаючи азартними іграми, 
ставить себе чи свою сім’ю в скрутне 
матеріальне становище, суд має пра-
во обмежити її цивільну дієздатність. 
Коли ж вона позбудеться залежності, 
дієздатність можна буде поновити. �

 ІНІЦІАТИВИ

Головні рекомендації
Нардепи готові надати ВС право анулювати роз’яснення вищих судів
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Комітет ВР з питань правосуддя 
закликав колег підтримати 
законопроект, згідно з яким 
Верховний Суд зможе ставити 
хрест на роз’ясненнях пленумів 
вищих спеціалізованих судів.

«Верховна» реставрація

«Це маленький крок уперед щодо 
повернення Верховному Суду тих пов-
новажень, які в нього забрали». Такими 
словами народний депутат від блоку 
«НУНС» Юрій Кармазін охарактеризу-
вав проект «Про внесення змін до За-
кону України «Про судоустрій і статус 
суддів» (№10076), ініційований «регіо-
налами» Сергієм Ківаловим і Дмитром 
Притикою. А С.Ківалов відзначив, що 
забрали ці повноваження помилково, 
чим дуже потішив Юрія Анатолійови-
ча, й той неодноразово звертав увагу 
присутніх на те, що голова комітету 
визнає хибними положення реформи.

Відповідно до ініціативи, яка 
об’єднала парламентарів з різних таборів, 
ВС має отримати право надавати судам 
рекомендаційні роз’яснення на основі 
узагальнення судової практики та аналі-
зу статистики. Також найвищий судовий 
орган зможе анулювати роз’яснення пле-
нумів вищих спеціалізованих судів. «Це 
просто колосально», — не приховував 
свого задоволення Ю.Кармазін.

Містить проект і норми, які мали б 
підвищити статус керівництва ВС. Так, 
секретарів судових палат пропонуєть-
ся перейменувати в голів, щоправда, 
їхніх обов’язків це не змінить. Нарде-
пи звернули увагу на те, що заразом 
можна було б так само назвати й секре-
тарів палат у вищих судах. Присутні 
на засіданні заступники голів вищих 
господарського й адміністративного 
судів Віктор Москаленко та Михайло 
Цуркан відповідно  не заперечували. 
Тому, можливо, доповнення в проекті 
з’явиться вже до другого читання.

Європейські стандарти

Ще один документ, якому народні 
обранці приділили увагу на засіданні 
комітету, — «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення права особи на 
перегляд судових рішень» (№10001). 
Ініціатори змін, С.Ківалов і Володимир 
Пилипенко, звернули увагу на те, що 
чинне законодавство не встановлює 
процедури перегляду рішень у справах 
про адміністративні правопорушення, 
якщо Європейський суд з прав людини 
визнав порушення нашою державою 
своїх міжнародних зобов’язань. Зо-
крема, не прописано, які саме справи 
підлягають перегляду, та які рішення 
може прийняти суд. 

«Уже зараз є рішення Європейсько-
го суду, в якому він установив пору-
шення ст.6 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод —
права на справедливий суд під час 
розгляду справи про адміністративне 
правопорушення. Однак процедура 
перегляду зараз відсутня в Кодексі про 
адміністративні правопорушення», — 
пояснив необхідність установлення 
цих правил С.Ківалов.

Крім цього, нардепи констатували, 
що після отримання рішення Європей-
ського суду громадянам буває складно 
домогтися перегляду справи на бать-
ківщині. Зокрема, до суду необхідно 
принести копію рішення міжнародної 
інстанції. На практиці ж нерідко буває 
так, що в людини цього папера немає. 
Тому парламентарі пропонують, щоб 

у такому випадку громадяни додавали 
до заяви клопотання про витребуван-
ня цієї копії в міжнародної інстанції. 

Оскільки проект безпосередньо сто-
сувався адміністративного судочинства, 
члени комітету запитали, що думає про 
нього М.Цуркан. Заступник голови ВАС 
відзначив, що зауважень до проекту не 
має і законодавчу прогалину необхідно 
заповнити. Підтримали ініціативи й нар-
депи, тому можна сподіватися на успіх 
новацій і в сесійній залі.

За крок від Жашкова

Хоча комітет і розглянув усі запла-
новані питання, але засідання могло 
зірватися будь-якої миті. Ю.Кармазін 
мусив відбути в термінових справах, а 
тому не міг затримуватися. Без нього ж 
не було б кворуму. Тому, намагаючись 
затримати колегу, С.Ківалов у прямому 
значенні слів тримав його за руку. Так 
комітет розглянув усі документи, які 
належать до його компетенції, та навіть 
почав обговорення «непрофільних».

Серед них — проект «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів (щодо впорядкування діяль-
ності Конституційного Суду України 
з метою гарантування верховенства 
Конституції України та захисту прав і 
свобод громадян)» (№9670). Його роз-
робник, Арсеній Яценюк, пропонував 

установити, що пленарне засідання 
КС повноважне, якщо на ньому при-
сутні не менш ніж 15 суддів. Згідно із 
задумом лідера «Фронту змін», аби КС 
прийняв рішення, за нього мають про-
голосувати не менше 13 суддів. Разом 
з тим нардеп закликав колег зрівняти 
зарплати в КС та місцевих судах.

Навряд чи цей законопроект зна-
йде підтримку в сесійній залі, вирі-
шив не затримуватися через нього і 
Ю.Кармазін. «У мене нема вертольоту, 
я не встигну», — пояснив нардеп свою 
поспішність і залишив засідання, прав-
да, додав, щоб його голос урахували «за 
Яценюка».

Практично відразу після того, як 
«нунсівець» покинув залу, до неї ввій-
шов бютівець Сергій Власенко і засі-
дання могло продовжуватись у звич-
ному руслі. Комітет почав голосувати 
за проект №9670. Представники опо-
зиційних фракцій його підтримали, 
провладні нардепи були проти. Проте, 
як виявилося, разом із «прощальним 
голосом» Ю.Кармазіна більшість здо-
були саме опозиціонери, а тому комітет 
підтримав ініціативу, яка має змен-
шити зарплати суддів КС. Як здалося, 
нардепи з БЮТ і «НУНС» ледве втрима-
лися, щоб не зааплодувати маленькій, 
але все ж перемозі. 

Наступним у порядку денному сто-
яв проект Геннадія Москаля «Про вне-
сення зміни до статті 12 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд України» 
(№9752), в якому передбачено переїзд 
КС зі столиці до Жашкова Черкаської 
області. Валерій Бондик назвав ініці-
ативу «дещо абсурдною» й відзначив, 
що для зміни прописки Суду немає ні 
коштів, ні підстав. Однак опозиціонери 
не збиралися відступати й наполягали 
на «засланні» суддів.

«Комітет С.Ківалова рекомендує 
відправити КС до Жашкова», — саме 
так могли б виглядати заголовки в ЗМІ, 
якби Ю.Кармазін затримався ще хоч на 
5 хв. Але без нього голосів у опозиціо-
нерів не вистачило. Перетягти на свій 
бік вони спробували позафракційного 
комуніста Леоніда Грача, але той з іні-
ціативою не погодився. Проте програ-
ли від цього хіба що журналісти, які не 
отримали інформаційного приводу. У 
будівлі під куполом ініціатива все одно 
не мала б жодних шансів. �

Незважаючи на вмовляння С.Ківалова (ліворуч), Ю.Кармазіну довелося покинути 
засідання комітету.

Якщо новий закон буде прийнято, українці зможуть перетинати кордон 
з двома видами документів.
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КАДРИ

Конкурс 
на допомогу
Мін’юст у березні розпочне відбір 
адвокатів, котрі надаватимуть 
безоплатну вторинну правову 
допомогу. План щодо організації 
та проведення цих конкурсів 
підписав міністр юстиції 
Олександр Лавринович.

Передбачається, що в березні-квіт-
ні Мін’юст створить конкурсні комісії 
з відбору адвокатів та розробить пере-
лік питань для анонімного письмового 
тестування.

Оголошення про проведення кон-
курсів оприлюднять до 26 березня на 
офіційних веб-сайтах Мін’юсту, голов-
них управлінь юстиції в регіонах та в 
місцевій пресі. Сам відбір заплановано 
провести до 18 травня цього року. Піс-
ля цього Мін’юст сформує локальні 
реєстри адвокатів, котрі надаватимуть 
безоплатну вторинну правову допомогу 
на постійній основі за контрактом та на 
тимчасовій основі на підставі договору.

Як відзначають у міністерстві, це буде 
першим досвідом проведення подіб ного 
конкурсу в рамках розбудови системи 
безоплатної правової допомоги. За його 
результатами можна буде виявити недо-
ліки та підготувати необхідні зміни.

Варто відзначити, що підготовлений 
план передбачає низку інформаційних 
заходів, якими супроводжуватиметься 
не лише проведення конкурсів, а й роз-
будова зазначеної системи загалом. Так, 
у березні на офіційних сайтах Мін’юсту 
й головних управлінь юстиції в регіонах 
з’явиться спеціальна рубрика «Безоплат-
на правова допомога», в якій розповіда-
тимуть про події, що відбуваються в ході 
розбудови цієї системи. 

У Мін’юсті відзначають, що після при-
йняття закону «Про безоплатну правову 
допомогу» вже реалізована можливість її 
отримання. Зокрема, при територіальних 
управліннях юстиції створено громадські 
приймальні. Очікується їх відкриття при 
органах виконавчої влади в регіонах. 

До 1 січня 2013 р. Мін’юст має утвори-
ти центри з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги при управліннях 
юстиції в областях, містах Києві та Се-
вастополі. Такі центри допомагатимуть 
при складанні процесуальних документів, 
здійсненні представництва інтересів осіб у 
судах, інших державних органах і органах 
місцевого самоврядування, захисті від об-
винувачення.

У повному обсязі, передбаченому 
законом, всі види безоплатної правової 
допомоги надаватимуться всім катего-
ріям осіб з 1 січня 2017 р. �

ЗАХИСТ ПРАВ

Альтернатива — 
лише для відповідача
Третейська угода може завадити розгляду справи в суді

ЮРІЙ ПРИТИКА, 
доктор юридичних 
наук, професор кафедри 
правосуддя Київського 
національного університету 
ім. Т.Шевченка,

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

Згідно з ГПК та ЦПК суд має 
припинити провадження у справі 
або залишити заяву без розгляду, 
якщо сторони уклали угоду про 
передачу спору третейському 
суду. Проте, за Конституцією, 
права людини мають захищатися 
судом державним. Чи немає тут 
суперечності?

Не правосуддя

Сьогодні альтернативним спосо-
бом розв’язання правових конфліктів у 
державі є третейський розгляд спорів. 
Він реалізується на підставі положен-
ня ч.5 ст.55 Основного Закону: «Кожен 
має право будь-якими не заборонени-
ми законом засобами захищати свої 
права і свободи від порушень і проти-
правних посягань».

Приписи п.5 ч.1 ст.80 ГПК та п.6 ч.1 
ст.207 ЦПК містять вимогу, відповідно 
до якої суд припиняє провадження у 
справі чи залишає заяву без розгля-
ду, якщо сторони уклали угоду про 
передачу спору на вирішення третей-
ського суду. За законом, третейські 
суди приймають рішення тільки від 
свого імені, а самі ці рішення, ухвале-
ні в межах чинного законодавства, є 
обов’язковими лише для сторін спору. 
Забезпечення примусового виконання 
рішень третейських судів перебуває 
за межами третейського розгляду та 
є завданням третьої гілки влади та 
державної виконавчої служби (ст.57 
закону «Про третейські суди», ч.2 ст.2 
закону «Про виконавче провадження»).

При цьому третейські суди не 
віднесені до системи судів загальної 
юрисдикції. З аналізу положень закону 
«Про третейські суди» випливає, що 
вони є недержавними незалежними 
органами захисту майнових і немай-
нових прав та охоронюваних законом 
інтересів фізичних та юридичних осіб 
у сфері цивільних і господарських пра-
вовідносин. 

Таким чином, третейські суди не 
здійснюють правосуддя, а їхні рішен-
ня не є актами правосуддя. Таку думку 

в рішенні від 10.01.2008 №1-рп/2008 
висловив Конституційний Суд, на-
голосивши, що «третейський розгляд 
спорів сторін у сфері цивільних і гос-
подарських правовідносин — це вид 
недержавної юрисдикційної діяль-
ності, яку третейські суди здійснюють 
на підставі законів України шляхом 
застосування, зокрема, методів арбі-
трування. Здійснення третейськими 
судами функції захисту є здійсненням 
ними не правосуддя, а третейського 
розгляду спорів сторін у цивільних 
і господарських правовідносинах у 
межах права, визначеного ч.5 ст.55 
Конституції».

Відмова від права?

Основний Закон наголошує, що 
правосуддя в Україні здійснюється ви-
ключно судами. Делегування функцій 
судів не допускається. Судочинство 
здійснюється Конституційним Судом 
та судами загальної юрисдикції (чч.1, 
4 ст.124). 

Більше того, органи третьої гілки 
влади зобов’язані приймати заяви до 
розгляду навіть у випадку відсутнос-
ті в законі спеціального положення 
про судовий захист. Відмова суду в 
прийнятті позовних та інших заяв чи 
скарг, які відповідають установленим 
законом вимогам, є порушенням права 
на судовий захист, яке згідно з ч.1 ст.64 
Конституції не може бути обмежене.

Відмова від права на звернення до 
державного суду є недійсною. Ці по-
ложення ч.3 ст.1 ГПК і ч.3 ст.3 ЦПК 
є важливою гарантією забезпечення 
права кожного на судовий захист. З 
огляду на це деякі вчені наполягають 
на неприпустимості припинення су-
дом провадження у справі, якщо одна 
зі сторін, незважаючи на укладену 
третейську угоду, наполягає на роз-
гляді справи саме державним судом. 
На погляд цих правознавців, наяв-
ність третейського застереження не 
свідчить про обов’язок звертатися 
для врегулювання спору лише до тре-
тейського суду і не забороняє держав-
ному суду розглядати таку справу й 
ухвалювати рішення. До того ж норм, 
що обмежували б юрисдикцію третьої 
гілки влади у зв’язку з наявністю між 
сторонами третейської угоди, чинне 
законодавство не містить.

Свобода договору

Втім, досить обгрунтованою є й 
інша правова позиція, за якою дер-
жавний суд, до якого подано позов з 
питання, що є предметом регулювання 
третейської угоди, вправі припинити 
провадження у справі, якщо наявне 
заперечення однієї зі сторін щодо 
вирішення спору в державному суді 
й останній не визнав, що третейська 
угода є недійсною, втратила чинність 
або не може бути виконана.

При цьому згода сторін спору щодо 
передання спору на розгляд третей-
ського суду не повинна вважатися 
відмовою від права звернення до дер-
жавного суду по захист права та охо-
ронюваного законом інтересу. Адже 
«сторони є вільними в укладенні до-
говору, виборі контрагента та визна-
ченні умов договору з урахуванням 
вимог цього Кодексу, інших актів 
цивільного законодавства, звичаїв 
ділового обороту, вимог розумності 
та справедливості» (ст.627 ЦК); «кож-
на особа має право на захист свого ци-
вільного права у разі його порушення, 
невизнання або оспорювання» (ч.1 
ст.15 ЦК).

Згідно із ч.2 ст.12 ГПК, ст.17 ЦПК, 
стст.1, 5 закону «Про третейські суди» 
підвідомчий судам спір за наявності 
третейської угоди може бути передано 
сторонами на вирішення третейського 
суду. Проте лише цих приписів недо-
статньо для застосування ч.5 ст.55 акта 
найвищої юридичної сили, адже кон-
ституцієдавець свого часу не дотримав 
загальновизнаного в європейській 
нормотворчій практиці принципу 
правової визначеності.

На розсуд відповідача

У зв’язку із цим певною мірою 
усунути законодавчу невизначеність 
покликана прийнята 26.12.2011 по-
станова пленуму ВГС №18 «Про деякі 
питання практики застосування Гос-
подарського процесуального кодексу 
України судами першої інстанції». У 
ній, зокрема, розглянуті питання за-
стосування п.5 ч.1 ст.80 ГПК.

Відповідно до пп.4.2.3 постанови 
провадження у справі підлягає при-
пиненню, якщо при розгляді справи 
буде встановлено, що «є письмова 
угода сторін про передачу спору на 
вирішення третейського суду… Таку 
угоду сторони вправі укласти як до, 
так і після порушення провадження у 
справі. В останньому випадку прова-
дження підлягає припиненню з поси-
ланням на зазначену норму ГПК. Якщо 
ж таку угоду укладено до порушення 
провадження у справі, то:

— у разі коли відповідач не запе-
речує проти розгляду справи саме 
господарським судом, спір підлягає 
вирішенню останнім;

— у випадку якщо відповідач з 
посиланням на згадану угоду, яка є 
чинною та не визнавалася недійсною, 
наполягає на вирішенні спору саме 
третейським судом господарський суд 
має припинити провадження у справі 
на підставі п.5 ч.1 ст.80 ГПК». �

KКОНФЛІКТ

Боротьба за легітимність
Третейські суди скликають з’їзд, 
щоб уникнути подвійного керівництва
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

У Третейській палаті фактично 
з’явилося двоє очільників. Одного 
обрав з’їзд у грудні минулого року, 
а другий не припиняє виконувати 
повноваження, оскільки 
легітимність недавнього засідання 
викликає чимало заперечень. 
Тому нового та єдиного голову 
«третейці» спробують відзначити 
в березні.

У пошуках справжнього

23 грудня минулого року в при-
міщенні Інституту законодавства 
Верховної Ради відбувся третій все-
український з’їзд третейських суддів. 
На ньому не тільки обговорювалися 
питання розвитку альтернативного 
судочинства, а й прийнято кадрові 
рішення. Так, новим головою Третей-
ської палати було обрано Олега Про-
копчука. Обов’язки він має виконувати 
впродовж 3 років.

Відразу після цього засідання 
чимало «третейців» заговорили про 
те, що з’їзд був несправжнім, мов-
ляв, організатори не дотримувалися 
порядку скликання, та й делегатів 
прийшло надзвичайно мало. Для того 
щоб визначитися зі своєю позицією 
відносно минулорічної події та ви-
рішити питання проведення нового 
з’їзду, 17 лютого збори провела Тре-
тейська палата. 

«Скликання з’їзду проходить за 
такою процедурою. Ініціатором, як 
правило, виступає голова. Після цьо-
го збирається президія Третейської 
палати, вона визначає дату з’їзду, а її 
затверджує палата», — розповів про 

правила скликання вищого органу 
третейського самоврядування Юрій 
Михальський, обраний на посаду го-
лови ТПУ у 2008 р.

За його словами, він не проти об-
рання нового очільника палати, але 
для цього слід провести з’їзд за визна-
ченими правилами. На минулорічному 
ж з’їзді, наголосив Ю.Михальський, 
було зареєстровано лише близько 
трьох десятків делегатів, при цьому 
кістяк становили представники кіль-
кох судів.

Серед тих, хто завітав на з’їзд 
23 грудня, був і «третеєць» Олег Філі-
монов. На його думку, ті збори були 
проведені кулуарно й не репрезен-
тували позиції більшості суддів. По-
дібним чином, відзначив він, можна 
поділитися на компанії по 15 чоловік, 
і кожен обере голову. .

Дехто з учасників засідання про-
понував навіть звернутися до Гене-
рального прокурора, мовляв, нехай 
розбереться, на якій підставі група 
«третейців» оголосила, що проводить 
з’їзд.

Однак не йти на крайні кроки за-
кликала Тетяна Сліпачук. «Не варто 
створювати протистояння Третейської 
палати й того з’їзду, який відбувся. 
Глобально цю проблему може вирі-
шити тільки новий з’їзд, який буде 
зібрано абсолютно легітимно», — на-
голосила вона.

Разом з тим, на думку деяких членів 
ТПУ, нещодавній з’їзд не суть пробле-
ми, а лише її симптом. Головна ж за-
гроза, переконаний Анатолій Жуков, 
полягає в тому, що в законодавстві чіт-
ко не прописані положення стосовно 
Третейської палати. Тому слід думати 
не над конкретним фактом проведен-
ня засідання, а над удосконаленням 

чинних норм. Інакше можна дійти до 
того, що виникне кілька третейських 
органів самоврядування, подібно 
до того, як існують різні банківські 
об’єднання.

Березневі очікування

Після обговорення члени ТПУ до-
мовилися провести з’їзд 16 березня. 
Також «третейці» узгодили, що засі-
дання відбудеться в Києві, правда, де 
саме, сказати відразу не змогли — за 
приміщення ще доведеться домов-
лятися. Вже відомий і список питань 
порядку денного. Зокрема, заплано-
вані вибори нового голови палати й 
ревізійної комісії. Крім цього, можуть 
бути внесені зміни до положення про 
Третейську палату.

Передбачається, що право голо-
сувати на з’їзді матимуть по одному 
представнику від кожного суду. Були 
й інші ідеї, наприклад, створити рей-
тингову систему, за якою чим більший 
суд, тим більше він матиме впливу, але 
такі правила були б надто складними, 
й від них відмовилися.

Хоча й удалось узгодити єдину по-
зицію, у березні можуть бути закиди 
в нелегітимності нового з’їзду. Так, за 
словами декого із суддів, які підтри-
мували грудневе засідання, палата не 
може займатися такими питаннями, 
оскільки вже виконує свої обов’язки 
новий голова. Проте минулоріч не 
обирали нову президію, а тому легі-
тимність нинішньої не повинна викли-
кати сумнівів. Утім, якщо між різними 
блоками «третейців» не буде досягнуто 
компромісу, то аргументи можна буде 
знайти й проти цієї позиції. А там, ди-
вись, і до створення двох третейських 
палат недалеко. �

За наявності письмової угоди сторін про передачу спору на вирішення третейського суду 

провадження у справі, відкрите державним судом, припиняється.

О.Лавринович: «Навесні Мін’юст займеться 

відбором адвокатів».

12 юридична практика



 � Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Інформаційний лист

13 лютого 2012 року                №6-182/0/4-12

Щодо деяких спірних питань судової практики

Головам апеляційних судів областей, міст Києва 
та Севастополя, Автономної Республіки Крим

ПРОЦЕДУРА

Безперспективні позови
Суди та судді не можуть бути 
відповідачами у справах 
про оскарження їх рішень, 
дій чи бездіяльності, вчинених у зв’язку 
зі здійсненням правосуддя

Розглянувши листа голови Апе-
ляційного суду Львівської області 
щодо деяких спірних питань судової 
практики, судова палата в цивільних 
справах Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ зазначає таке.

Чи підлягають розгляду в порядку 
цивільного судочинства вимоги фі-
зичної чи юридичної особи до Держави 
Україна в особі Державного казна-
чейства України про відшкодування 
шкоди, завданої судами (суддями) при 
здійсненні правосуддя? 

У п.10 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду від 13.06.2007 №8 «Про неза-
лежність судової влади» зазначено, що 
виключне право перевірки законності 
та обгрунтованості судових рішень 
має відповідний суд згідно з процесу-
альним законодавством. Оскарження 
у будь-який спосіб судових рішень, ді-
яльності судів і суддів щодо розгляду та 
вирішення справи поза передбаченим 
процесуальним законом порядком у 
справі не допускається, і суди повинні 
відмовляти в прийнятті позовів та заяв 
із таким предметом. 

У постанові Плен у м у ВС від 
12.07.2009 №6 «Про деякі питання, що 
виникають у судовій практиці при 
прийнятті до провадження адміні-
стративних судів та розгляді ними ад-
міністративних позовів до судів і суд-
дів» судам роз’яснено, що у розумінні 
положень ч.1 ст.2, пп.1, 7 і 9 ст.3, ст.17, 
ч.3 ст.50 Кодексу адміністративного 
судочинства суди та судді при розгляді 
ними цивільних, господарських, кри-
мінальних, адміністративних справ 
та справ про адміністративні право-
порушення не є суб’єктами владних 
повноважень, які здійснюють владні 
управлінські функції, і не можуть бути 
відповідачами у справах про оскар-
ження їх рішень, дій чи бездіяльності, 
вчинених у зв’язку з розглядом судових 
справ. 

Зазначені роз’яснення є відтворен-
ням положень стст.62, 126 і 129 Консти-
туції, відповідно до яких матеріальна 
та моральна шкода, заподіяна при 
здійсненні правосуддя, відшкодову-
ється державою лише безпідставно 
засудженій особі в разі скасування 
вироку як неправосудного; судді при 
здійсненні правосуддя незалежні й 
підкоряються лише закону, вплив на 
них у будь-який спосіб забороняється, 
а однією з основних засад судочинства 
є забезпечення апеляційного та ка-
саційного оскарження рішення суду, 
крім випадків, встановлених законом.

Отже, зазначеними положеннями 
Конституції визначено, що рішення 
суду і відповідно до цього дії або безді-
яльність судів у питаннях здійснення 
правосуддя, пов’язаних з підготовкою, 
розглядом справ у судових інстанціях 
тощо, можуть оскаржуватись у поряд-

ку, передбаченому процесуальними за-
конами, а не шляхом оскарження їх дій 
(чи відшкодування моральної шкоди 
одночасно з оскарженням таких дій) 
до іншого суду, оскільки це порушу-
ватиме принцип незалежності судів 
і заборону втручання у вирішення 
справи належним судом. 

У зв’язку із викладеним розгляд су-
дом позовних вимог, незалежно від їх 
викладення та змісту, предметом яких 
є, по суті, оскарження процесуальних 
дій судді (суду), пов’язаних із розглядом 
справи (від стадії відкриття проваджен-
ня у справі до розгляду по суті, пере-
гляду судових рішень у передбачених 
процесуальним законом порядках і їх 
виконання), нормами ЦПК чи іншими 
законами не передбачено. Таким чином, 
у відкритті провадження в такій справі 
слід відмовити на підставі п.1 ч.2 ст.122 
ЦПК, а у разі відкриття провадження у 
справі його слід закрити на підставі п.1 
ч.1 ст.205 ЦПК. 

Які особливості застосування ч.6 
ст.1176 ЦК? 

Що стосується застосування суда-
ми положення ч.6 ст.1176 ЦК, яка пе-
редбачає, що шкода, завдана фізичній 

або юридичній особі внаслідок іншої 
незаконної дії або бездіяльності чи не-
законного рішення органу дізнання, 
попереднього (досудового) слідства, 
прокуратури або суду, відшкодо-
вується на загальних підставах, то 
роз’яснюємо таке. 

Застосування цього законодав-
чого положення можливе у випадку, 
коли предметом позову є інші дії чи 
бездіяльність, зокрема, суду, які не 
пов’язані зі здійсненням правосуддя, 
відправленням судочинства, яке має 
на меті прийняття акту органом су-
дової влади. 

Тобто це інші дії суддів (суду) при 
здійсненні правосуддя, коли спір не 
вирішується по суті, у разі їх незакон-
них дій або бездіяльності і якщо вина 
судді встановлена не лише вироком 
суду, а й іншим відповідним рішен-
ням суду.

Таке законодавче врегулювання 
відповідає вимогам стст.6, 41 Конвен-

ції про захист прав людини і осново-
положних свобод 1950 року. �

Заступник голови 
М.ПШОНКА

ПОСТАЧАННЯ

Акт відносин не породжує
Документ, що фіксує величини 
електричної потужності та мінімальний 
рівень споживання, не є правочином

У порядку інформації та для вра-
хування в розгляді справ надсилаєть-
ся огляд вирішених господарськими 
судами України спорів у справах, 
пов’язаних із застосуванням законо-
давства про постачання електричної 
енергії, судові рішення в яких пере-
глянуто в касаційному порядку ВГС.

1. Акт екологічної, аварійної та 
технологічної броні електропоста-
чання споживача не є ні правочи-
ном, ані актом у розумінні ст.12 ГПК, 
оскільки не породжує, не змінює та 
не припиняє будь-які цивільні пра-
вовідносини.

Обленерго звернулося до господар-
ського суду з позовом до комунального 
підприємства про визнання недійсним 
акта екологічної, аварійної та техноло-
гічної броні енергопостачання спожи-
вача недійсним.

Провадження у справі місцевим 
господарським судом було припине-
но з посиланням на п.1 ч.1 ст.80 ГПК 
у зв’язку з тим, що даний спір не під-
лягає розгляду в господарських судах, 
виходячи з такого.

Способи захисту цивільних прав 
та інтересів визначені ст.16 ЦК. Цією 
нормою встановлено, що суд може за-
хистити цивільне право або інтерес 
іншим способом, що встановлений 
договором або законом.

Статтею 20 ГК як спосіб захисту 
прав суб’єктів господарювання перед-
бачено визнання повністю або частко-
во недійсними актів органів державної 
влади та органів місцевого самовря-
дування, актів інших суб’єктів, що 
суперечать законодавству, ущемляють 
права та законні інтереси суб’єктів гос-
подарювання або споживачів. 

Оскажуваний акт відповідно до 
п.1.2 Інструкції про порядок складан-
ня акта екологічної, аварійної та тех-
нологічної броні електропостачання 
споживача, затвердженої наказом 
Міністерства палива та енергетики 
від 19.01.2004 №26, — це документ 
установленої форми, в якому зазначені 
загальні відомості про споживача, пе-
релік струмоприймачів, віднесених до 
екологічної, аварійної та технологічної 
броні, визначенні їх навантаження, 
добове електроспоживання та врахо-
вано час, необхідний для завершення 
технологічного процесу (циклу ви-
робництва).

Вищий господарський суд погодив-
ся з висновком місцевого господар-

ського суду про те, що акт екологіч-
ної, аварійної та технологічної броні 
електропостачання споживача не є 
правочином, і не має характеру акта 
в розумінні ст.12 ГПК, оскільки не 
породжує, не змінює та не припиняє 
будь-які цивільні правовідносини. 
Такий акт є документом, що фіксує 
величини електричної потужності 
та мінімальний рівень споживання, 
які визначаються замірами або роз-
рахунковим шляхом, має виключно 
технічний характер та складається з 
метою запобігання виникненню над-
звичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру через припи-
нення електропостачання (постанова 
ВГС від 13.05.2011 №38/161а).

Відповідні правові позиції ви-
кладено також у постановах ВС від 
20.04.2010 №№20/158а, 20/144а, 20/146а.

2. Самовільне підключення до 
об’єктів електроенергетики й спо-
живання електричної енергії без 
приладів обліку та укладання до-
говору є підставою для стягнення її 
вартості згідно з приписами стст.1212 
і 1213 ЦК. 

Енергопостачальна організація звер-
нулася до суду з позовом про стягнення 
вартості спожитої електричної енергії 
з товариства, яке самовільно підклю-
чило струмоприймачі до електричної 
мережі позивача. У задоволенні позову 
місцевий господарський суд відмовив з 
посиланням на відсутність між сторона-
ми договору на постачання електричної 
енергії та на те, що відповідач не є спо-
живачем електричної енергії в розумінні 
ст.1 закону «Про електроенергетику» та 
п.1.2 Правил користування електричною 
енергією, затверджених постановою На-
ціональної комісії з питань регулювання 
електроенергетики від 31.07.1996 №28 
(далі — правила).

Апеляційний господарський суд, з 
яким погодився ВГС, скасував рішен-
ня суду першої інстанції, виходячи з 
такого.

Відповідно до ст.27 закону про 
електроенергетику правопорушення 
в електроенергетиці тягне за собою 
встановлену законодавством цивільну, 
адміністративну і кримінальну від-
повідальність. Згідно з ч.2 зазначеної 
статті відповідними правопорушення-
ми є, зокрема, крадіжка електричної 
енергії, самовільне підключення до 
об’єктів електроенергетики і спожи-
вання енергії без приладів обліку.

Під час перевірки енергопоста-
чальною організацією дотримання 
товариством правил було виявлено 
факт підключення струмоприймачів 
до мережі без дозволу енергопоста-
чальної організації та без укладення 
договору про постачання електричної 
енергії, що є порушенням пп.1.3, 5.1, 
6.40 правил.

За даним фактом складено відпо-
відний акт, підписаний товариством 
без зауважень та застережень, а та-
кож оформлено протокол рішення 
комісії з розгляду актів про порушен-
ня, створеної відповідно до вимог 
правил, та Методики визначення об-
сягу та вартості електричної енергії, 
не облікованої внаслідок порушення 
споживачами правил користування 
електричною енергією, затвердженої 
постановою Національної комісії 
регулювання електроенергетики від 
4.05.2006 №562 (далі — методика), 
згідно з якими проведено розраху-
нок обсягів спожитої без дозволу 
електричної енергії та виставлено 
товариству рахунок, який останнє 
оплатило лише частково.

Відповідно до ст.1212 ЦК особа, яка 
набула майно або зберегла його у себе 
за рахунок іншої особи (потерпілого) 
без достатньої, правової підстави (без-
підставно набуте майно), зобов’язана 
повернути потерпілому це майно. 
Особа зобов’язана повернути майно й 
тоді, коли підстава, на якій воно було 
набуте, згодом відпала.

У разі неможливості повернути 
в натурі потерпілому безпідставно 
набуте майно відшкодовується його 
вартість (ч.2 ст.1213 ЦК).

Виявивши факт споживання то-
вариством електричної енергії без 
укладення договору на її постачання, 
енергопостачальна організація пра-
вомірно згідно з вимогами правил та 
приписами методики виставила відпо-
відачу до сплати рахунок за самовільно 
спожиту електроенергію (постанова 
ВГС від 16.02.2011 №37/293).

Аналогічну правову позицію ви-
кладено у постанові ВС від 16.05.2011 
№15/147/10.

3. Рішення постачальника елек-
тричної енергії про нарахування 
вартості недоврахованої спожитої 
електроенергії є оперативно-госпо-
дарською санкцією.

Товариство звернулося до місце-
вого господарського суду з позовом 
про визнання недійсним оформленого 
протоколом рішення комісії енерго-
постачальної організації з розгляду 
акта про порушення правил. Згідно із 
цим рішенням на підставі акта, яким 
зафіксовано демонтаж приладу обліку 
електричної енергії без дозволу енер-
гопостачальної організації, здійснено 
перерахунок обсягу недооблікованої 
електричної енергії та визначено її 
вартість.

Ухвалою місцевого господарського 
суду, залишеною без змін постановою 
апеляційного господарського суду, 
провадження у справі було припинено 
на підставі п.1 ч.1 ст.80 ГПК. Згідно з 
висновками господарських судів оспо-
рюване рішення комісії постачальника 
електричної енергії не є актом в розу-
мінні ст.20 ГК, який породжує певні 
правові наслідки; зазначене рішення 

не має обов’язкового характеру для 
суб’єктів цих відносин.

Не погодившись із висновками гос-
подарських судів попередніх інстан-
цій, ВГС звернув увагу на таке.

Відповідно до ч.1 ст.275 ГК за до-
говором енергопостачання підприєм-
ство (енергопостачальник) відпускає 
електричну енергію, пару, гарячу і 
перегріту воду (далі — енергія) спожи-
вачеві (абоненту), який зобов’язаний 
оплатити прийняту енергію та до-
тримуватися передбаченого догово-
ром режиму її використання, а також 
забезпечити безпечну експлуатацію 
енергетичного обладнання, що ним 
використовується.

Статтею 235 ГК передбачено, що за 
порушення господарських зобов’язань 
до суб’єктів господарювання та інших 
учасників господарських відносин 
можуть застосовуватися оперативно-
господарські санкції — заходи опера-
тивного впливу на правопорушника з 
метою припинення або попередження 
повторення порушень зобов’язання, 
що використовуються самими сторо-
нами зобов’язання в односторонньому 
порядку. До суб’єкта, який порушив 
господарське зобов’язання, можуть 
бути застосовані лише ті оперативно-
господарські санкції, застосування 
яких передбачено договором.

Частиною 1 ст.236 ГК встановлено 
види господарсько-оперативних санк-
цій, в числі яких, зокрема, передбачено 
встановлення в односторонньому по-
рядку на майбутнє додаткових гаран-
тій належного виконання зобов’язань 
стороною, яка порушила зобов’язання: 
зміна порядку оплати продукції (робіт, 
послуг), переведення платника на по-
передню оплату продукції (робіт, по-
слуг) або на оплату після перевірки їх 
якості тощо.

За приписами ч.2 ст.236 ГК перелік 
оперативно-господарських санкцій, 
встановлений у ч.1 цієї статті, не є ви-
черпним. Сторони можуть передбачи-
ти в договорі також інші оперативно-
господарські санкції.

Отже, зі змісту наведених положень 
законодавства України вбачається, що 
рішення постачальника електричної 
енергії про нарахування вартості не-
доврахованої спожитої електроенер-
гії є саме оперативно-господарською 
санкцією, а не актом ненормативного 
характеру в розумінні ч.2 ст.20 ГК.

Згідно з ч.2 ст.237 ГК порядок за-
стосування сторонами конкретних 
оперативно-господарських санкцій 
визначається договором. У разі не-
згоди із застосуванням оперативно-
господарської санкції заінтересована 
сторона може звернутися до суду із 
заявою про скасування такої санкції 
та відшкодування збитків, завданих 
її застосуванням.

Водночас право споживача на 
оскарження в судовому порядку рі-
шення комісії постачальника елек-
троенергії передбачено пунктом 6.42 
правил (постанова ВГС від 30.05.2011 
№ 5002-26/6135-2010).

Аналогічну правову позицію ви-
кладено у постанові ВС від 16.05.2011 
№2-28/2397-2010.

4. У разі порушення споживачем 
умов договору щодо встановленої 
договірної величини електроспожи-

вання у постачальника електричної 
енергії виникає право стягнути зі 
споживача двократну вартість різ-
ниці фактично спожитої і договірної 
величини електричної енергії.

Постачальник електричної енергії 
подав позов до товариства про стяг-
нення заборгованості за використану 
активну електроенергію та двократної 
вартості різниці фактично спожитої 
та договірною величини споживання 
електричної енергії.

Рішенням місцевого господарсько-
го суду, залишеним без змін поста-
новою апеляційного господарського 
суду, позов задоволено частково — 
стягнуто на користь постачальника 
електричної енергії вартість викорис-
таної електричної енергії та двократну 
вартість різниці фактично спожитої 
та договірної величини споживання 
електричної енергії.

Як встановлено господарськими 
судами, постачальником електричної 
енергії та товариством було укладено 
договір про постачання електричної 
енергії, додатком до якого сторони 
узгодили договірні величини спожи-
вання електричної енергії, фактичний 
обсяг якої перевищив договірну вели-
чину споживання.

Умовами договору було передба-
чено, що за перевищення договірних 
величин споживання електричної 
енергії та потужності, визначених 
згідно з договором, товариство спла-
чує постачальнику електричної енергії 
двократну вартість різниці фактично 
спожитої та договірної величини.

Залишаючи без змін постанову 
апеляційного господарського суду, 
ВГС дійшов висновку про те, що за-
боргованість за спожиту електричну 
енергію підлягає стягненню лише в 
межах спожитої електричної енергії, 
визначених умовами договору, а від-
повідальність у вигляді двократної 
вартості повинна застосовуватися 
лише до різниці фактично спожитої 
та договірної величини споживання 
електроенергії, зазначивши таке.

Згідно з ч.5 ст.26 закону про елек-
троенергетику споживачі (крім насе-
лення, професійно-технічних навчаль-
них закладів та вищих навчальних 
закладів І—IV рівнів акредитації дер-
жавної та комунальної форм власнос-
ті), у випадку споживання електричної 
енергії понад договірну величину за 
розрахунковий період, сплачують 
енергопостачальникам двократну 
вартість різниці фактично спожитої 
та договірної величини.

Отже, у разі перевищення за розра-
хунковий період договірних величин 
споживання електричної енергії спо-
живач сплачує постачальнику елек-
тричної енергії двократну вартість різ-
ниці фактично спожитої і договірної 
величини електроенергії (постанова 
ВГС від 29.09.2010 №6/75).

З висновками ВГС погодився й ВС, 
який за результатами перегляду поста-
нови ВГС в зазначеній справі залишив 
її без змін (постанова ВС від 6.12.2010 
№6/75). �

Голова Вищого 
Господарського 
Суду України 
В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України 
Оглядовий лист

30 грудня 2011 року                       №01-06/1872

Про практику застосування господарськими судами законодавства про 
постачання електричної енергії

(за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку 
Вищим господарським судом)

Застосування ч.6 ст.1176 ЦК 
можливе, якщо предметом 
позову є інші дії чи бездіяльність, 
зокрема, суду, які не пов’язані 
зі здійсненням правосуддя.
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ПЕРЕВІРКА

Міськрада — на лаві підсудних
Прокуратура Запорізької 
області подала до суду на 
міськраду м.Енергодара за 
незаконне виділення в постійне 
користування ділянки землі 
площею 11,1683 га. 

Як повідомили в прес-службі про-
куратури Запорізької області, підста-
вою для звернення прокуратури до 
Енергодарського міського суду стали 
результати перевірки дотримання 

законодавства при ухваленні рішень 
про виділення земельних ділянок на 
території міста. 

«Перевіркою було встановлено, 
що в грудні 2011 року Енергодарська 
міськрада ухвалила рішення, яким 
затвердила проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 
11,1683 га комунальному підприєм -
ству «Центр дозвілля «Промінь» й 
передала в постійне користування 
цю земельну ділянку під організацію 

зони відпочинку», — повідомили в 
прокуратурі. 

При цьому, за даними прес-служби, 
в ході перевірки було встановлено, що 
«зазначений в рішенні проект земле-
устрою не розроблявся і не узгоджу-
вався комісією з розгляду питань, по-
в’язаних з узгодженням документації 
щодо землеустрою. Тобто рішення 
міськрадою Енергодара було ухвалене 
з порушенням вимог ст.123 Земельного 
кодексу». 

Після встановлення цього факту 
прокуратурою м.Енергодара було 
внесено протест на рішення Енерго-
дарської міськради, проте вона «ухи-
лилася від його розгляду», що й стало 
підставою для звернення в суд. 

«Позов про визнання даного рішен-
ня міськради Енергодара незаконним 
і його скасування направлено на роз-
гляд до міського суду Енергодара», — 
повідомили в прес-службі прокурату-
ри Запорізької області. �

КОРИСЛИВІ МОТИВИ

Корупційна 
схема від 
голови
Співробітники СБУ спільно 
з ГПУ в одному з районних 
судів м.Житомира викрили й 
припинили дію протиправного 
механізму стягнення хабарів.

Голова одного з районних судів об-
ласного центру через посередників — 
співробітників правоохоронних ор-
ганів — налагодив схему одержання 
хабарів за сприяння зацікавлених 
осіб у здійсненні правосуддя на їхню 
користь.

Зокрема, у лютому 36-річний служи-
тель Феміди через своїх посередників — 
двох співробітників відділу внутрішньої 
безпеки Державної податкової адміні-
страції в Житомирській області — ви-
магав від місцевого мешканця хабар у 
розмірі $35 тис. за сприяння в ухиленні 
від кримінальної відповідальності шля-
хом зміни кваліфікації інкримінованого 
йому злочину.

14 лютого співробітники СБУ 
спільно зі слідчими ГПУ затримали 
посередників-податківців на гарячому 
під час передачі їм чергової частини 
хабара — $10 тис. 

15 лютого за матеріалами СБУ Ге-
неральною прокуратурою стосовно 
голови районного суду м.Житомира 
порушено кримінальну справу за озна-
ками складу злочину, передбаченого 
ч.2 ст.3692 КК («одержання неправо-
мірної вигоди за вплив»).

Стосовно співробітників ВВБ ДПА в 
Житомирській області слідчими Генп-
рокуратури порушено кримінальну 
справу за ознаками злочину, передба-
ченого ч.4 ст.369 КК (давання хабара). 
Їх затримано в порядку ст.115 КПК. �

ДО ВІДПОВІДІ!

Начальниця 
«виконала» 
на 5 років
Апеляційний суд Рівненської 
області залишив без змін вирок 
Острозького районного суду 
Рівненської області стосовно 
заступниці начальника Острозького 
управління юстиції — 
начальниці відділу державної 
виконавчої служби.

Посадовець, зловживаючи службо-
вим становищем, вимагала в директо-
ра ТзОВ «Острозький завод безалко-
гольних напоїв» 26 тис. грн. хабара за 
зменшення на 30% вартості арешто-
ваного майна підприємства (будівлі 
цеху розливного пива) та сприяння в 
купівлі цього об’єкта. Першу частину 
хабара в розмірі 10 тис. грн. керівни-
цтво заводу мало передати її знайомо-
му, котрий не знав про протиправну 
оборудку. 

У липні 2011 р. співробітники СБУ 
затримали посередника під час одер-
жання грошей. Зловмисницю право-
охоронці затримали того ж дня на 
одній з вулиць міста.

Вироком суду заступницю началь-
ника Острозького управління юсти-
ції — начальницю відділу державної 
виконавчої служби визнано винною 
в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 
ст.368 КК («одержання хабара в осо-
бливо великому розмірі»), та засудже-
но до 5 років позбавлення волі. �

ВЕРДИКТ

€44000 за 
інвалідність
Європейський суд з прав людини 
16 лютого ухвалив попереднє 
рішення, яким зобов’язав 
Україну виплатити €44,35 тис. 
компенсації 39-річному жителеві 
м.Харкова В’ячеславу Савіну 
за незаконне затримання 
й тортури.  

Як вказано в заяві, поданій у 
Євросуд, увечері 18 жовтня 1999 р. 
В.Савін був викликаний як свідок 
у кримінальній справі про шахрай-
ство. Суд встановив, що у відділенні 
міліції вартові порядку зв’язали йому 
руки за спиною й побили, щоб змуси-
ти його зізнатися в скоєнні злочину. 
В.Савін пробув у відділенні міліції 
до наступного ранку. 

Через 2 дні після звільнення його 
було оглянуто лікарем. Травми ви-
явилися настільки серйозними, що 
він став інвалідом і тепер страждає 
від сенсорних та моторних порушень 
і судом. Євросуд ухвалив, що Україна 
повинна виплатити В.Савіну €40 тис. 
відшкодування за завдану моральну 
шкоду €1,8 тис. як компенсацію мате-
ріального збитку і €2550 судових ви-
трат. Рішення може бути оскаржене 
за заявою будь-якої зі сторін протягом 
3 місяців. �

ПОРЯДОК

Безпроблемний футбол
Під Євро-2012 в Україні змінили законодавство 
АЛІНА АЛЕКСАНДРОВА 

У Києві відбулася міжнародна 
поліцейська конференція, 
участь в якій взяли близько 
100 представників поліцейських 
структур з 22 країн — учасниць 
футбольного турніру, включно 
з Україною. На ній розповіли 
про «Проблемного уболівальника», 
Міжнародний центр 
поліцейського співробітництва 
й пообіцяли, що гостей чемпіонату 
в Україні зустрінуть толерантні 
міліціонери «європейського 
зразка».

Фанатів перерахували

Найголовніша проблема, яку нама-
гались вирішити учасники конферен-
ції, — забезпечення правопорядку на 
території приймаючих міст в Україні 
й Польщі з урахуванням багатьох фак-
торів, як-от: забезпечення громадсько-
го порядку в місцях скупчення великої 
кількості громадян, безпека дорож-
нього руху, розміщення, перебування 
та пересування великих організованих 
груп футбольних вболівальників і т.д.

Заступник міністра внутрішніх 
справ Віктор Ратушняк зазначив, що 
за період підготовки до футбольного 
чемпіонату була проведена значна ро-
бота, в тому числі — щодо адаптації 
українського законодавства до міжна-
родних вимог. Зокрема, внесено зміни 
до кількох законодавчих актів, розро-
блені з урахуванням факту проведення 
в Україні фінальної частини Євро-2012. 
Наприклад, аби не допустити право-
порушень з боку футбольних фанатів, 
правоохоронці формують базу даних 
«Проблемний уболівальник», куди вно-
сять персональні дані осіб, котрі раніше 
притягувалися до відповідальності за 
скоєння правопорушень на території 
спортивних закладів. Наразі до бази 
внесено інформацію про близько 1,2 тис. 
таких правопорушників. Аби забезпе-
чити правопорядок, не порушуючи при 
цьому права громадян, були розроблені 
та внесені до законодавства зміни, що 
діятимуть на час проведення в Україні 
європейського футбольного чемпіонату. 
Скажімо, одне з нововведень передбачає 
такий важіль впливу на тих, хто скоїв 
правопорушення на території спортив-
ного закладу, як їх примусове видворен-
ня з території країни навіть за наявності 
квитка на футбольний матч.

Заступник міністра зазначив, що 
сьогодні невирішеними залишаються 

проблеми, які потребують більшої уваги 
й детального опрацювання зростання 
агресивності футбольних фанатів, фак-
ти непокори працівникам поліцейських 
підрозділів у ході припинення проти-
правних дій. За словами В.Ратушняка, 
про актуальність цих питань свідчить 
трагедія, яка сталася в Єгипті 1 лютого, 
коли на стадіоні, де відбувався футболь-
ний матч, під час масової бійки 77 осіб 
загинули й близько 250 постраждали. 
«Події, які зараз розгортаються у світі, не 
дозволяють нам нехтувати потенційни-
ми загрозами, насамперед, екстреміст-
ського та терористичного характеру, які 
можуть виникнути під час турніру», — 
додав міліціонер. 

Але не варто боятись — добро-
порядних гостей в Україні ображати 
не збираються. Заступник міністра 
внутрішніх справ заявив: «Я перекона-
ний, що учасники та гості чемпіонату 
побачать в Україні висококваліфіко-
вану, толерантну, адекватну міліцію 
європейського зразка, здатну не лише 
виконувати правоохоронні функції, а 
й готову прийти на допомогу людям у 
різних ситуаціях».

За словами В.Ратушняка, останнім 
часом МВС України та його струк-
турними підрозділами проведено 
досить масштабну роботу з вивчення 
позитивного досвіду тих країн, де 
проходили подібні масові спортивні 
заходи. Значний акцент було зроблено 
на професійну підготовку працівників 
міліції. 

«Я впевнений, — на завершення 
свого вітального слова підкреслив за-
ступник міністра внутрішніх справ, — 
що спільними зусиллями ми врегу-
люємо нагальні проблемні питання, 
а також забезпечимо гідний рівень 
захисту правопорядку під час прове-
дення Євро-2012».

Штаб співробітництва 

Заступник головного коменданта 
поліції Республіки Польща Кшиштоф 
Гаєвський зазначив, що раніше подіб-
на конференція відбулася й у Варшаві. 
Такі зустрічі (а їх за час спільної підго-
товки правоохоронних структур обох 
країн відбулося вже близько 20) сприя-
ють виявленню потенційних проблем-
них моментів у роботі та їх подальшо-
му усуненню. Причому коло відомств, 
залучених до виконання завдань із 
забезпечення безпеки Євро-2012, не 
обмежується лише поліцейськими під-
розділами. До співпраці долучаються 
прикордонники, представники МНС, 
медичних установ тощо.

«Я вважаю, — наголосив заступник 
керівника польської поліції, — що об-
мін досвідом приведе до того, що пра-
вопорядок на території наших країн 
буде забезпечено на високому рівні».

Під час свого виступу перший за-
ступник начальника департаменту 
охорони громадського порядку МВС 
України Сергій Поготов проінформу-
вав учасників конференції про стан 

підготовки українських правоохо-
ронців до європейського футбольно-
го турніру. За словами представника 
керівництва ДОГП, згідно з міжна-
родними стандартами забезпечення 
громадського порядку під час спортив-
них заходів, працівники міліції не пе-
ребуватимуть на стадіонах, їх зусилля 
концентруватимуться на забезпеченні 
правопорядку на території, прилеглій 
до спортивних арен.

С.Поготов також дещо детальніше 
розповів про створення на базі МВС 
України Міжнародного центру полі-
цейського співробітництва. 

«До Євро-2012 буде створено спеці-
альний оперативний штаб МВС, який 
буде виконувати функції Міжнародного 
центру поліцейського співробітництва. 
Він розгортається на базі МВС і стане 
основною ланкою управління в системі 
заходів безпеки Євро-2012», — зазначив 
С.Поготов. На правоохоронців-пред-
ставників інших держав, котрі увійдуть 
до складу центру, буде покладатися 
координація дій з організованого пере-
сування та розміщення на території на-
шої держави груп уболівальників з їхніх 
країн, а також надання консультативної 
допомоги українським колегам-право-
охоронцям. Основними ж вимогами 
до працівників міліції, котрі забез-
печуватимуть громадський порядок, 
стануть тактовність, доброзичливість, 
культура, відкритість для громадян та 
журналістів. 

«Вже визначене місце для штабу. 
Плануємо підготувати відповідне 
приміщення з необхідним облад-
нанням для роботи центру поліцей-
ського співробітництва не пізніше 
ніж за місяць до початку турніру. За 
цей час ми відпрацюємо роботу 
центру на матчах, не пов’язаних із 
Євро-2012. Вже в другій половині 
травня центр буде функціонувати 
в денному режимі, а з 1 червня — 
цілодобово», — резюмував перший 
заступник начальника департаменту 
охорони громадського порядку МВС 
України. До речі, під час Євро-2012 
співробітники МВС України працюва-
тимуть цілодобово в три зміни.

У свою чергу польські правоохо-
ронці ознайомили учасників конфе-
ренції з тими заходами, що були про-
ведені на території їх країни для гідної 
зустрічі фінальної частини чемпіонату 
Європи з футболу. Основна теза зву-
чала таким чином: дві країни — одне 
свято спорту. За цим же принципом 
організовувалася та продовжувати-
меться співпраця між Україною та 
Польщею. �

ІНІЦІАТИВА

У погоні за досконалістю
Робочу групу засипали пропозиціями щодо проекту КПК
Минулого тижня відбулося 
перше організаційне засідання 
робочої групи з доопрацювання 
й підготовки проекту 
Кримінального процесуального 
кодексу (законопроект №9700). 
За словами голови Комітету 
ВР з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної 
діяльності Віктора Швеця, від 
суб’єктів законодавчої ініціативи 
вже надійшло понад 1 тис. 
пропозицій, і це лише початок. 
Тим часом у секретаріаті комітету 
повідомили, що загалом отримано 
вже близько 5 тис. пропозицій. 

У ході засідання члени робочої гру-
пи визначили й обговорили питання, 
які необхідно опрацювати. Серед них:

• визначення порядку притяг-
нення до кримінальної відповідаль-
ності, арешту та затримання окремих 
категорій осіб відповідно до стст.80, 
126 Конституції;

• визначення повнова жень 
Верхов ного Суду як найвищого судо-
вого органу в системі судів загальної 
юрисдикції;

• забезпечення дотримання 
принципу рівних можливостей сторін 

у кримінальному процесі згідно з ви-
могами ст.6 Європейської конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод (зокрема, щодо збору та викорис-
тання доказової бази стороною захисту, 
яка може ініціювати проведення проце-
суальних дій, але задоволення відповід-
ного клопотання залишається на розсуд 
сторони обвинувачення);

• визначення процесуальних 
повноважень прокурора відповідно 
до положень ст.121 Конституції, зокре-
ма, в частині підтримки державного 
обвинувачення в суді та нагляду за 
дотриманням законів органами, які 
проводять оперативно-розшукову ді-
яльність, дізнання, досудове слідство;

• визначення повнова жень 
Служби безпеки в кримінально-
му процесі згідно з міжнародними 
зобов’язаннями України щодо функ-
цій та ролі спеціальної служби;

• врахування п.9 «Перехідних 
положень» Основного Закону шляхом 
зазначення в нормах проекту положень 
щодо сформування системи досудово-
го слідства на базі головного слідчого 
управління Генеральної прокуратури.

Під час засідання порушувалось та-
кож питання необхідності приведення 
положень проекту КПК у відповідність 

із нормами Конституції, міжнародними 
зобов’язаннями України, прописани-
ми в міжнародних договорах, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною 
Радою, та узгодження з практикою Єв-
ропейського суду з прав людини. Наго-
лошувалось на важливості визначення 
моменту набрання чинності Криміналь-
ним процесуальним кодексом: через 6 
місяців чи один рік, і чи не порушува-
тимуться при цьому права громадян.

Присутні обговорили питання до-
судового слідства, об’єднання оператив-
но-розшукової діяльності з досудовим 
розслідуванням, необхідність ретельно 
проаналізувати зміни до інших законів.

Підтримку членів робочої групи зна-
йшла пропозиція керівника головного 
юридичного управління апарату Верхо-
вної Ради Михайла Теплюка про те, що 
слід розділити ухвалення КПК і пов’язане 
з ним внесення змін до інших законів, 
приймаючи ці зміни окремим законом. 
Президент Спілки адвокатів України 
Лідія Ізовітова особливу увагу звернула 
на питання змагальності сторін, запропо-
нувавши конкретні підходи, необхідні для 
надання рівних й однакових повноважень 
і стороні обвинувачення, і захисту.

Представник Національного ін-
ституту стратегічних досліджень 

Олек сандра Руднєва наголосила на 
необхідності внесення змін до Кон-
ституції перед ухваленням проекту 
КПК. На що голова робочої групи 
В.Швець зауважив: «Президентом на 
розгляд Верховної Ради внесено про-
ект Кримінального процесуального 
кодексу. Парламентом його прийнято 
за основу, а комітету доручено його до-
опрацювати у відповідності до чинної 
Конституції. При цьому цілісність і 
логіка, закладені Президентом в про-
екті КПК, повинні бути збережені. А 
решта — питання майбутнього».

Оскільки, відповідно до закону «Про 
Регламент Верховної Ради України», 
23.02.2012 року завершується 14-денний 
термін подання поправок і пропозицій 
до законопроекту, члени робочої групи 
ухвалили рішення доручити секрета-
ріату комітету протягом двох днів — 
25—26 лютого — узагальнити пропо-
зиції суб’єктів права законодавчої іні-
ціативи, підготувати таблицю поправок 
і пропозицій до законопроекту до дру-
гого читання. На наступному засіданні 
таблиця буде розглянута, після чого пла-
нується громадське обговорення в ході 
розширених комітетських слухань. За 
словами В.Швеця, таких поправок буде 
кілька тисяч. �
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НІМЕЧЧИНА

Президентський кредит
 Через фінансовий скандал глава ФРН пішов у відставку
Крістіан Вульф оголосив 
про свою відставку з поста 
президента Німеччини через 
корупційний скандал щодо 
кредиту, який він взяв 4 роки 
тому. Хоча згідно з законом такі 
дії не підпадають під ознаки 
злочину.

Обговорювати дії глави держави 
розпочали після того, як у 2008 році 
К.Вульф взяв кредит на €500 тис. в 
дружини відомого бізнесмена Егона 
Гіркенса під 4%, замість 5%, які про-
понують звичайні комерційні банки 
Німеччини. Президент пообіцяв, що 
згодом опублікує дані щодо кредиту, 
але цього так і не сталося, що значно 
підірвало його авторитет серед ЗМІ. 
Після цього німецька газета «Більд» 
опублікувала матеріал про кредит 
глави держави, що спровокувало гуч-
не суспільне обговорення. В одному з 
видань політолог Олександр Рар запев-
нив: «Вульф зробив трагічну помилку, 
коли пішов проти консервативних 
ЗМІ. Преса в Німеччині дуже сильна 
і впливова. Неможливо телефонним 
дзвінком заборонити публікацію, на-
віть якщо на іншому кінці дроту — 
президент».

За результатами соціологічного 
опитування, 53% респондентів ви-
словилися за відставку К.Вульфа. Як 
свідчить німецький досвід, у рамках 
демократичності думка народу може 
бути останнім «за» чи «проти», що ви-
рішує долю президента, а то й держави, 
формуючи імідж країни, до якого в 
Європі ставляться з особливою увагою.

Вагому роль в цій ситуації відіграла 
законодавча база, адже Німеччина є 
парламентською республікою і прези-
дент має обмежені функції. Минулого 
тижня до федерального парламенту 
Німеччини надійшло прохання про-
курорів про позбавлення К.Вульфа 
недоторканності, що дозволило б роз-
крити обставини отримання кредиту. 
Ще одним фактом демократичності 
законодавства є те, що прокуратура 
має право розпочинати проти пре-

зидента розслідування за підозрою в 
одержанні хабара.

Крім влади, в розкритті скандалу, 
активну роль відіграли німецькі жур-
налісти, котрі мають вагомий автори-
тет і рівень незалежності в суспільстві, 
і сам народ, який у соціологічних опи-
туваннях висловив своє невдоволен-
ня фактом протизаконних дій глави 
держави. Саме завдяки консолідації 
всіх гілок влади з незалежними ЗМІ 
та громадськістю можна чинити на-
лежний опір незаконним діям високо-
посадовців, які завдають непоправної 
шкоди репутації держави.

Певною мірою дивує визнання про-
вини президентом Німеччини, чого 
дуже не вистачає українським політи-
кам. «Події, які розвиваються остан-
німи днями й тижнями, доводять, що 
моє реноме серйозно постраждало. Че-
рез це я більше не вважаю можливим 
і надалі виконувати обов’язки феде-
рального президента. Я оголошую про 

відставку, аби звільнити дорогу своєму 
наступнику», — заявив К.Вульф.

У свою чергу деякі експерти заува-
жують, що в Німеччині немає офіцій-
ної заборони на отримання кредитів 
держслужбовцями та чиновниками. 
Вони мають повне право звертатися з 
такими проханнями до приватних осіб. 
Єдиною загрозою для них є те, що їхні 
опоненти можуть кваліфікувати такі 
дії як прихований хабар. Уважається, 
що К.Вульфу потрібно було втримати-
ся від подібних оборудок і звернутися 
за такими послугами до банку. Це 
дещо підвищило б відсоток на кредит, 
але не вплинуло б на репутацію глави 
держави.

У ФРН більшість лідерів політич-
них партій підтримує нового канди-
дата в президенти 72-річного Йоахима 
Гаука, котрого було запропоновано як 
від коаліції, так і від опозиції. До того 
ж він отримав схвалення й від Ангели 
Меркель. �

ТУРЕЧЧИНА

Імунітет для розвідників
Парламент Туреччини прийняв 
поправки до закону про службу 
розвідки, що дозволяють 
проведення розслідувань і будь-
яких слідчих дій стосовно її 
співробітників лише з санкції 
глави уряду.

Питання правового захисту спів-
робітників турецької розвідки було 
внесене на розгляд парламенту після 
скандалу, що вибухнув у країні, коли 
прокуратура Стамбулу викликала на 
допит нинішнього главу Національ-
ної розвідувальної організації Хакана 
Фідана, його попередника Емре Тане-
ра і ще трьох представників таємної 
служби.

Допитати розвідників прокурори 
вирішили на основі вимоги місцевого 

управління безпеки, що розслідує справу 
про «Союз общин Курдистану» — ор-
ганізацію, що вважається «міським 
крилом» сепаратистської Робочої 
партії Курдистану. Остання визнана 
ООН і Євросоюзом терористичною 
організацією. РПК понад чверть сто-
ліття домагається створення автоно-
мії на південному сході Туреччини. 
В управлінні безпеки представників 
НРО, що проводили таємні перегово-
ри із сепаратистами, обвинуватили в 
змові з ними й перевищенні наданих 
їм службових повноважень.

Відразу після скандалу, що ви-
бухнув, у керівництві стамбульської 
поліції було проведено «чистку». З 
посад було звільнено понад 10 чоло-
вік, так або інакше пов’язаних з роз-
слідуванням справи, що стосується 

«Союзу общин Курдистану». Крім того, 
адміністративне розслідування було 
розпочато стосовно прокурора, який 
спочатку викликав розвідників на до-
пит, а потім видав ордери на їх арешт у 
зв’язку з неявкою в прокуратуру.

Згідно з прийнятим парламентом 
законопроектом, який набере чинності 
після підписання президентом, роз-
слідування стосовно співробітників 
турецької розвідки й інших осіб, при-
значених прем’єром для виконання 
«певних завдань», а також здійснених 
ними діянь при виконання службових 
обов’язків, можливо лише з санкції 
глави уряду.

Це положення насамперед поши-
рюється на суди з особливими повно-
важеннями, що займаються розглядом 
справ, пов’язаних з державною безпе-

кою. Саме ці судові інстанції, створені 
на зміну судам держбезпеки, що колись 
існували в Туреччині, вирішують най-
резонансніші справи про підготовку 
переворотів з метою повалення ни-
нішнього уряду. Опозиція розцінює 
такі дії як інструмент боротьби з іна-
комисленням.

Лідер опозиційної народно-респу-
бліканської партії Кемаль Кілічдаро-
глу, коментуючи підготовлений уря-
дом законопроект, звинуватив владу 
в порушенні чинного законодавства 
й створенні «особливого закону для 
окремих осіб». «Якщо законодавчий 
акт, що суперечить нормам правової 
держави, вступить в силу, ми оскар-
жимо його в Конституційному суді 
Туреччини», — попередив республі-
канець. �
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КНР

Фінальний свисток для рефері
МАРІЯ ЧАПЛИГІНА, РАПСІ

Відомі в Китаї футбольні 
судді засуджені за хабарі 
до тюремного ув’язнення 
на строк до 7 років.

За рішенням суду міста Даньдун 
(північно-східна провінція Ляонін), 
7 років у в’язниці проведе футбольний 
рефері Хуан Цзюнцзе. Суддю між-
народного класу, який був арбітром 
понад 20 років, визнали винним у 
отриманні «винагород» за певні ре-
зультати матчів. Суд також ухвалив 
конфіскувати все його майно.

Тюремний строк 5,5 років також 
призначено відомому в КНР футболь-
ному судді Лу Цзюню. Він визнаний 
винним у «режисурі» результатів 
футбольних матчів національної ки-
тайської ліги. Ще один суддя, Чжоу 

Вейсинь, засуджений до 3,5 років за 
таке ж правопорушення.

Суд також призначив покарання у 
вигляді позбавлення волі на 6,5 років 
колишньому керівникові суперліги 
Китайської футбольної асоціації Лу 
Фену. Очікується, що ухвалення виро-
ків продовжиться найближчим часом.

Історія гучних викриттів у китай-
ському футболі почалася у 2009 році. 
На здивування фанатів, виявилось, 
що причини провальних виступів їх 
улюблених команд пов’язані з корум-
пованістю футбольного керівництва 
країни. Тоді у справі про хабарництво 
було затримано близько 20 чоловік, зо-
крема суддів, спортсменів і керівників 
клубів. Масштаби проблеми виявили-
ся настільки значними, що через рік 
для боротьби з розгулом корупції у 
футболі влада організувала спеціаль-
ний виправний табір для підвищення 
свідомості суддів і спортсменів. �

КИТАЙ

Судові 
лоти
Китайські храми 
Феміди проводитимуть 
аукціони в режимі он-лайн 
для продажу через Інтернет 
вилученого в ході процесів 
майна.

Як повідомляє агентство Синьхуа, 
таким чином влада КНР має намір 
подолати корупцію, яка має місце на 
звичайних аукціонах. Тому інформа-
ція про всі лоти й пропозиції щодо 
них, а також про результати торгів 
буде доступна на спеціальному сайті 
всім охочим.

Основною платформою для он-
лайн-торгів керуватиме Верховний 
суд Китаю, а всі регіональні суди 
повинні будуть розробити дочірні 
сайти. �

РОСІЯ

Сторони-
стенографи
У Держдумі РФ пропонують 
дозволити сторонам судового 
процесу стенографувати засідання 
й транслювати його в Інтернеті. 

Депутати пропонують доповни-
ти чинну редакцію Цивільного про-
цесуального кодексу ст.230.1 згідно 
з якою «за бажання хоч би однієї із 
сторін процесу нею повинні бути на-
дані можливість використання засобів 
аудіо-, відеозапису, стенографування 
засідання, а також його трансляції в 
Інтернеті». При цьому витрати бере на 
себе сторона, що заявила про подібне 
бажання, якщо інше рішення не буде 
ухвалено судом.

Депутати вважають, що таке ново-
введення дозволить «розширити мож-
ливості для перевірки судових актів, 
що приймаються, стимулювати суддів 
і учасників процесів до дотримання 
встановлених законодавством норм». �

ЄВРОСУД

Право на Кремль
Європейський суд з прав людини 
визнав незаконним виселення 
подружжя з квартири в центрі 
Москви.

Заявники стверджували, що у 
2005 р. московська влада виселила їх 
з 6-кімнатної квартири в будинку з 
видом на Кремль, розташованому на 
вул. Знаменка.

При цьому, уточнюють заявники, 
їх переселили на вул. Краснопрудну, 
в менш престижну, на їхню думку, 
квартиру в будинку поряд із залізни-
цею. Проте російські суди визнали, що 
житлові умови сім’ї не погіршились, 
оскільки ринкова вартість їх нової 
квартири на момент переїзду була ви-
щою, а площа — більшою.

У зв’язку з цим заявники зверну-
лися у Євросуд з вимогою визнати їх 
виселення незаконним. Суд погодив-
ся з їхніми доводами, визнавши дії 
влади порушенням права на пошану 
власності. Сума компенсації поки що 
не визначена. Сторонам дано 3 місяці, 
щоб її узгодити. �

Раніше рефері карали футболістів, а тепер покарали й самих арбітрів. 

Зокрема, за договірні матчі.

БІЛОРУСІЯ

Мінська 
переорієнтація 
ЄС та США ввели візові та 
економічні санкції проти Білорусії 
через недемократичні вибори та 
порушення прав людини. 

Олександр Лукашенко на такі дії від-
реагував різкою критикою, заявивши, 
що Білорусія не менш демократична ніж 
країни Заходу. Він зауважив: «Зрозумій-
те, ці санкції ми поки що терпимо, але 
як тільки ви переступите червону межу, 
ми відповімо дуже жорстко».

У свою чергу незалежні спостерігачі 
констатують, що такі дії ЄС та США не 
завдали Білорусії матеріальної шкоди, а 
також не мають економічного характе-
ру. Деякі експерти вважають, що така 
реакція президента передусім зорієнто-
вана на внутрішнього споживача країни. 
Вони стверджують, що візові санкції 
Європи навіть позитивно впливають 
на країну, адже завдяки цьому місцеві 
чиновники, що занесені до чорного спис-
ку, не можуть вивозити свої капітали на 
Захід, а товарообіг з багатьма країнами 
ЄС навіть збільшився. 

Раніше О.Лукашенко неодноразово 
запевняв, що списки нев’їздних грома-
дян в ЄС не заважають успішній біло-
русько-європейській торгівлі, проте 
нещодавно він зауважив, що Білорусії 
більше ніж досить співробітництва з 
Росією, Китаєм, Індією та країнами 
Центральної Азії. �

ЄВРОСОЮЗ

«Клімат-контроль» 
Європейське екологічне агентство 
(ЄЕА) встановило новий податок 
на викиди автомобілями вихлопних 
газів, з метою пришвидшення 
переходу автомобілебудівної 
промисловості на виготовлення 
нових видів двигунів. 

Податок розраховується в залежності 
від потужності двигуна та об’єму викиду 
вихлопних газів й буде стягуватися під час 
придбання автомобіля. Тому найбільший 
податок доведеться платити за автомобілі 
класу люкс, у середньому €20 тис. за мо-
дель. За підрахунками в перші роки дії 
цього податку щорічно в держбюджети 
надходитиме до €10 млрд. 

Такі дії щодо стабілізації рівня кон-
центрації вихлопних газів було узгодже-
но Кіотським протоколом. Він зобов’язує 
розвинуті країни та країни з перехідною 
економікою зменшити викиди продук-
тів згорання у 2008—2012 рр. до рівня 
1990-го. �

Президентом К.Вульф був недовго: всього 1 рік 8 місяців.

О.Лукашенко: «Санкціями Білорусію 

не налякаєш».
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УСМІХНИСЬ!

Смак кактуса

— Ось що-що, а надкушений 
кактус я ніяк не чекала побачити на 
своєму робочому столі після корпо-
ративу 23 лютого...

Диво на картці

Людина завжди вірить у диво, 
особливо коли натискає на банко-
маті кнопку «Запит балансу».

Все відносно

Прогноз погоди після тридцяти-
градусних морозів:

«Сьогодні в місті мінус п’ять 
тепла».

Вікова закономірність

З роками все частіше побачення 
починають нагадувати співбесіди.

Головне витратити

А ви помітили: мріючи стати 
мільйонером, людина думає про те, 
як вона зможе витратити мільйон, 
і ніколи про те, як його заробити.
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АФОРИЗМ

Убогість 
веде до революції, 
революція — 
до убогості.

Віктор ГЮГО
(народився 

26 лютого 1802 року)

РЕЙТИНГ

Дорога Швейцарія
Цюріх обійшов Токіо у світовому рейтингу. 
Київ — на підході
У рейтингу найдорожчих 
для проживання міст, який 
щорічно публікуються Economist 
Intelligence Unit, помінявся лідер: 
торішній чемпіон — Токіо — 
змістився на другий рядок, 
а його місце зайняв Цюріх 
(Швейцарія).

Третє місце дісталося знову-таки 
Швейцарії — Женеві, 4-е і 5-е — Осаці 
й Осло відповідно. До десятки найдо-
рожчих міст також увійшли Париж, 
Сідней, Мельбурн, Сінгапур і Франк-
фурт.

Таким чином лідерами серед най-
дорожчих для проживання міст стали 
японські, швейцарські і австралійські 
міста. На думку експертів, своїми по-
зиціями вони зобов’язані зміцненню 
місцевих валют в умовах кризи (вар-
тість життя вираховується в доларах).

За версією Economist у списку всьо-
го 130 міст, останній рядок займає Ка-
рачі, передостанній — Мумбаї.

Російська столиця знаходиться на 
42-му місці, а ось про Київ економісти 
чомусь вирішили не згадувати. Що, до 
речі, досить дивно, адже потенційним 
гостям Євро-2012, напевно, хотілося б 
вивчити цінову політику міста. 

Тим більше що до аналізу да-
них для складання списку фахівці 
підішли з усією відповідальністю: 
зіставили вартість 160 продуктів і 

послуг у всіх містах, що увійшли до 
рейтингу.

Проте вартість життя в цілому, 
швидше за все, чітко не зорієнтує ту-
риста, а ось оцінка дорожнечі візиту в 
місто — це зовсім інша справа.

У торішньому рейтингу ресурсу 
TripAdvisor столиця України зайня-
ла 8-е місце серед міст, найдорожчих 
для мандрівників. Тоді, за підрахун-
ками фахівців, середня вартість про-
живання в місті протягом доби (ніч у 

готелі, піца, порція сухого мартіні й 
8-кілометрова поїздка на таксі) ста-
новила $332.

У поточному році Київ з цієї по-
зиції ще не оцінювали. Залишається 
сподіватися, що іноземні гості на цю 
суму розраховувати вже не будуть. 
Можна не сумніватися, що наші спів-
вітчизники напередодні проведення 
чемпіонату знайдуть спосіб збільшити 
ціни буквально за все до надхмарних 
висот. �

МОНУМЕНТ

Бронзовий вершник
Сімдесятиріччя покійного 
Кім Чен Іра в КНДР відсвяткували 
з розмахом: на спеціальній 
церемонії публіці представили 
шестиметровий пам’ятник вождю, 
відлитий з бронзи.

Скульптура, що зображає пів-
нічнокорейського лідера верхи на 
коні поряд з іншим вершником, його 
батьком Кім Ір Сеном, була відкрита в 
присутності вищого військового й по-
літичного керівництва КНДР. Правда, 
син увічненого в бронзі правителя, 
ініціатор створення монументу й ни-
нішній лідер країни Кім Чен Ін, не був 
присутній на церемонії.

Сам Кім Чен Ір неодноразово ви-
словлювався проти існування куль-
ту власної особи й спорудження 
пам’ятників, поки він не побудує в 
Північній Кореї «суспільство загаль-
ного благоденствування». Незважа-
ючи на те, що очевидно цього так і не 
відбулося, після смерті лідера в країні 

було проведено немало присвячених 
йому заходів, випущено золоті й срібні 
медалі з портретом «великого полко-
водця», створено гігантський напис на 
гірському схилі.

Що ж до святкувань на честь дня 
народження Кім Чен Іра, то й тут ста-
туєю все не обмежилося. Напередодні 
торжества вождю посмертно привлас-
нили звання генералісимуса КНДР 
(раніше цей титул мав лише його 
батько), були написані хвалебні пісні, 
відбулися концерти й навіть показо-
вий виступ спортсменок синхронного 
плавання. Правда, експерти упевнені, 
що всі ці дійства проводилися не лише 
як пам’ятні заходи, а й як привід зай-
вий раз вшановувати нинішнього ке-
рівника країни.

Втім, день народження Кім Чен 
Іра — це вже давно не просто дата. 
Щорічно 16 лютого в Північній Кореї 
офіційно відзначають день сяючої 
зірки, який є одним з головних свят 
країни. �

РЕЛІГІЯ

«Чаклунська» 
реабілітація
Влада Кельна офіційно 
засудила полювання на відьом 
400-річної давності. Вони 
зробили це на прохання 65-річного 
священика-євангеліста 
й викладача уроків релігії 
Гартмута Гегелера.

За його словами, важлива була не 
стільки юридична реабілітація за-
суджених за чаклунство, скільки мо-
рально-етична позиція міської ради. 

У період з 1446 до 1662 року в Кельні 
понад 100 чоловік викрили в чаклунстві 
й щонайменше 38 з них стратили. Най-
відомішою серед них стала справа голови 
кельнського поштамту Катаріни Генот, яку 
катували, задушили й спалили як відьму. 
Проте насправді причини її переслідуван-
ня були, швидше, політичними. 

За реабілітацію К.Генот виступили 
і її родичі, які є нащадками сестри Ка-
таріни в 15 поколінні. �

ТВАРИНИ

Ні бульдогам!
Американська організація PETA 
(«Люди за етичне ставлення 
до тварин») узялася захищати 
англійських бульдогів. Правда, 
члени РЕТА хочуть не просто 
захищати цих собак, а взагалі 
заборонити їх розводити.

На думку представників органі-
зації, цю породу виводять з відхи-
леннями від фізичної норми, через 
що у тварин виникають проблеми із 
здоров’ям фактично з народження, 
яке, до речі, теж відбувається непри-
родним шляхом — англійські бульдоги 

не можуть народжувати самостійно, 
щенята з’являються на світ у результаті 
кесаревого розтину. 

За словами менеджера з рекламних 
кампаній PETA Ешлі Бірн, у собак цієї 
породи постійні проблеми з дихаль-
ною системою, серцем, суглобами, ву-
хами, крім того, тварини страждають 
від захворювань шкіри.

Поки що організація обмежилася 
висуненням вимог, але, якщо до них 
не прислухаються, члени PETA, ймо-
вірно, знову візьмуться за старе — про-
водитимуть акції на підтримку своїх 
ідей, причому досить радикальні.

Нагадаємо: у 2008 році захисники 
тварин спільно з порнозіркою Джен-
ной Джеймсон і спортсменкою Аман-

дою Бірд провели кампанію проти 
використання в одязі натурального 
хутра й шкіри. Знаменитості сфотогра-
фувалися в голому вигляді з плакатом: 
«Відчуйте комфорт у власній шкірі, не 
носіть хутро».

У т ом у ж 2 0 0 8  р оц і  PETA і 
Дж.Джейм сон спільно рекламували 
безпечний секс для домашніх тварин, 
а у 2009-му керівництво організації 
надіслало президентові США Бараку 
Обамі мухоловку, що дозволяє зловити 
муху, не вбиваючи її (це було зроблено 
після того, коли глава держави вбив 
комаху під час однієї з телепередач). �

ДОКУМЕНТИ

Паспорт, 
будь ласка!
На Фолклендських 
островах збираються 
видавати власні паспорти. 
Саме з такою пропозицією 
місцева адміністрація 
звернулася до уряду 
Великої Британії.

Ідея ввести посвідчення особи, 
на яких, окрім напису «Сполучене 
королівство Великої Британії і Пів-
нічної Ірландії», також значити-
меться назва островів, припала до 
смаку місцевому населенню.

Справа чи то в самосвідомості, чи 
то в тому, що сьогодні для отримання 
документів жителям островів дово-
диться їхати аж до Лондона.

Проте, незважаючи на підтрим-
ку фолклендців, у життя ініціатива 
може й не втілитися. Введення «міс-
цевих» паспортів може тільки поси-
лити назріваючий територіальний 
конфлікт між Великою Британією й 
Аргентиною, оскільки, ймовірно, це 
буде сприйнято як бажання остро-
вів підкреслити зв’язок території з 
британською короною.

Подібна практика зараз існує в 
Гібралтарі: місцеві жителі отриму-
ють британські паспорти з вказів-
кою назви території. Причому їх 
видачею займається місцева адмі-
ністрація. 

Велика Британія поки що не дала 
офіційної відповіді на пропозицію, 
проте в Міністерстві внутрішніх 
справ країни вважають, що такі дії 
будуть невиправдано дорогими. �

ТВЕРЕЗІСТЬ

Пияцтву — 
бій!
Глава англійського уряду Девід 
Кемерон розробив план у боротьбі 
з алкоголізмом, який нищить 
націю. На думку прем’єр-міністра, 
боротися з «ганебним» рівнем 
пияцтва в країні потрібно, 
підвищивши мінімальні ціни на 
алкоголь.

За оцінками експертів, близько 40% 
чоловічого населення й 25% жіночого 
перевищують рекомендовані норми 
споживання спиртного, а діагноз 
«алкоголізм» можна поставити понад 
40 тис. жителів Туманного Альбіону. 
Рівень смертності, пов’язаної із вжи-
ванням спиртного, постійно збіль-
шується, а на лікування алкоголіків 
британська система охорони здоров’я 
щорічно витрачає понад €3 млрд.

Така статистика потребує вжиття 
надзвичайних заходів, чим уряд у цей 
час і займається. Довгостроковий план  
боротьби з пияцтвом буде опублікова-
но в березні цього року, поки ж прем’єр 
озвучив лише кілька його пунктів.

Д.Кемерон запропонував створити 
мережу витверезників, куди п’яних 
доставлятимуть з комфортом, спеці-
альними автобусами. Затримувати й 

саджати в автобуси тих, хто переоці-
нив власні сили, увійде в обов’язок по-
ліцейських, кількість яких планується 
збільшити «для боротьби з пияцьки-
ми бешкетами». А біля нічних клубів 
чергуватимуть лікарі «швидкої», які 
повин ні надавати допомогу відвідува-
чам, котрі перебрали міру.

В основному ж по кишені англій-
ських алкоголіків мають намір бити ко-
пійкою, точніше євроцентом. Як заявив 
Д.Кемерон, уведення мінімальної ціни 
на одиницю товару на рівні 36 євроцен-
тів врятує від передчасної смерті близь-
ко 300 співгромадян, а на рівні 60 євро-
центів збереже життя 2 тис. чоловік.

У ході підготовки плану уряд про-
водив консультації не тільки з меди-
ками, а й з виробниками спиртного, 
які від таких нововведень, ймовірно, 
зовсім не в захваті. Залишається спо-
діватися на те, що консенсусу буде до-
сягнуто, адже таку практику можуть 
розцінити як недотримання прийня-
того у Євросоюзі законодавства про 
вільну торгівлю. �

ЖИТТЯ

Людина — від зачаття
У США відстоюють права дітей, 
що знаходяться в утробі матері
Депутати нижньої 
палати законодавчих 
зборів штату Вірджинія 
прийняли законопроект, 
згідно з яким людський 
зародок уважатиметься 
особою з моменту зачаття.

Народні обранці вважають, що 
ембріон має бути наділений усіма пра-
вами, якими володіє будь-який інший 
житель штату, з моменту зачаття і на 
всіх стадіях свого розвитку.

Правда, щоб закон набрав чиннос-
ті, його ще повинен підтримати Сенат 
штату й підписати губернатор. І якщо 
останній не буде проти цієї ініціативи 
(ухвалення проекту домагалися респу-
бліканці, представником яких є губер-

натор Вірджинії Боб Мак-Доннел), то 
яке рішення ухвалить верхня палата, 
поки невідомо.

Якщо закон все-таки буде при-
йнято, в штаті виникне незрозуміла 
ситуація з проведенням абортів. З 
одного боку, операція з позбавлення 
від плоду вважатиметься вбивством, 
адже зародок матиме таке ж право на 
життя, як будь-який інший громадя-
нин Вірджинії, з іншого — можливість 
зробити законний аборт залишиться 
в дії, оскільки рішення, що дозволяє 
матері позбавлятися від небажаного 
плоду, ухвалене в 1973 році Верховним 
судом США, ніхто не відміняв.

У будь-якому випадку мета авто-
рів законопроекту, яка, за їх власним 
твердженням, полягає в тому, щоб 

«ускладнити проведення абортів», 
буде досягнута.

Проте зупинятися на цьому депута-
ти не збираються. Більше того, новим 
законопроектом, внесеним і затвердже-
ним того ж дня, що і попередній, народні 
обранці забезпечили «комплексний під-
хід» до питання. Їх мета — не ввести за-
борону на аборти, а переконати матерів 
залишити життя плоду.

У разі затвердження документа в 
Сенаті і його підписання губернато-
ром перед абортом жінки зобов’язані 
будуть проходити процедуру ультраз-
вукового дослідження. Прихильники 
ідеї сподіваються на те, що, побачив-
ши свою дитину на екрані апарату 
УЗД, мати передумає позбавлятися 
від нього. �

Найдорожчі магазини сувенірів розташовані на набережній Лімматквай.

Тепер за жителями Пхеньяну з постаменту наглядатимуть цілих два Кіми.

16 weekend



ДТП

«Бумер» іде на обгін
Обов’язок дотримання безпечної 
дистанції після завершення маневру 
покладається на водія транспортного 
засобу, котрий здійснює переміщення

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7
про відшкодування шкоди за каса-
ційною скаргою Особи 7 на рішення 
Новоукраїнського районного суду 
Кіровоградської області від 23.04.2010 
та Апеляційного суду Кіровоградської 
області від 14.07.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У серпні 2008 року Особа 6 пред’явив 
у суді позов до Особи 7 про відшкоду-
вання шкоди. 

Зазначав, що 14.12.2006 о 18 годині 
Особа 7, керуючи автомобілем ГАЗ-53, 
номерний знак №*, що належить від-
повідачу на праві власності, і рухаю-
чись автодорогою Кіровоград—Пла-
тонове на 21 км траси не дотримався 
дистанції та допустив зіткнення з ав-
томобілем BMW 535і, номерний знак 
№**, який належить Особі 6 на праві 
власності, під керуванням останньо-
го, чим йому завдано матеріальної та 
моральної шкоди. Збитки на ремонт 
автомобіля становлять 11260 грн. 
53 коп., моральна шкода заподіяна в 
розмірі 10 тис. грн., 1 тис. грн. витрат 
на правову допомогу, 360 грн. витрат 
на проведення автотоварознавчого 
дослідження та 348 грн. судових ви-
трат у справі. 

У січні 2010 року Особа 6 збільшив 
свої позовні вимоги та просив стягнути 
з відповідача 48771 грн. 81 коп. на від-
шкодування матеріальної шкоди, 15 тис. 
грн. на відшкодування моральної шкоди, 
1 тис. грн. витрат на правову допомогу, 
360 грн. витрат за проведення авто-
товарознавчого дослідження, 560 грн.
оплати за проведення актуалізації вна-
слідок інфляції по визначенню матері-
ального збитку автомобіля BMW 535і, 
751 грн. 20 коп. витрат на проведення 
автотехнічної експертизи та 348 грн. 
судових витрат у справі. 

Рішенням Новоукраїнського ра-
йонного суду Кіровоградської області 
від 23.04.2010, залишеним без змін 
ухвалою Апеляційного суду Кірово-
градської області від 14.07.2010, позов 
Особи 6 задоволено частково: стягнуто 
з Особи 7 на його користь 27987 грн. на 
відшкодування матеріальної шкоди, 
5 тис. грн. на відшкодування моральної 
шкоди та 1671 грн. 20 коп. судових ви-
трат у справі. 

У касаційній скарзі Особа 7 просить 
скасувати ухвалені рішення судів, по-
силаючись на неправильне застосуван-
ня судами норм матеріального права й 
порушення норм процесуального пра-
ва, та ухвалити у справі нове рішення 
про відмову в задоволенні позовних 
вимог в повному обсязі. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) на 
рішення загальних судів у криміналь-
них і цивільних справах, подані до ВС 
до 15.10.2010 і призначені (прийняті) 
ним до касаційного розгляду, розгля-

даються ВС в порядку, який діяв до 
набрання чинності цим законом. 

У зв’язку із цим справа підлягає 
розгляду в порядку ЦПК від 18.03.2004 
в редакції, яка була чинною до змін, 
внесених згідно із законом від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів». 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню частково з таких підстав. 

Задовольняючи частково позовні 
вимоги Особи 6, суд першої інстанції, 
з висновками якого погодився й апе-
ляційний суд, виходив із доведеності 
вини Особи 7 у скоєнні ДТП 14.12.2006. 

Проте з такими висновками су-
дів повністю погодитися не можна, 
оскільки суди дійшли їх із порушенням 
норм матеріального та процесуального 
права. 

Відповідно до положень ст.1187 ЦК 
шкода, завдана джерелом підвищеної 
небезпеки, відшкодовується особою, 
яка на відповідній правовій підставі 
(право власності, інше речове право, 
договір підряду, оренди тощо) володіє 
транспортним засобом, механізмом, 
іншим об’єктом, використання, збері-
гання або утримання якого створює 
підвищену небезпеку. 

Відповідно до ч.1 ст.1188 ЦК шкода, 
завдана внаслідок взаємодії кількох 
джерел підвищеної небезпеки, від-
шкодовується на загальних підставах, а 
саме: шкода, завдана одній особі з вини 
іншої особи, відшкодовується винною 
особою; за наявності вини лише особи, 
якій завдано шкоди, вона їй не відшко-
довується; за наявності вини всіх осіб, 
діяльністю яких було завдано шкоди, 
розмір відшкодування визначається у 
відповідній частці залежно від обста-
вин, що мають істотне значення. 

Як на підставу доведеності вини 
Особи 7 у скоєнні цієї ДТП, суд по-
слався на висновок додаткової ав-
тотехнічної експертизи №5130 від 
24.07.2009, згідно з яким за умови на-
лежного та своєчасного виконання 
водієм автомобіля ГАЗ вимог пп.12.3 та 
13.3 Правил дорожнього руху (далі —
ПДР) він мав технічну можливість із 
моменту виявлення факту початку пе-
рестроювання автомобіля BMW 535і 
в праву смугу руху, своєчасно сфор-
мувати безпечну дистанцію (більше 
7—11 м), та тим самим уникнути ДТП 
із моменту початку гальмування авто-
мобіля BMW 535і. Оскільки дії водія 
автомобіля ГАЗ були останніми діями, 
якими було можна уникнути пригоди 
при фактичних діях водія автомобіля 
BMW 535і, саме дії водія автомобіля 
ГАЗ, які не відповідали вимогам ПДР, 
перебувають в причинному зв’язку із 
фактом зіткнення. 

Однак висновок судової автотехніч-
ної експертизи про обставини ДТП, дії 
її учасників є одним із доказів, який 
оцінюється судом за правилами ст.212 
ЦПК.

Заперечуючи проти позову, Особа 7
зазначав, що у скоєнні ДТП винен пози-
вач, який, обігнавши його по зустрічній 

смузі руху на відстані близько 7 метрів, 
різко загальмував попереду нього, чим 
порушив ПДР. Проте суд належним 
чином цих доводів не перевірив і об-
ставині, яка має істотне значення для 
справи, ніякої юридичної оцінки не 
дав, чим порушив вимоги ст.212 ЦПК. 

Як убачається із висновку авто-
технічної експертизи №884/18 від 
12.06.2007, дії водія BMW 535і Особи 6
в цій ситуації регламентувались вимо-
гами пп.12.9 (г) та 14.2 (г) ПДР. Однак 
відсутність у наданих на дослідження 
матеріалах даних про віддаленість ав-
томобіля ГАЗ-53 від автомобіля BMW 
535і в момент часу, коли водій автомо-
біля ГАЗ-53 мав сприйняти дорожню 
обстановку як небезпеку для руху, та 
відсутність даних про швидкість руху 
автомобіля BMW 535і унеможливлює 
вирішення питання про те, чи мав 
водій Особа 7 технічну можливість 
уникнути ДТП. 

Згідно з п.12.9 (г) ПДР водієві за-
бороняється різко гальмувати (крім 
випадків, коли без цього неможливо 
запобігти ДТП). Відповідно до п. 14.2 (г) 
ПДР перед початком обгону водій по-
винен переконатися в тому, що після 
обгону зможе, не створюючи пере-
шкоди транспортному засобу (далі —
ТЗ), який він обганяє, повернутися 
на займану смугу руху. Тобто водію 
забороняється після обгону ТЗ різко 
перестроюватися на раніше займану 
смугу (підрізати кут), створюючи тим 
самим перешкоду автомобілю, що об-
ганяється. Тому обгін вважається ви-
конаним правильно, якщо водій ТЗ, що 
обганяється, під час такого маневру не 
буде змушений знижувати швидкість 
руху або різко гальмувати. Це означає, 
що між ТЗ, що обганяється, повинна 
бути забезпечена безпечна дистанція, 
дотримання якої в такому випадку 
покладається на водія ТЗ, що обганяє. 

Згідно з висновком автотехнічної 
експертизи №5130 від 24.07.2009 при 
належному виконанні вимог пп.12.9 та 
14.2 ПДР, водій автомобіля BMW 535і 
мав технічну можливість не стати пере-
шкодою для водія автомобіля ГАЗ-53, 
та виключити необхідність водію ван-
тажного автомобіля гальмувати і тим 
самим уникнути ДТП. Відповідаючи 
на питання про технічну спроможність 
показів водія автомобіля ГАЗ-53 Особи 7
в частині того, що перед зіткненням ав-
томобіль BMW 535і зупинився на смузі 

руху автомобіля ГАЗ-53 з врахуванням 
зафіксованої при огляді місця пригоди 
слідової інформації, тобто шляху галь-
мування та зупинення обох ТЗ, а також 
показів водія Особи 6, який вказував, 
що після обгону автомобіля ГАЗ-53 ру-
хався по зустрічній смузі й, дотримав-
шись безпечної дистанції, зайняв свою 
смугу руху та зменшив швидкість до 
40 км/год., експерт вказав, що відсут-
ність слідів руху автомобілів на місці 
пригоди не дає можливості дати оцінку 
технічній спроможності поясненням 
водія автомобіля ГАЗ-53 про обставини 
пригоди, тобто на підставі наданих ма-
теріалів про ДТП вирішення вказаного 
судом питання експертним шляхом є 
неможливим. 

Постановою Новоукраїнського ра-
йонного суду Кіровоградської області 
від 18.02.2008, залишеною без змін по-
становою Апеляційного суду Кірово-
градської області від 2.06.2008, в при-
тягненні Особи 7 до адміністративної 
відповідальності за ст.124 КУпАП від-
мовлено у зв’язку з відсутністю в його 
діях складу адміністративного право-
порушення. У мотивувальній частині 
вказаної постанови апеляційного суду 
зазначено, що в цій ДТП водій авто-
мобіля BMW 535і Особа 6 повинен був 
передбачити, що вантажний автомо-
біль ГАЗ-53, який він вирішив обігнати і 
зупинити, не є однотипним транспорт-
ним засобом, порівняно з його автомо-
білем, та особливо врахувати той факт, 
що параметри гальмування заднього 
автомобіля нижчі за параметри галь-
мування переднього автомобіля. Тому 
саме дії водія Осо би 6 (спроба зупинити 
вантажний автомобіль ГАЗ-53) стали 
безпосередньою причиною ДТП. 

З урахуванням зазначеного суду 
необхідно було з’ясувати, чи правильно 
діяв у цій ДТП позивач, чи він мав тех-
нічну можливість уникнути зіткнення 
з автомобілем відповідача шляхом за-
безпечення безпечної дистанції між ТЗ, 
що обганяється, чи іншого безпечного 
маневру, який не створить небезпеки 
іншим учасникам руху. 

З’ясування питання щодо право-
мірних дій обох водіїв у момент ДТП 
має суттєве значення для правильного 
вирішення спору. 

Крім того, ст.22 ЦК визначено, що 
особа, якій завдано збитків у результа-
ті порушення її цивільного права, має 
право на їх відшкодування в повному 

обсязі. У ч.2 цієї статті зазначається, 
що збитками є втрати, яких особа за-
знала у зв’язку зі знищенням або по-
шкодженням речі, а також витрати, які 
особа зробила або мусить зробити для 
відновлення свого порушеного права 
(реальні збитки). 

Згідно із ч.1 ст.1166 ЦК така майнова 
шкода відшкодовується в повному об-
сязі особою, яка її завдала, а ч.2 ст.1192 
ЦК передбачає, що розмір збитків, що 
підлягають відшкодуванню потерпіло-
му, визначається відповідно до реальної 
вартості втраченого майна на момент 
розгляду справи або виконання робіт, 
необхідних для відновлення пошко-
дженої речі. 

Стягуючи в зазначеному розмірі 
матеріальну шкоду, суд послався лише 
на висновок спеціаліста від 12.01.2010, 
який за заявою позивача провів ак-
туалізацію у зв’язку з інфляцією. При 
цьому дослідження пошкодженого 
автомобіля не проводилося, за основу 
було взято дослідження, яке проводи-
лося 15.12.2006. 

Суд належним чином не з’ясував, 
коли позивач відремонтував свій ав-
томобіль та розмір реально понесених 
позивачем витрат на ремонт пошкодже-
ного автомобіля. 

Суд апеляційної інстанції на вка-
зане не звернув уваги, у порушення 
стст.303, 315 ЦПК не перевірив доводів 
апеляційної скарги, не зазначив кон-
кретних обставин та фактів, що спрос-
товують такі доводи, і залишив рішення 
місцевого суду без змін. 

З огляду на викладене колегія суддів 
дійшла висновку, що судові рішення 
підлягають скасуванню з підстав, пе-
редбачених ст.338 ЦПК, з передачею 
справи на новий розгляд до суду першої 
інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів ВС 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 7 задоволь-
нити частково. 

Рішення Новоукраїнського ра-
йонного суду Кіровоградської області 
від 23.04.2010 та Апеляційного суду 
Кіровоградської області від 14.07.2010 
скасувати. 

Справу передати на новий розгляд 
до суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

12 жовтня 2011 року    м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі:  

головуючого — ЯРЕМИ А.Г., 
суддів: ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ОХРІМЧУК Л.І., ЛЯЩЕНКО Н.П., СЕНІНА Ю.Л., 

ПРИЗНАЧЕННЯ

 � Президент 
України
Указ 

Про призначення суддів

Відповідно до статті 127 та частини 
першої статті 128 Конституції України  
Постановляю:

1. Призначити строком на п’ять років 
у міс цевих адміністративних судах на 
посади:
суддів Вінницького окружного 
адміністративного суду: 
 • ВЕРГЕЛЕСА Андрія Валерійовича,
 • ВІЯТИК Наталію Володимирівну,
 • ЖЕРНАКОВА Михайла 

Володимировича;
судді Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду 
 • ЛЯШКА Олега Борисовича;

судді Закарпатського окружного 
адміністративного суду 
 • СКРАЛЬ Тетяну Василівну;

судді Запорізького окружного 
адміністративного суду 
 • ГОРОБЦОВУ Ярославу Володимирівну;

суддів Хмельницького окружного 
адміністративного суду: 
 • КОЗАЧОК Ірину Сергіївну, 
 • МАТУЩАКА Вадіма Вікторовича;

судді Черкаського окружного 
адміністративного суду 
 • БАБИЧ Анжеліку Миколаївну.

2. Призначити строком на п’ять років у 
місцевих господарських судах на посади:
судді господарського суду Вінницької 
області 
 • ЯРЕМЧУКА Юрія Олександровича;

судді господарського суду 
Дніпропетровської області 
 • МІЛЄВУ Ірину Вікторівну;

суддів господарського суду Донецької 
області:
 • АРХИПЕНКА Олександра 

Михайловича, 
 • БОКОВУ Юлію Валеріївну,
 • ЗАХАРЧЕНКО Ганну Валеріївну,
 • ОГОРОДНІК Діну Миколаївну, 
 • ОСАДЧУ Аліну Миколаївну, 
 • ШИЛОВУ Олену Миколаївну;

судді господарського суду Луганської 
області 
 • ГОЛЕНКО Ірину Петрівну;

судді господарського суду 
Миколаївської області 
 • АДАХОВСЬКУ Віру Сергіївну;

судді господарського суду Одеської області 
 • МОСТЕПАНЕНКО Юлію Іванівну;

суддів господарського суду Рівненської 
області: 
 • ЗАГОЛДНУ Яну Володимирівну, 

МУЗИКУ Максима Васильовича;
судді господарського суду Харківської 
області 

 • АРІТ Карину Володимирівну;
суддів господарського суду міста Києва: 
 • КАПЦОВУ Тетяну Петрівну, 
 • НЕЧАЯ Олександра Володимировича,
 • ОНИСЬКІВ Олесю Михайлівну.

3. Призначити строком на п’ять років у 
місцевих загальних судах на посади:
судді Сімферопольського районного 
суду Автономної Республіки Крим
 • ШАРАТОВА Юрія Анатолійовича;

судді Мурованокуриловецького 
районного суду Вінницької області 
 • КОЛОМІЙЦЕВУ Віру Іванівну;

судді Тростянецького районного суду 
Вінницької області 
 • КОСТЮК Галину Миколаївну;

судді Хмільницького міськрайонного 
суду Вінницької області 
 • ГОНЧАРУК-АЛІФАНОВУ Ольгу Юріївну;

судді Ленінського районного суду міста 
Вінниці 
 • ІЩУК Тетяну Павлівну;

судді Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької області 
 • ЛЕМІЩЕНКО Ольгу Олегівну;

судді Ясинуватського міськрайонного 
суду Донецької області 
 • УС Олену Володимирівну;

судді Бердичівського міськрайонного 
суду Житомирської області 
 • ДУБЦОВА Олександра Валерійовича;

судді Мукачівського міськрайонного 
суду Закарпатської області 
 • КОСТЯ Віталія Володимировича;

судді Хортицького районного суду міста 
Запоріжжя 
 • КОТЛЯРА Антона Миколайовича;

судді Васильківського міськрайонного 
суду Київської області 
 • ЖУКА Миколу Вікторовича;

судді Ірпінського міського суду Київської 
області 
 • МІКУЛІНА Андрія Вікторовича;

судді Макарівського районного суду 
Київської області 
 • КОСЕНКО Альону Василівну;

судді Обухівського районного суду 
Київської області 
 • МОРУ Олега Миколайовича;

судді Яготинського районного суду 
Київської області 
 • БУРЗЕЛЬ Юлію Валентинівну;

судді Очаківського міськрайонного суду 
Миколаївської області 
 • МАРМИЛОВУ Тетяну Дмитрівну;

судді Хорольського районного суду 
Полтавської області 
 • КОНОВОДА Олександра 

Володимировича;
судді Люботинського міського суду 
Харківської області 
 • ЗІНЧЕНКА Олексія Володимировича;

судді Червонозаводського районного 
суду міста Харкова 
 • МІНДАРЬОВУ Марину Юріївну;

судді Хмельницького міськрайонного 
суду Хмельницької області 
 • ЛУНЯ Ростислава Володимировича;

судді Уманського міськрайонного суду 
Черкаської області 
 • ГУДЗЕНКО Валентину Леонідівну;

судді Глибоцького районного суду 
Чернівецької області 
 • ГРИГОРЧАКА Юрія Петровича;

суддів Дарницького районного суду 
міста Києва: 
 • СКУБУ Андрія Васильовича, 

СТЕФАНЧУК Марину Миколаївну;
судді Деснянського районного суду 
міста Києва 
 • БУШУ Наталію Дмитрівну;

судді Печерського районного суду міста Києва 
 • ФАРКОШ Юлію Анатоліївну;

суддів Святошинського районного суду 
міста Києва: 
 • БОРДЕНЮКА Володимира Васильовича,
 • ЖМУДЬ Вікторію Олексіївну, 
 • КЛЮЧНИКА Андрія Степановича,
 • МАКАРЕНКА Володимира 

В’ячеславовича;
судді Ленінського районного суду міста 
Севастополя 
 • ВАСИЛЕНКА Анатолія Миколайовича;

судді Нахімовського районного суду 
міста Севастополя
 • СЕМЕНУХУ Тетяну Борисівну.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
10 лютого 2012 року
№83/2012

61018

ПЕРЕДПЛАТА

Аби завжди бути поінформованими, 
залишайтеся з нами!

УВАГА!  ПЕРЕДПЛАТА НА НАШЕ ВИДАННЯ НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ НІКОЛИ!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ 
IНДЕКС 

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

системи, провідних юристів, адвокатів, 

науковців;

— практика Конституційного, Верховного та 

вищих спеціалізованих судів, роз’яснення, 

узагальнення, прецедентні рішення;

— звіти про засідання Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів та Вищої ради юстиції;

— інформація про перебіг засідань 

парламентських комітетів;

— погляди суддів на проблеми судочинства, 

законодавчі новели тощо;

— новини міжнародного права, зміни в зако-

нодавстві країн Старого світу.

МАКСИМУМ ІНФОРМАЦІЇ —

МІНІМУМ ЦІНИ

У разі оформлення передплати через редакцію 

ви заощаджуєте і час, і кошти. 

Вартість передплати газети «Закон і Бізнес» на 

9 місяців 2012 року:для суддів, працівників 

органів юстиції, прокурорів, народних 

депутатів — 432,00 грн. *;

для фізичних осіб — 675,00 грн. *;

для юридичних осіб — 855,00 грн. *.

* Без вартості послуг банку. При оформленні 

передплати через редакцію та оплаті через відділення 

банків для зручності надайте касиру розрахунковий 

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

МИ ІНФОРМУЄМО 

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

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

Неповнолітній грабіжник
Бездоганна поведінка та сумлінне 
ставлення до праці й навчання свідчать, 
що особу не можна вважати суспільно 
небезпечною

розглянувши в судовому засіданні 
кримінальну справу за касаційною 
скаргою першого заступника про-
курора Харківської області на вирок 
Богодухівського районного суду Хар-
ківської області від 22.02.2010 щодо 
Особи 4, 

ВСТАНОВИЛА: 

Вироком Богодухівського район-
ного суду Харківської області від 
22.02.2010 Особу 4, Інформація 1, рані-
ше несудимого, 

засуджено за ч.1 ст.186 КК до 120 го -
дин громадських робіт. 

В апеляційному порядку цей вирок 
не переглядався. 

За вироком суду, Особу 5 визна-
но винним у тому, що він 29.10.2009, 
приблизно о 20.30, знаходячись на 

вул. Шевченка в м.Богодухові Харків-
ської області, поблизу дитячого парку 
«Юність», відкрито заволодів майном 
Особи 6, чим завдав їй шкоди на суму 
832 грн. 

У касаційній скарзі прокурор поси-
лається на неправильне застосування 
судом кримінального закону, вна-
слідок чого засудженому призначено 
занадто м’яке покарання. Зазначає, 
що на час вчинення злочину Особі 4 
не виповнилось 16 років, а відтак суд 
не міг призначити йому покарання у 
виді 120 год. громадських робіт. Про-
сить скасувати вирок щодо Особи 4 та 
направити справу на новий судовий 
розгляд. 

Заслухавши доповідача, прокуро-
ра, який касаційну скаргу підтримав, 
перевіривши матеріали справи та об-
говоривши наведені в скарзі доводи, 

колегія суддів вважає, що вона підля-
гає частковому задоволенню з таких 
підстав. 

Висновок суду про доведеність 
вини Особи 4 у вчиненні злочину, 
за який його засуджено, відповідає 
фактичним обставинам справи, об-
грунтований сукупністю розглянутих 
у судовому засіданні й викладених у 
вироку доказів і не заперечується у ка-
саційній скарзі. 

За встановлених судом фактичних 
обставин справи дії Особи 4 за ч.1 ст.186 
КК кваліфіковано правильно, що також 
не оспорюється. 

Доводи касаційної скарги прокурора 
про те, що суд призначив засудженому 
Особі 4 занадто м’яке покарання, є не-
обгрунтованими. 

Як убачається з вироку, при призна-
ченні покарання Особі 4 суд відповідно 
до вимог ст.65 КК належним чином 
урахував ступінь тяжкості вчиненого 
ним злочину, який відповідно до ст.12 
КК є злочином середньої тяжкості, 
конкретні обставини справи та дані 
про його особу. Зокрема, суд узяв до 
уваги те, що він уперше притягається 
до кримінальної відповідальності, зло-
чин учинив у неповнолітньому віці, по-
вністю визнав свою винність та щиро 
розкаявся у вчиненому, відшкодував 
потерпілій завдану шкоду, характери-
зується позитивно. 

Крім того, врахував суд і думку по-
терпілої Особи 6, яка не мала до Осо-
би 4 претензій та просила суворо його 
не карати. 

Обставин, обтяжуючих покарання 
Особі 4, по справі судом не встановлено. 

Отже, твердження прокурора про 
необхідність скасування вироку щодо 
Особи 4, в зв’язку з необхідністю призна-
чення йому більш суворого покарання, 
колегія суддів вважає безпідставним, 

а тому касаційна скарга в цій частині 
задоволенню не підлягає. 

Разом з тим доводи прокурора у 
касаційні скарзі про неправильне за-
стосування судом кримінального за-
кону є слушними. 

Відповідно до вимог ст.98 КК, до 
неповнолітніх, визнаних винними 
у вчиненні злочину, судом можуть 
бути застосовані такі основні види 
покарань: штраф, громадські роботи, 
виправні роботи, арешт, позбавлення 
волі на певний строк. 

Згідно зі ст.100 КПК громадські 
роботи можуть бути призначені непов-
нолітньому у віці від 16 до 18 років на 
строк від тридцяти до ста двадцяти го-
дин і полягають у виконанні неповно-
літнім робіт у вільний від навчання чи 
основної роботи час. Тривалість вико-
нання даного виду покарання не може 
перевищувати двох годин на день. 

Однак, обираючи Особі 4 пока-
рання у виді громадських робіт, суд 
не взяв до уваги те, що він на момент 
вчинення злочину (29.10.2009) не досяг 
16-річного віку, що унеможливлювало 
застосування до нього такого виду по-
карання. 

Проте суд цих обставин при при-
значенні покарання не врахував, а 
отже, порушив вимоги зазначеної 
вище статті. 

Водночас ця помилка суду першої 
інстанції може бути виправлена коле-
гією суддів шляхом зміни вироку зі 
звільненням Особи 4 від призначеного 
покарання. 

Відповідно до вимог ч.4 ст.74 КК 
особа, яка вчинила злочин невеликої 
або середньої тяжкості, може бути за 
вироком суду звільнена від покарання, 
якщо буде визнано, що з урахуванням 
бездоганної поведінки і сумлінного 
ставлення до праці цю особу на час 

розгляду справи в суді не можна вва-
жати суспільно небезпечною. 

За вироком суду, Особу 4 засуджено 
за вчинення злочину, передбаченого 
ч.1 ст.186 КК, який згідно зі ст.12 КК є 
злочином середньої тяжкості. 

Як убачається з матеріалів справи, 
Особа 4 з моменту вчинення злочину, 
за який його засуджено, нових зло-
чинів та правопорушень не вчиняв. 
З наданої характеристики за місцем 
навчання характеризується виключно 
позитивно. 

Згідно з довідкою, виданою кримі-
нально-виконавчою інспекцією Бого-
духівського району Харківської облас-
ті з 29.11.2010, Особу 4 знято з обліку в 
інспекції у зв’язку з відпрацюванням 
120 год. громадських робіт, призначе-
них вироком суду від 22.02.2010. 

Таким чином, бездоганна пове-
дінка та сумлінне ставлення до праці 
й навчання свідчать про те, що Осо-
бу 4 не можна вважати суспільно не-
безпечним. 

Отже, враховуючи зазначене та 
конкретні обставини справи, колегія 
суддів вважає за необхідне звільнити 
Особу 4 від покарання, призначеного 
йому за ч.1 ст.186 КК. 

Виходячи з наведеного, керуючись 
стст.395—396 КПК та п.2 «Перехідних 
положень» закону №2453-VI «Про су-
доустрій і статус суддів» від 7.07.2010, 
колегія суддів 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу першого заступ-
ника прокурора Харківської області 
задовольнити частково. 

Вирок Богодухівського районного 
суду Харківської області від 22.02.2010 
щодо Особи 4 змінити, звільнивши 
його від покарання за ч.1 ст.186 КК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

20 вересня 2011 року   м.Київ  

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду 
України у складі: 
головуючого — ГРИЦІВА М.І., 
суддів: ТАРАН Т.С. І ШКОЛЯРОВА В.Ф., 
за участю прокурора  ГЛАДКОГО О.Є.,  

ПОРЯДОК

Майно в заставі
Законом не передбачено звернення 
стягнення на предмет забезпечувального 
обтяження на підставі виконавчого 
напису нотаріуса

розглянувши за участю представника 
Публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний 
банк України» в особі філії Акціо-
нерного товариства «Укрексімбанк» 
в м.Харкові — Сизової Л.В. заяву 
Публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний 
банк України» в особі філії Акціо-
нерного товариства «Укрексімбанк» в 
м.Харкові про перегляд Верховним Су-
дом постанови Вищого господарського 
суду від 28.03.2011 у справі №47/264-10 
за позовом Закритого Акціонерного 
товариства «Астра» до Публічного 
акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» в 
особі філії Акціонерного товариства 
«Укрексімбанк» в м.Харкові, треті осо-
би — приватний нотаріус Харківського 
міського нотаріального округу Осо-
ба 1, концерн «Харківський канатний 
завод», про визнання виконавчого на-
пису нотаріуса таким, що не підлягає 
виконанню,

ВСТАНОВИВ: 

У жовтні 2010 року Закрите акціо-
нерне товариство «Астра» звернулось 
до Господарського суду Харківської 
області з позовом до Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» 
в особі філії Акціонерного товариства 
«Укрексімбанк» в м.Харкові про ви-
знання виконавчого напису нотаріуса 
таким, що не підлягає виконанню. 

В обгрунтування позовних ви-
мог позивач вказав, що приватним 
нотаріусом Харківського міського 
нотаріального округу Особою 1 вчи-
нено виконавчий напис про звернення 
стягнення на рухоме майно позивача за 
договором застави рухомого майна №* 
від 17.12.2008, яким забезпечено вико-
нання зобов’язань концерну «Харків-
ський канатний завод» за генеральною 

угодою №** від 18.08.2008 на здійснення 
активних операцій в сумі $1800000. 

Позивач уважає виконавчий напис 
незаконним та необгрунтованим. 

Рішенням Господарського суду Хар -
ківської області від 8.11.2010 позов за-
доволено. 

Постановою Харківського апе-
ляційного господарського суду від 
10.01.2011 рішення Господарського суду 
Харківської області від 8.11.2010 залише-
но без змін. 

Постановою ВГС від 28.03.2011 по-
станову ХАГС від 10.01.2011 залишено 
без змін. 

Постанову касаційного суду обгрун-
товано тим, що законом «Про забезпе-
чення вимог кредиторів та реєстрацію 
обтяжень» не передбачено звернення 
стягнення на заставлене майно шляхом 
вчинення нотаріусом виконавчого напи-
су, оскільки таке звернення може бути 
вчинено лише на підставі рішення суду. 

Публічним акціонерним товари-
ством «Державний експортно-імпорт-
ний банк України» в особі філії Акціо-
нерного товариства «Укрексімбанк» в 
м.Харкові в порядку ст.11119 ГПК по-
дано заяву про перегляд Верховним 
Судом постанови ВГС від 28.03.2011 у 
справі №47/264-10 з мотивів неоднако-
вого застосування судом касаційної 
інстанції ч.1 ст.24 та ст.26 закону «Про 
забезпечення вимог кредиторів та ре-
єстрацію обтяжень» і ч.6 ст.20 закону 
«Про заставу» у правовідносинах що-
до звернення стягнення на заставне 
рухоме майно шляхом вчинення нота-
ріусом виконавчого напису. 

На обгрунтування неоднаковості 
застосування касаційним судом норм 
матеріального права заявником нада-
но постанови Вищого господарського 
суду від 8.04.2010 у справі №7/73-77, від 
8.04.2010 у справі №7/75-77, у яких ви-
словлено правову позицію про те, що 
ст.26 закону «Про забезпечення вимог 
кредиторів та реєстрацію обтяжень» 

унормовано право обтяжувача на 
власний розсуд обрати один із поза-
судових способів звернення стягнення 
на предмет забезпечувального обтя-
ження та не обмежено його у виборі 
інших способів звернення стягнення 
на майно, зокрема у вчиненні вико-
навчого напису нотаріуса. 

Ухвалою ВГС від 20.06.2011 у спра-
ві №47/264-10 вирішено питання про 
допуск справи до провадження для 
перегляду Верховним Судом поста-
нови Вищого господарського суду від 
28.03.2011. 

Ухвалою ВС від 22.09.2011: 
— відкрито провадження з пере-

гляду постанови ВГС від 28.03.2011 у 
справі №47/264-10; 

— витребувано матеріали справи; 
— доручено голові науково-кон-

сультативної ради при ВС забезпечити 
підготовку відповідними фахівцями 
НКР наукового висновку щодо неодна-
кового застосування судом касаційної 
інстанції ч.1 ст.24 та ст.26 закону «Про 
забезпечення вимог кредиторів та 
реєстрацію обтяжень» і ч.6 ст.20 за-
кону «Про заставу» у правовідносинах 
щодо звернення стягнення на заставне 
рухоме майно шляхом вчинення нота-
ріусом виконавчого напису; 

— визначено Кабінет Міністрів ор-
ганом державної влади, представники 

якого можуть дати пояснення в суді 
щодо суті правового регулювання норм 
матеріального права, неоднаково за-
стосованих судом касаційної інстанції. 

Заслухавши доповідь судді-доповіда-
ча, пояснення представника Публічного 
акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» 
в особі філії Акціонерного товариства 
«Укрексімбанк» в м.Харкові, дослідивши 
викладені в заяві доводи, Верховний Суд 
вважає, що заява не підлягає задоволен-
ню з наступних підстав. 

Господарськими судами встановле-
но, що 17.12.2008 між ПАТ «Державний 
експортно-імпортний банк України» 
(заставодержатель) в особі філії Акціо-
нерного товариства «Укрексімбанк» в 
м.Харкові та ЗАТ «Астра» (заставода-
вець) укладено договір застави рухомого 
майна №*. 

Відповідно до п.1.1 цього догово-
ру заставою забезпечуються вимоги 
заставодержателя, що випливають із 
генеральної угоди №** від 18.08.2008, 
укладеної між концерном «Харків-
ський канатний завод» (боржник) та 
ПАТ «Державний експортно-імпорт-
ний банк України» (заставодержатель) 
в особі філії Акціонерного товариства 
«Укрексімбанк» в м.Харкові, відповід-
но до якої останній при виконанні 
боржником певних його умов відкри-
ває боржнику ліміт заборгованості на 

здійснення активних операцій в сумі, 
що не перевищує $1800000, строком до 
17.08.2013. 

Згідно з п.1.2 зазначеного договору 
застави предметом цього договору є 
рухоме майно. 

Відповідно до ч.1 ст.590 ЦК звернен-
ня стягнення на предмет застави здій-
снюється за рішенням суду, якщо інше 
не встановлено договором або законом. 

Частиною 6 ст.20 закону «Про заста-
ву» встановлено, що звернення стягнен-
ня на заставлене майно здійснюється за 
рішенням суду або третейського суду на 
підставі виконавчого напису нотаріуса, 
якщо інше не передбачено законом або 
договором застави. 

Інше передбачено законом «Про 
забезпечення вимог кредиторів та ре-
єстрацію обтяжень», чинним з 1.01.2004, 
який визначає правовий режим регу-
лювання обтяжень рухомого майна, 
встановлених з метою забезпечення 
виконання зобов’язань, а також право-
вий режим виникнення, оприлюднення 
та реалізації інших прав юридичних і 
фізичних осіб стосовно рухомого майна. 

Прикінцевими і перехідними поло-
женнями згаданого закону передбачено, 
що законодавчі та інші нормативно-
правові акти, прийняті до набрання 
чинності цим законом, застосовуються в 
частині, що не суперечить цьому закону. 

Отже, закон «Про забезпечення ви-
мог кредиторів та реєстрацію обтяжень» 
є спеціальним законом з питань право-
вого режиму регулювання обтяжень 
рухомого майна. Положення закону 
«Про заставу» застосовуються лише в 
частині, що не суперечить закону «Про 
забезпечення вимог кредиторів та ре-
єстрацію обтяжень». 

Відповідно до ч.1 ст.24 закону «Про 
забезпечення вимог кредиторів та ре-
єстрацію обтяжень» звернення стяг-
нення на предмет забезпечувального 
обтяження здійснюється на підставі 
рішення суду в порядку, встановле-
ному законом, або в позасудовому по-
рядку згідно із цим законом. 

Статтею 26 цього закону визначено 
позасудові способи звернення стяг-
нення на предмет забезпечувального 
обтяження, відповідно до якої обтя-
жувач має право на власний розсуд 
обрати один із таких позасудових спо-
собів звернення стягнення на предмет 
забезпечувального обтяження: 

1) передача рухомого майна, що 
є предметом забезпечувального обтя-
ження, у власність обтяжувача в рахунок 
виконання забезпеченого обтяженням 
зобов’язання в порядку, встановленому 
цим законом; 

2) продаж обтяжувачем предмета 
забезпечувального обтяження шляхом 
укладення договору купівлі-продажу 

з іншою особою-покупцем або на пуб-
лічних торгах; 

3) відступлення обтяжувачу права 
задоволення забезпеченої обтяжен-
ням вимоги у разі, якщо предметом 
забезпечувального обтяження є право 
грошової вимоги; 

4) переказ обтяжувачу відповідної 
грошової суми, у тому числі в поряд-
ку договірного списання, у разі, якщо 
предметом забезпечувального обтя-
ження є гроші або цінні папери. 

Таким чином, спірні правовідно-
сини сторін врегульовано законом 
«Про забезпечення вимог кредиторів та 
реєстрацію обтяжень», яким не перед-
бачено звернення стягнення на пред-
мет забезпечувального обтяження на 
підставі виконавчого напису нотаріуса. 

Вищий господарський суд, залиша-
ючи без зміни постанову апеляційного 
господарського суду у справі №47/264-10, 
дійшов вірного висновку про те, що 
звернення стягнення на заставлене май-
но шляхом вчинення нотаріусом вико-
навчого напису не передбачено законом 
«Про забезпечення вимог кредиторів та 
реєстрацію обтяжень», оскільки таке 
звернення може бути вчинено лише на 
підставі рішення суду. 

Аналогічну правову позицію про те, 
що відповідно до закону «Про забезпе-
чення вимог кредиторів та реєстрацію 

обтяжень» підстав для звернення стяг-
нення на заставлене майно шляхом вчи-
нення нотаріусом виконавчого напису 
немає, викладено в постанові Верховно-
го Суду від 15.11.2010 у справі №19/164. 

За таких обставин відсутні підстави 
для скасування законної та обгрунтова-
ної постанови Вищого господарського 
суду від 28.03.2011 у справі №47/264-10 
та направлення справи на новий розгляд 
до суду касаційної інстанції, у зв’язку 
з чим у задоволенні заяви Публічного 
акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» в 
особі філії Акціонерного товариства 
«Укрексімбанк» в м.Харкові слід від-
мовити. 

Керуючись стст.11114—11126 Госпо-
дарського процесуального кодексу, 
Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

У задоволенні заяви Публічного 
акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» в 
особі філії Акціонерного товариства 
«Укрексімбанк» в м.Харкові про пере-
гляд постанови Вищого господарського 
суду від 28.03.2011 у справі №47/264-10 
відмовити. 

Постанова є остаточною і може 
бути оскаржена тільки на підставі, 
встановленій п.2 ч.1 ст.11116 ГПК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Постанова

17 жовтня 2011 року   м.Київ  

Верховний Суд України у складі: 
головуючого — Шицького І.Б., 
суддів: БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ Т.В., 
ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., ЄМЦЯ А.А., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., 
ЗАГОЛДНОГО В.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., КОЛЕСНИКА П.І., 
КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., 
ЛЯЩЕНКО Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л., ОНОПЕНКА В.В., ОХРІМЧУК Л.І., ПАТРЮКА М.В., 
ПИВОВАРА В.Ф., ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., РЕДЬКИ А.І., РОМАНЮКА Я.М., 
СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ТІТОВА Ю.Г., 
ЯРЕМИ А.Г., 

«Положення закону «Про заставу» 
застосовуються лише в частині, 
що не суперечить закону «Про забезпечення 
вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».
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СКЛАД ЗЛОЧИНУ

Зволікання тягне на кримінал
Оскільки постанови суду про 
поновлення на посаді у відносинах 
публічної служби виконуються негайно, 
їх апеляційне оскарження не звільняє 
від відповідальності

розглянула в судовому засіданні кри-
мінальну справу за касаційною скар-
гою Особи 5 на постанову Ленінського 
районного суду м.Кіровограда від 
5.08.2010 та ухвалу Апеляційного суду 
Кіровоградської області від 16.09.2010,

ВСТАНОВИЛА:

Постановою старшого помічника 
прокурора Кіровоградської області 
з питань захисту інтересів громадян 
та держави при виконанні судових 
рішень від 17.05.2010 відмовлено в 
порушенні кримінальної справи за 
ст.382 КК щодо службових осіб Го-
ловного управління Держкомзему в 
Кіровоградській області на підставі 
п.2 ст.6 КПК.

15.07.2010 Особа 5 звернувся до 
Ленінського районного суду м.Кіро-
вограда зі скаргою на зазначену поста-
нову старшого помічника прокурора.

Постановою Ленінського районного 
суду м.Кіровограда від 5.08.2010 скарга 
Особи 5 залишена без задоволення.

Ухвалою Апеляційного суду Кі-
ровоградської області від 16.09.2010 
апеляція Особи 5 залишена без задово-
лення, а постанова суду від 5.08.2010 — 
без зміни.

У касаційній скарзі Особа 5 про-
сить судові рішення скасувати у зв’язку 
з тим, що досудове і судове слідство 
проведено неповно і необ’єктивно, з 
порушенням вимог кримінально-про-
цесуального закону, неправильним за-
стосуванням кримінального закону та 
невідповідністю висновків суду фак-
тичним обставинам справи, а справу 
направити на новий апеляційний 
розгляд. Вважає, що в діях службових 
осіб Головного управління Держком-
зему в Кіровоградській області, наявні 
ознаки складу злочину, передбаченого 
ст.382 КК, оскільки ними умисно не 
виконано постанову Кіровоградсько-
го окружного адміністративного суду 
від 6.07.2009 про поновлення його на 
посаду головного спеціаліста відділу 
використання оцінки та організації 
ринку земель Кіровоградського облас-

ного головного управління земельних 
ресурсів з 26.05.2008. Вказана постано-
ва суду в частині поновлення на роботі 
підлягала негайному виконанню, і 
тому в діях посадових осіб є склад зло-
чину, передбаченого ст.382 КК.

Заслухавши доповідача, думку 
прокурора, який вважає за необхідне 
касаційну скаргу залишити без задово-
лення, перевіривши матеріали справи 
та обговоривши доводи касаційної 
скарги, колегія суддів уважає, що скар-
га підлягає частковому задоволенню з 
таких підстав.

Відповідно до ст.2362 КПК при 
розгляді скарги на постанову слід-
чого про відмову в порушенні кри-
мінальної справи, суд перевіряє, 
чи були виконані при відмові в по-
рушенні справи вимоги стст.97, 99 
КПК, і приймає одне з таких рішень: 
скасовує постанову про відмову в по-
рушенні справи і повертає матеріали 
для проведення додаткової перевірки 
або залишає скаргу без задоволення. 
Постанова судді за результатами пе-
ревірки законності й обгрунтованос-
ті рішень органу дізнання, слідчого, 
прокурора, має бути вмотивованою. 
Суддя зобов’язаний вказати у поста-
нові, які саме факти чи обставини 
покладені в основу прийнятого за 
скаргою рішення.

Як видно із матеріалів справи, суд 
зазначених вимог закону не дотри-
мався і недостатньо перевірив дані, на 
підставі яких органи прокуратури ді-
йшли висновку про відсутність в діях 
службових осіб Головного управління 
Держкомзему в Кіровоградській об-
ласті складу злочину, передбаченого 
ст.382 КК.

Суд, залишаючи без задоволення 
скаргу Особи 5 на постанову старшо-
го помічника прокурора вказав, що у 
своїй постанові помічник прокурора 
дійшов висновку про те, що під час до-
слідчої перевірки в порядку ст.97 КПК 
не встановлено будь-яких об’єктивних 
чи суб’єктивних даних, які б свідчили 
про наявність в діях службових осіб 
Головного управління Держкомзему в 
Кіровоградській області ознак складу 

злочину. Суд також зазначив, що по-
станова Кіровоградського окружного 
адміністративного суду від 6.07.2009, 
якою Особу 5 поновлено на посаді 
головного спеціаліста відділу вико-
ристання оцінки та організації ринку 
земель, оскаржена Головним управлін-
ням Держкомзему до Дніпропетров-
ського апеляційного адміністратив-
ного суду Дніпропетровської області, 
й не набрала законної сили. При цьому 
суд дійшов висновку, що відповідно з 
диспозицією ст.382 КК кримінальна 
відповідальність за вчинений злочин 
настає лише за умисне невиконання 
службовою особою вироку, рішення, 
ухвали, постанови суду, що набрали 
законної сили. Оскільки постанова 
Кіровоградського окружного адміні-
стративного суду від 6.07.2009 не на-
брала законної сили, то на думку суду, 
відсутня суб’єктивна сторона злочину.

Проте з такими висновками суду 
погодитись не можна.

Як видно із матеріалів справи, по-
становою Кіровоградського окружно-
го адміністративного суду від 6.07.2009 
задоволено позов Особи 5 до Голов-
ного управління Держкомзему в 
Кіровоградській області — визнано 
незаконним наказ і поновлено його 
на роботі.

Таким чином зазначеною поста-
новою скасовано наказ від 25.05.2008 
№95-к Головного управління земель-
них ресурсів у Кіровоградській області 
«Про звільнення Особи 5 з роботи» і 
його поновлено на посаду головно-
го спеціаліста відділу використання 
оцінки та організації ринку земель 
Кіровоградського обласного головно-
го управління земельних ресурсів з 
26.05.2008.

Відповідно до ч.1 п.3 ст.256 КАС 
постанови суду про поновлення на 
посаді у відносинах публічної служби 
виконуються негайно.

Згідно з ч.2 ст.257 КАС судове рі-
шення, яке набрало законної сили або 
яке належить виконати негайно, є під-
ставою для його виконання.

Враховуючи те, що постанова суду 
в частині поновлення на роботі та 

стягнення середнього заробітку під-
лягає негайному виконанню згідно з 
чинним законодавством про адміні-
стративне судочинство, то висновки 
суду першої інстанції про те, що по-
станова Кіровоградського окружного 
адміністративного суду від 6.07.2009 не 
набрала законної сили, оскільки була 
оскаржена в апеляційному порядку, не 
грунтуються на законі.

Як видно із матеріалів справи, Осо-
ба 5 не був поновлений на роботі на 
протязі більше 1 року не дивлячись 
на те, що виконавча служба за невико-
нання судового рішення неодноразово 
накладала штрафи на боржника — 
Головне управління Держкомзему в 
Кіровоградській області постановами 
від 23.11.2009 і 8.12.2009.

Апеляційний суд, перевіряючи 
матеріали справи, не звернув уваги 
на порушення вимог закону судом 
першої інстанції і залишив постанову 
суду без зміни.

За таких обставин постанова суду 
й ухвала апеляційного суду не можуть 
залишитися в силі, і підлягають скасу-
ванню, а справа направленню на новий 
судовий розгляд.

При новом у розгл яд і  сп ра в, 
суду необхідно дотриматися вимог 
ст.2362 КПК, перевірити належним 
чином відповідність постанови про 
відмову у порушенні кримінальної 
справи вимогам стст.97, 99 КПК, до-
води скарги Особи 5, і в залежності 
від встановленого, прийняти законне 
й обгрунтоване рішення.

Керуючись ст.394 КПК та ч.1 ст.2 
розд.ХIII Перехідних положень зако-
ну «Про судоустрій і статус суддів» від 
7.07.2010 , колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Особи 5 задоволь-
нити частково.

Постанову Ленінського районного 
суду м.Кіровограда від 5.08.2010 та 
ухвалу Апеляційного суду Кіровоград-
ської області від 16.09.2010 за скаргою 
Особи 5 скасувати, а справу направити 
на новий судовий розгляд. �

 � Верховний суд України
Іменем України
Постанова

24 жовтня 2011 року  м.Київ   

Верховний Суд України у складі: 
головуючого — ШИЦЬКОГО І.Б., 
суддів: БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ Т.В., ГУЛЯ В.С., 
ГУМЕНЮКА В.І., ГУСАКА М.Б., ЄМЦЯ А.А., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЗАГОЛДНОГО В.В., 
КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., КОЛЕСНИКА П.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОРОТКИХ О.А., 
КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., КУЗЬМЕНКО О.Т., ЛЯЩЕНКО Н.П., 
МАРИНЧЕНКА В.Л., ОНОПЕНКА В.В., ОХРІМЧУК Л.І., ПАНТАЛІЄНКА П.В., ПАТРЮКА 
М.В., ПИВОВАРА В.Ф., ПИЛИПЧУКА П.П., ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., РЕДЬКИ 
А.І., СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ЯРЕМИ А.Г., 

ШТРАФНІ САНКЦІЇ

Відповідальність — у межах розумного
Яким би способом не визначався 
в договорі розмір пені, він не може 
перевищувати той розмір, який 
установлено законом як граничний

розглянувши за участю представни-
ка Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Будівельна компанія 
«Комфортбуд-1» — Романенка О.В. 
заяву Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Будівельна компанія 
«Комфортбуд-1» про перегляд Вер-
ховним Судом постанови Вищого 
господарського суду від 9.06.2011 у 
справі №25/187 за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Енер-
гомонтажвентиляція» до Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Буді-
вельна компанія «Комфортбуд-1» про 
стягнення 47785,97 грн., 

ВСТАНОВИВ: 

У грудні 2010 року Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Енерго-
монтажвентиляція» (далі — ТОВ «Е.») 
звернулося до Господарського суду 
Львівської області з позовом до Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«Будівельна компанія «Комфортбуд-1» 
(далі ТОВ «БК «Комфортбуд-1») про 
стягнення 47785,97 грн. 

В обгрунтування позовних вимог 
позивач вказав, що рішенням Госпо-
дарського суду Львівської області від 
7.12.2010 у справі №32/215(2010), яке на-
брало законної сили, задоволено позовні 
вимоги ТОВ «Е.» до ТОВ «БК «Комфорт-
буд-1» у зв’язку з невиконанням договору 
підряду на виконання будівельних робіт 
№16/08/2010 від 16.08.2010 та стягну-
то з відповідача на користь позивача 
84000,00 грн. основного боргу, 33500 
грн. пені, 6700,00 грн. штрафу, 275,34 грн. 
3% річних. Пеню та річні нараховано за 
період з 4.04 до 11.10.2010. 

Проте заборгованість відповіда-
чем у розмірі 84000,00 грн. погашено 
не було, у зв’язку з чим позивач подав 
позовну заяву про стягнення 46660,00 
грн. пені, 383,51 грн. 3% річних за пе-
ріод з 5.11 до 25.12.2010 та 742,46 грн. 
інфляційних втрат за період з 11.10 до 
25.12.2010. 

Рішенням Господарського суду 
Львівської області від 25.02.2011, за-
лишеним без змін постановою Львів-
ського апеляційного господарського 
суду від 11.04.2011, позов задоволено. 

Постановою ВГС від 9.06.2011 по-
станову Львівського апеляційного 
господарського суду від 11.04.2011 за-
лишено без змін. 

Постанову касаційного суду об-
грунтовано тим, що пеня підлягає 
стягненню з відповідача в розмірі 1% 
від суми заборгованості за кожен день 
прострочення зобов’язання відповід-
но до п.7.3 укладеного сторонами до-
говору підряду, тобто в розмірі, який 
перевищує подвійну облікову ставку 
Національного банку. 

ТОВ «БК «Комфортбуд-1» у порядку 
ст.11119 ГПК подано заяву про перегляд 
ВС постанови ВГС від 9.06.2011 у справі 
№25/187 з мотивів неоднакового за-
стосування судом касаційної інстанції 
ст.ст. 1, 3 закону «Про відповідальність 
за несвоєчасне виконання грошових 
зобов’язань», ч.2 ст.343 ГК у правовід-
носинах щодо стягнення суми боргу 
з урахуванням встановленого індексу 
інфляції за весь час прострочення, а 
також 3% річних від простроченої суми. 

В обгрунтування неоднаковості 
застосування касаційним судом норм 
матеріального права заявником на-

дано постанови ВГС від 21.04.2011 у 
справі №9/107, від 4.02.2010 у справі 
№28/152, у яких висловлено правову 
позицію про те, що стягнення розміру 
пені, який перевищує подвійну ставку 
НБУ, є неправомірним. 

Ухвалою ВГС від 14.09.2011 у справі 
№25/187 вирішено питання про допуск 
справи до провадження для перегляду 
ВС постанови ВГС від 9.06.2011. 

Ухвалою ВС від 27.09.2011: 
— відкрито провадження з пере-

гляду постанови ВГС від 9.06.2011 у 
справі №25/187, 

— витребувано матеріали справи, 
— доручено Голові Науково-кон-

сультативної ради при ВС забезпечити 
підготовку відповідними фахівцями 
Науково-консультативної ради науко-
вого висновку щодо неоднакового за-
стосування судом касаційної інстанції 
стст.1, 3 закону «Про відповідальність 
за несвоєчасне виконання грошових 
зобов’язань», ч.2 ст.343 ГК у правовід-
носинах щодо стягнення суми боргу з 
урахуванням встановленого індексу 
інфляції за весь час прострочення, 
а також 3% річних від простроченої 
суми, — визначено КМ органом дер-
жавної влади, представники якого 
можуть дати пояснення в суді щодо 
суті правового регулювання норм ма-
теріального права, неоднаково засто-
сованих судом касаційної інстанції . 

Заслухавши доповідь судді-допові-
дача, пояснення представника ТОВ «БК 
«Комфортбуд-1», дослідивши викладені 
в заяві доводи, ВС вважає, що заява під-
лягає задоволенню з наступних підстав. 

16.08.2010 між ТОВ «Е.» та ТОВ 
«Комфортбуд — 1» укладено договір 
підряду на виконання будівельних 
робіт №16/08/2010, згідно з яким по-
зивач зобов’язувався виконати роботи 
з виготовлення металоконструкцій 

та монтажу на об’єкті ТОВ «Зірка Бу-
ковелю» у с.Паляниця, а відповідач 
зобов’язувався прийняти вказані ро-
боти та оплатити їх вартість. 

30.09.2010 позивачем та відпові-
дачем підписано акт №1 приймання 
виконаних робіт за період з 1.09 до 
30.09.2010, згідно з яким позивач ви-
конав увесь обсяг робіт, що передба-
чалися Договором. 

Згідно із п.5.2. Договору повна 
оплата робіт, виконаних позивачем 
за цим Договором, здійснюється про-
тягом 10 календарних днів з дня під-
писання акта приймання — передання 
виконаних робіт. 

Проте в порушення вказаного вище 
строку розрахунку за виконані робо-
ти відповідач 17.11.2010 перерахував 
позивачу лише 50000,0 грн. і розмір 
основної заборгованості відповідача 
за Договором становив 84000,0 грн. 

Як вбачається з матеріалів справи, 
рішенням Господарського суду Львів-
ської області від 7.12.2010 у справі 
№32/215 (2010) вирішено стягнути із 
ТОВ «БК «Комфортбуд-1» на користь 
ТОВ «Е.» 84000,00 грн. основного 
боргу, 33500,00 грн. пені, 6700,00 грн. 
штрафу, 275,34 грн. 3% річних. При 
цьому пеню та річні нараховано за 
період з 4.04 до 11.10.2010. 

Пунктом 7.3 Договору передбачено, 
що за несвоєчасну оплату визначених 
цим Договором робіт та використаних 
матеріалів відповідач сплачує позива-
чу пеню в розмірі 1% від суми заборго-
ваності за кожен день прострочення, а 
в разі прострочення зазначеної оплати 
на строк понад 7 (сім) днів відповідач 
додатково сплачує позивачу штраф у 
розмірі 5% суми боргу. 

Предметом цього судового розгля-
ду є вимоги позивача про стягнення з 
відповідача пені, інфляційних втрат, 
а також 3% річних від простроченої 
суми відповідно до умов Договору. 

Відповідно до ч.6 ст.231 ГК штраф-
ні санкції за порушення грошових 
зобов’язань встановлюються у від-
сотках, розмір яких визначається 
обліковою ставкою НБУ, за увесь час 
користування чужими коштами, якщо 
інший розмір відсотків не передбачено 
законом або договором. 

Згідно з ч.2 ст.343 ГК платник гро-
шових коштів сплачує на користь 
одержувача цих коштів за прострочку 
платежу пеню в розмірі, що встанов-
люється за згодою сторін, але не може 
перевищувати подвійної облікової 

ставки НБУ, що діяла у період, за який 
сплачується пеня. 

Стаття 1 закону «Про відпові-
дальність за несвоєчасне виконання 
грошових зобов’язань» передбачає, 
що платники грошових коштів спла-
чують на користь одержувачів цих 
коштів за прострочку платежу пеню 
в розмірі, що встановлюється за зго-
дою сторін. 

Стаття 3 закону «Про відповідаль-
ність за несвоєчасне виконання грошо-
вих зобов’язань» визначає, що розмір 
пені, передбачений ст.1 цього закону, 
обчислюється від суми простроченого 
платежу та не може перевищувати по-

двійної облікової ставки НБУ, що діяла 
у період, за який сплачується пеня. 

Таким чином договірні правовідно-
сини між платниками і одержувачами 
грошових коштів щодо відповідальності 
за несвоєчасне виконання грошових 
зобов’язань врегульовано законом «Про 
відповідальність за несвоєчасне вико-
нання грошових зобов’язань». 

Отже, яким би способом не визна-
чався в договорі розмір пені, він не 
може перевищувати той розмір, який 
установлено законом як граничний, 
тобто за прострочення платежу за 
договором може бути стягнуто лише 
пеню, сума якої не перевищує ту, що 
обчислено на підставі подвійної об-
лікової ставки НБУ. 

ВГС, залишаючи без зміни поста-
нову апеляційного господарського 
суду у справі №25/187, дійшов помил-
кового висновку про те, що у спірних 
правовідносинах не підлягають за-
стосуванню норми закону «Про відпо-
відальність за несвоєчасне виконання 
грошових зобов’язань» в частині обме-
ження пені розміром, що не перевищує 
подвійної облікової ставки НБУ. 

Аналогічну правову позицію про 
те, що положення закону «Про відпо-
відальність за несвоєчасне виконання 
грошових зобов’язань» не встановлюють 
обмежень щодо визначення розміру 
пені, а передбачають обмеження розміру 
пені, що підлягає стягненню викладено 
в постанові ВГС від 21.04.2011 у справі 
№9/107 за позовом ТОВ «Торговий дім 
«Партнер» до ТОВ «Метекс- Плюс» стяг-
нення 913218,48 грн. 

Враховуючи викладене, постано-
ва ВГС від 9.06.2011 у справі №25/187 
прийнята внаслідок неоднакового за-
стосування касаційним судом одних і 
тих самих норм матеріального права 
та підлягає скасуванню як незаконна і 

необгрунтована, а справа — направлен-
ню на новий касаційний розгляд до ВГС. 

Керуючись стст.11114—11126 ГПК, ВС 

ПОСТАНОВИВ: 

Заяву ТОВ «БК «Комфортбуд-1» про 
перегляд постанови ВГС від 9.06.2011 у 
справі №25/187 задовольнити. 

Скасувати постанову ВГС від 
9.06.2011 у справі №25/187, а справу 
направити на новий розгляд до суду 
касаційної інстанції. 

Постанова є остаточною і може 
бути оскаржена тільки на підставі, 
встановленій п.2 ч.1 ст.11116 ГПК. �

«За прострочення платежу за договором 
може бути стягнуто лише пеню, сума якої 
не перевищує ту, що обчислена на підставі 
подвійної облікової ставки НБУ».

 � Верховний суд України
Іменем України
Ухвала

4 жовтня 2011 року  м.Київ   

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду України у 
складі:
головуючого — КОСАРЄВА В.І.,
суддів: ТАРАН Т.С. І ШКОЛЯРОВА В.Ф.,
з участю прокурора — ТАРГОНІЯ О.В.
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ДТП

Ліквідація від відшкодування не звільняє
У разі припинення діяльності 
підприємства, якому належало джерело 
підвищеної небезпеки, та відсутності 
в нього майна для задоволення вимог, 
компенсація підлягає стягненню 
з винної особи

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 5 до Особи 6 
про відшкодування шкоди, 

ВСТАНОВИЛА: 

У лютому 2007 року Особа 5 зверну-
лась до суду з позовом до Особи 6 про 
відшкодування шкоди. 

Зазначала, що 19.12.2003 працівник 
ВАТ «Хуст-хліб» Особа 6 під час вико-
нання ним трудових обов’язків, керу-
ючи автомобілем ГАЗ, скоїв наїзд на її 
чоловіка, Особу 7, який від отриманих 
травм помер. 

Вироком Хустського районно-
го суду Закарпатської області від 
5.04.2004 Особу 6 визнано винним у 
скоєнні злочину, передбаченого ч.2 
ст.286 КК, та задоволено заявлений 
нею цивільний позов і стягнуто з ВАТ 

«Хуст-хліб» на її користь 4756 грн. май-
нової шкоди та 15 тис. грн. завданої 
моральної шкоди. 

Ухвалою Апеляційного суду За-
карпатської області від 5.08.2004 
вирок Хустського районного суду 
Закарпатської області від 5.04.2004 
в частині цивільного позову зміне-
но: стягнуто з ВАТ «Хуст-хліб» на її, 
Особи 5, користь 30 тис. грн. завданої 
моральної шкоди. 

Ухвалою Господарського суду За-
карпатської області від 29.11.2006 ВАТ 
«Хуст-хліб» ліквідовано. 

Посилаючись на те, що у зв’язку з 
ліквідацією ВАТ «Хуст-хліб» грошових 
коштів на відшкодування майнової 
та моральної шкоди вона не отрима-
ла, тому обов’язок відшкодувати таку 
шкоду слід покласти на винну особу, 
просила стягнути з Особи 6 на її ко-

ристь 4756 грн. майнової шкоди, 30 тис. 
грн. завданої моральної шкоди. 

Рішенням Хустського районно-
го суду Закарпатської області від 
23.04.2009, залишеним без змін ухва-
лою Апеляційного суду Закарпатської 
області від 24.09.2009, у задоволенні 
позовних вимог Особі 5 відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 5 про-
сить скасувати ухвалені у справі судові 
рішення й передати справу на новий 
розгляд до суду першої інстанції, поси-
лаючись на неправильне застосуван-
ня судами норм матеріального права 
та порушення норм процесуального 
права. 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав. 

Відмовляючи у задоволенні позо-
вних вимог Особи 5, суд першої ін-
станції, з висновками якого погодився 
й апеляційний суд, виходив із того, 
що ВАТ «Хуст-хліб» ліквідовано і не-
задоволені через відсутність майна 
юридичної особи вимоги вважаються 
погашеними, тому заявлені позовні 
вимоги Особи 5 до Особи 6 про від-
шкодування шкоди є безпідставними. 

Однак з такими висновками судів 
погодитись не можна. 

Судом установлено, що 19.12.2003 
працівник ВАТ «Хуст-х ліб» Осо-
ба 6 під час виконання ним трудових 
обов’язків, керуючи автомобілем ГАЗ, 
скоїв наїзд на чоловіка Особи 5, Осо-
бу 7, який від отриманих травм помер. 

Вироком Хустського районно-
го суду Закарпатської області від 
5.04.2004 Особу 6 визнано винним у 
скоєнні злочину, передбаченого ч.2 
ст.286 КК та задоволено заявлений 
Особою 5 цивільний позов і стягнуто з 
ВАТ «Хуст-хліб» на її користь 4756 грн. 
майнової шкоди та 15 тис. грн. завданої 
моральної шкоди. 

Ухвалою Апеляційного суду За-
карпатської області від 5.08.2004 вирок 
Хустського районного суду Закарпат-
ської області від 5.04.2004 в частині 

цивільного позову змінено: стягнуто 
з ВАТ «Хуст-хліб» на користь Особи 5 
30 тис. грн. завданої моральної шкоди. 

Ухвалою Господарського суду За-
карпатської області від 29.11.2006 ВАТ 
«Хуст-хліб» ліквідовано, у зв’язку із 
чим грошових коштів на відшкоду-
вання майнової та моральної шкоди 
Особа 5 не отримала. 

Згідно зі ст.441 ЦК УРСР, чинного 
на час смерті потерпілого, організа-
ція повинна відшкодувати шкоду, 
заподіяну з вини її працівників під 
час виконання ними своїх трудових 
(службових) обов’язків. 

Аналогічне положення міститься 
у ст.1172 ЦК. 

Особливістю зазначеного делік-
тного зобов’язання є те, що особа, 
яка безпосередньо завдала шкоду, не 
співпадає з особою, яка несе відпові-
дальність за таку шкоду. 

В і д п о в і д н о  д о  с т . 6 0 9  Ц К 
зобов’язання припиняється ліквіда-
цією юридичної особи (боржника або 
кредитора), крім випадків, коли зако-
ном або іншими нормативно-право-
вими актами виконання зобов’язання 
юридичної особи покладається на 
іншу юридичну особу, зокрема за 
зобов’язаннями про відшкодування 
шкоди, завданої каліцтвом, іншим 
ушкодженням здоров’я або смертю. 

Разом із тим, за змістом стст.440, 
4401 ЦК УРСР шкода, завдана особис-
тим немайновим правам фізичної або 
юридичної особи, а також шкода, за-
вдана майну фізичної або юридичної 
особи, та моральна шкода підлягає 
відшкодуванню в повному обсязі осо-
бою, яка її заподіяла, за умови, що дії 
останньої були неправомірними, між 
ними і шкодою є безпосередній при-
чинний зв’язок та є вина зазначеної 
особи, а коли це було наслідком дії 
джерела підвищеної небезпеки, неза-
лежно від наявності вини.

Аналогічні положення містяться і 
у стст.1166, 1167 ЦК.

Відмовляючи у задоволенні позо-
вних вимог Особи 5, суд першої інстан-
ції у порушення стст.214, 215 ЦПК на 
зазначені положення закону уваги не 
звернув; не врахував, що зобов’язання 
ВАТ «Хуст-хліб» по відшкодуванню 
завданої Особі 5 майнової та мораль-
ної шкоди припинились у зв’язку з 
ліквідацією товариства, однак без-
посереднім заподіювачем шкоди по-
зивачці був Особа 6, який перебував у 
трудових відносинах з ВАТ «Хуст-хліб» 
і який відповідно до п.3 ст.134 КЗпП 
несе матеріальну відповідальність у 
повному розмірі за шкоду, заподіяну з 
його вини, та, установивши наявність 
необхідних підстав для покладення на 
Особу 6 обов’язку по відшкодуванню 
шкоди, завданої смертю потерпілого, 
дійшов необгрунтованого висновку 
про відмову в задоволенні позовних 
вимог Особи 5.

Апеляційний суд у порушення вимог 
стст.303, 315 ЦПК вищезазначені вимоги 
закону залишив поза увагою; належним 
чином не перевірив доводів апеляційної 
скарги; в ухвалі не зазначив конкретних 
обставин та фактів, що спростовують 
такі доводи, та залишив рішення суду 
першої інстанції без змін. 

За таких обставин ухвалені в справі 
судові рішення підлягають скасуван-
ню з передачею справи на новий роз-
гляд до суду першої інстанції з підстав, 
передбачених ч.2 ст.338 ЦПК. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 5 задо-
вольнити. 

Рішення Хустського районного суду 
Закарпатської області від 23.04.2009 та 
ухвалу Апеляційного суду Закарпат-
ської області від 24.09.2009 скасувати, 
справу передати на новий розгляд до 
суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

5 жовтня 2011 р.   м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 

головуючого — ЯРЕМИ А.Г., 
суддів: ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ОНОПЕНКА В.В., ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л., 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

12 жовтня 2011 р.   м.Київ 

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду 
України в складі:  

головуючого — ЯРЕМИ А.Г., , 
суддів: ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЛЯЩЕНКО Н.П., ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л., 

ІНФОРМАЦІЯ

Найсвіжіші новини 

судової влади — 

у нас на сайті!

www.zib.com.ua 

ПРАВОЧИНИ

Безвідплатність як істотна умова
Мотиви укладення договору дарування 
не мають правового значення 
для вирішення спору про визнання 
його недійсним з підстав укладення 
внаслідок помилки

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Осо-
би 7, треті особи: приватний нотаріус 
Хмельницького міського нотаріально-
го округу Особа 8, Публічне акціонерне 
товариство «Комерційний банк «Дані-
ель» (далі — ПАТ «КБ «Даніель»), про 
визнання договору дарування квар-
тири недійсним, за касаційною скар-
гою ПАТ «КБ «Даніель» на рішення 
Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області від 13.05.2010 та 
ухвалу Апеляційного суду Хмельниць-
кої області від 14.07.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У жовтні 2009 року Особа 6 звер-
нувся до суду із зазначеним позовом, 
посилаючись на те, що йому та його 

дружині, Особі 9, на праві власнос-
ті належала квартира за Адресою 1. 
У 2003 році подружжя домовилося 
зі своєю дочкою, Особою 7, про пе-
редання їй у власність зазначеної 
квартири за умови, що вона забез-
печить їх доглядом, харчуванням та 
утримуватиме квартиру в належному 
стані. 26.09.2003 між ним, Особою 9 і 
Особою 7 було укладено договір дару-
вання вказаної квартири. Інформація 1
Особа 9 померла. З початку 2009 року 
Особа 7 припинила доглядати за ним, 
перешкоджає його проживанню в 
зазначеній квартирі, змінила замки. 
Посилаючись на те, що, укладаючи до-
говір дарування, він помилився щодо 
природи правочину, оскільки мав на 
меті укладення договору довічного 
утримання, а, крім того, є людиною 

похилого віку, учасником бойових 
дій, часто хворіє та потребує сторон-
нього догляду, не має іншого місця 
проживання, Особа 6 просив визнати 
договір дарування недійсним. 

Рішенням Хмельницького місь-
крайонного суду Хмельницької об-
ласті від 13.05.2010, залишеним без 
змін ухвалою Апеляційного суду 
Хмельницької області від 14.07.2010, 
позов задоволено частково: визна-
но недійсним договір дарування 
Ѕ частини квартири за Адресою 1, який 
укладений 26.09.2003 між Особою 6 
та Особою 7, посвідчений приватним 
нотаріусом Хмельницького міського 
нотаріального округу Особою 8, за 
реєстраційним №3441. 

У вересні 2010 року ПАТ «КБ 
«Даніель» звернулося до ВС із ка-
саційною скаргою, в якій просить 
скасувати рішення Хмельницького 
міськрайонного суду Хмельницької 
області від 13.05.2010 та ухвалу Апе-
ляційного суду Хмельницької області 
від 14.07.2010, посилаючись на непра-
вильне застосування судами норм 
матеріального права та порушення 

норм процесуального права, і справу 
передати на новий розгляд до суду 
першої інстанції. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) на 
рішення загальних судів у криміналь-
них і цивільних справах, подані до ВС 
до 15.10.2010 і призначені (прийняті) 
ним до касаційного розгляду, роз-
глядаються ВС у порядку, який діяв 
до набрання чинності цим законом. 

У зв’язку із цим справа підлягає 
розгляду в порядку, передбаченому 
ЦПК від 18.03.2004 в редакції, яка 
була чинною до змін, внесених згідно 
із законом від 7.07.2010 №2453-VI «Про 
судоустрій і статус суддів». 

Касаційна скарга підлягає задо-
воленню. 

Частково задовольняючи позов, 
суд першої інстанції, з висновками 
якого погодився й апеляційний суд, 
виходив з того, що Особа 6, уклада-
ючи договір дарування, мав на меті 
укладення договору довічного утри-
мання, оскільки між сторонами була 
усна домовленість щодо істотних умов 
такого договору.

З висновками судів погодитися 
не можна. 

За положеннями ст.213 ЦПК, рі-
шення суду повинне бути законним і 
обгрунтованим. Законним є рішення, 
яким суд, виконавши всі вимоги ци-
вільного судочинства, вирішив спра-

ву згідно із законом. Обгрунтованим 
є рішення, ухвалене на основі повно і 
всебічно з’ясованих обставин, на які 
сторони посилаються як на підставу 
своїх вимог і заперечень, підтвердже-
них тими доказами, які були дослі-
джені в судовому засіданні. 

Указаним процесуальним вимогам 
судові рішення не відповідають. 

Під час розгляду справи судом 
установлено, що Особі 6 та його дру-
жині, Особі 9, на праві власності в 
рівних частках належала квартира за 
Адресою 1. 26.09.2003 між Особою 6,
Особою 9 та Особою 7 було укладено 
договір дарування вказаної кварти-
ри. Інформація 1 Особа 9 померла. 
Відповідно до витягу з Єдиного реє-
стру заборон на відчуження об’єктів 
неру хомого майна 23.11.2009 на 
спірну квартиру накладено заборо-
ну на відчуження (арешт) на підста-
ві договору іпотеки від 14.12.2007, 
укладеного між ПАТ «КБ «Даніель» 
(іпотекодержателем) і Особою 7 (іпо-
текодавцем). 

За положеннями ст.243 ЦК УРСР, 
чинного на час укладення оспорюва-

ного договору, за договором даруван-
ня одна сторона передає безоплатно 
другій стороні майно у власність. 
Договір дарування вважається укла-
деним з моменту передання майна 
обдарованому. 

Відповідно до ч.1 ст.56 цього ко-
дексу угода, укладена внаслідок по-
милки, що має істотне значення, може 
бути визнана недійсною за позовом 
сторони, яка діяла під впливом по-
милки. 

Тобто помилка — це неправильне 
сприйняття стороною суб’єкта, пред-
мета чи інших істотних умов угоди, 
що вплинуло на її волевиявлення, 
за відсутності якого за обставинами 
справи можна вважати, що угода не 
була б укладена. 

Правила ст.56 ЦК УРСР не поши-
рюються на випадки, коли помилка 
стосується мотивів укладення угоди. 

Помилково застосувавши до спір-
них правовідносин положення ЦК, 
суд першої інстанції, на порушення 
вимог стст.214, 215 ЦПК, на зазначені 
положення закону уваги не звернув; 
у достатньому обсязі не визначився з 
характером спірних правовідносин та 
правовою нормою, що підлягає засто-
суванню; не встановив і не зазначив 
у рішенні, у чому полягала помилка 
Особи 6 під час укладення договору 
дарування, яку саме істотну умову 
такої угоди він неправильно сприй-
мав, яким чином таке неправильне 
сприйняття вплинуло на його волеви-

явлення, з огляду на те, що договір да-
рування є безвідплатним договором 
і мотиви укладення угоди не мають 
правового значення для вирішення 
спору про визнання недійсним до-
говору з підстав його укладення вна-
слідок помилки. 

Крім того, висновки суду першої 
інстанції не грунтуються на належних 
доказах, що характеризує їх суть для 
справи, оскільки, крім визнання Осо-
бою 7 позову, інших доказів у справі 
немає. 

При цьому місцевий суд не враху-
вав, що ознаками судових доказів є їх 
достовірність і достатність. 

Достовірність доказів — це їх 
якість, точність і правильність відо-
браження обставин, що входять у 
предмет доказування. А достатність —
це сукупність доказів, яка дозволяє 
вирішити справу. 

Указаним вимогам рішення не від-
повідає, оскільки суд не дав оцінки 
таким фактам, як передача Особі 7 
спірної квартири в іпотеку та її спір 
з банком із цього приводу. 

Поза увагою суду залишилися й 

мотиви позовних вимог, відповідно 
до яких Особа 7 припинила доглядати 
за Особою 6 з початку 2009 року, пе-
решкоджає його проживанню в спір-
ній квартирі, змінила замки, і саме 
це стало підставою для виникнення 
спору в суді. 

Апеляційний суд на зазначене ува-
ги не звернув, на порушення вимог 
стст.303, 315 ЦПК, належним чином 
не перевірив доводів апеляційної 
скарги ПАТ «КБ «Даніель», в ухвалі 
не зазначив конкретних обставин та 
фактів, що спростовують такі дово-
ди, і залишив рішення суду першої 
інстанції без змін. 

За таких обставин ухвалені у спра-
ві судові рішення підлягають скасу-
ванню з передачею справи на новий 
розгляд до суду першої інстанції з 
підстав, передбачених ч.2 ст.338 ЦПК. 

Керуючись ст.336 ЦПК, колегія 
суддів Судової палати в цивільних 
справах Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Публічного ак-
ціонерного товариства «Комерційний 
банк «Даніель» задовольнити. 

Рішення Хмельницького міськра-
йонного суду Хмельницької області 
від 13.05.2010 та ухвалу Апеляцій-
ного суду Хмельницької області від 
14.07.2010 скасувати, справу переда-
ти на новий розгляд до суду першої 
інстанції. �

«Помилка — це неправильне сприйняття 
стороною суб’єкта, предмета чи інших істотних 
умов угоди, що вплинуло на її волевиявлення».

20 судова практика


