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АНОНС

ЗА ЛАШТУНКАМИ

Шлюб за політичним 
розрахунком
Багатоходова комбінація, що пророб-
ляється в штабах, має забезпечити 
мандати Тимошенко й Луценку. � СТОР. 2 

РЕФОРМА

Операція «Ліквідація»
Військових прокурорів перейме-
нують і «розжалують» у цивіль-
них. � СТОР. 3

НОВЕЛИ

Україна отримає 
«контрольовану волю»
Електронний моніторинг дозволить 
заощадити на триманні під вартою, 
а в перспективі — і на тюрмах. � СТОР. 9

СПІР І ПРАВО

Процесуальні хащі 
перегляду
Куди звертатися за наявності тлума-
чення КС, що різниться від думки всіх 
судів загальної юрисдикції? � СТОР. 10

ТЛУМАЧЕННЯ

Три місяці на позов 
Спір про відшкодування звільне-
ному працівнику моральної шкоди, 
завданої затримкою розрахунку 
при звільненні, є трудовим спором. 
� СТОР. 12 

ІПОТЕКА

Нерухомість 
у позасудовому 
порядку
Договір, що містить відповідне 
застереження, може бути право-
встановлювальним документом, 
на підставі якого проводиться ре-
єстрація права власності. � СТОР. 13

ТЕНДЕНЦІЇ

Кримінальна пандемія
За останній рік на лаві підсудних 
опинилося чимало колишніх очіль-
ників держав. � СТОР. 15
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ПОКЛИКАННЯ

Сльози за імперією
Своє нове президентство 
Путін присвятить історичній 
місії — об’єднанню 
«земель руських» � СТОР.2

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Секретар пленуму
Вищого адміністративного суду 
Михайло СМОКОВИЧ:
«Пленум запізнюється 
з допомогою»
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Напередодні засідання пленуму 
ВАС, запланованого на 
16 березня, його секретар 
Михайло СМОКОВИЧ в інтерв’ю 
«ЗіБ» розповів, чому положення 
постанови про біженців, зміни до 
якої востаннє вносилися в червні 
2011 року, знову підкоригують. 
Також Михайло Іванович 
повідомив, з яких причин 
роз’яснення пленуму не можуть 
своєчасно допомогти судам.

«Справи, пов’язані із затриманням 
іноземця, розглядаються судом 
невідкладно»

— Михайле Івановичу, у зв’язку із 
чим виникла необхідність унести зміни 
до постанови пленуму ВАС «Про судову 
практику розгляду спорів щодо статусу 
біженця, видворення іноземця чи особи 
без громадянства з України та спорів, 
пов’язаних із перебуванням іноземця та 
особи без громадянства в Україні»?

— Така необхідність виникла у 
зв’язку з прийняттям у 2011 році низки 
законів, що регулюють перебування 
іноземців та осіб без громадянства на 
території нашої держави або тих, хто 
прибув до України: «Про протидію 
торгівлі людьми», «Про правовий ста-
тус іноземців та осіб без громадянства», 
«Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту», 
«Про ратифікацію Конвенції Ради Єв-
ропи про заходи щодо протидії торгівлі 
людьми». Також Кодекс адміністратив-
ного судочинства доповнено ст.1835, яка 
регламентує порядок розгляду спорів, 

пов’язаних із видворенням іноземців та 
осіб без громадянства. Зокрема, це по-
зовні заяви органів внутрішніх справ, 
охорони державного кордону, Служби 
безпеки про примусове видворення за-
значених осіб та їх затримання. 

— Що нового принесли для судів зга-
дані вами закони?

— Новел багато, і вони суттєві. У 
зв’язку із законодавчими змінами робоча 
група, яка працює над проектом постано-
ви, пропонуватиме пленуму зміну назви 
документа — «Про судову практику роз-
гляду спорів щодо статусу біженця та осо-
би, яка потребує додаткового або тимча-
сового захисту, примусового повернення 
та примусового видворення іноземця чи 
особи без громадянства з України, та спо-

рів, пов’язаних із перебуванням іноземця 
та особи без громадянства в Україні». Тоб-
то вже зі зміни назви можна зрозуміти, що 
нашими новелами, зокрема законом «Про 
біженців та осіб, які потребують додатко-
вого або тимчасового захисту», введено 
нові види захисту біженців — додатковий 
та тимчасовий.

Законом «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства» 
внесено новели щодо затримання 
зазначених осіб, які перебувають на 
території країни, щодо їх повернення, 
примусового повернення, примусово-
го видворення, поміщення в пункти 
тимчасового тримання. 

 � Закінчення на стор.4

У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ 

Автори проекту КПК 
обіцяють справжню 
змагальність у судовому 
процесі та гарантії рівності 
сторін. Чи вистачить 
тих прав, якими проект 
наділив адвоката, для 
ефективного захисту? Про 
це «ЗіБ» розповів викладач 
юридичного факультету 
Київського національного 
університету ім. Т.Шевченка, 
кандидат юридичних 
наук Дмитро КУХНЮК.

ЗІ СВЯТОМ!

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УКРАЇНИ

Зі святом весни вас, 
дорогі жінки, милі, 
любі наші берегині!

Саме навесні розквітають найсвіт-
ліші почуття людської душі, з нестрим-
ною силою пробуджується все живе 
на землі. У цей світлий весняний день 
прийміть мої найщиріші вітання зі 
святом краси, оновлення та кохання — 
Міжнародним днем прав жінок та 
миру — 8 Березня! 

Виконуючи найсвятішу місію, 
дану Богом, — дарувати життя, роби-
ти його світлим і яскравим, ви є взір-
цем терпіння, працездатності, волі й 
милосердя. Від усієї душі зичу, щоб 
добро, щастя, кохання ніколи не по-
лишали вас, повсякденні будні стали 
безхмарними святами, ваше життя 
наповнилося достатком і здоров’ям, 
а жіночність, чарівність та душевне 
тепло зігрівало всіх рідних та близь-
ких, примножуючи радість і добро-
бут у ваших оселях! 

Хай тепло перших весняних про-
менів сонця й аромат квітів, які ми 
вам даруємо, наповнять ваші серця 
чудовою музикою кохання та щастя!

Хай Бог береже вас, ваших дітей, 
коханих, усіх близьких!

Високого вам злету в здійсненні 
державних задумів та впевненості в 
майбутньому.

З найщирішими побажаннями 
від імені чоловічої половини ко-
лективу 

Голова 
Вищого господарського суду України
Віктор ТАТЬКОВ

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД 
УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ 
І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

Шановні жінки!

Щиро вітаю вас зі свя-
том весни!

Саме з вами пов’язане все найкра-
ще в нашому житті: радість, гармо-
нія, кохання, дитячі посмішки. 

Ваша невичерпна енергія й відпові-
дальність, сердечність і доброта, муд-
ра життєва позиція й уміння творити 
затишок у родинах сприяють стабіль-
ності, забезпеченню миру та злагоди 
в суспільстві. 

Тож бажаю добра, щастя, любові й 
натхнення, лагідних сонячних днів та 
здійснення всіх заповітних мрій. Будь-
те завжди усміхнені, сповнені надій і 
оптимізму!

З повагою

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

ВИЩИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
УКРАЇНИ

Шановні жінки!

З  н а й к р а щ и м и  п о -
чу ттями та від щирого 
серця вітаю вас зі святом весни — 
8 Березня!

Нині неможливо уявити жодну 
сферу людської діяльності без ча-
рівних жінок. Так, і у сфері юрис-
пруденції професійні знання, висо-
ка кваліфікація, наполегливість та 
цілеспрямованість жінок слугують 
запорукою успіху в пошуку шляхів 
розв’язання найскладніших про-
блем та найважливіших завдань 
сьогодення.

Від вашої активної життєвої по-
зиції багато в чому залежить рівень 
розвитку та стабільності нашого сус-
пільства, а ваші мудрість, душевна 
краса та шляхетність роблять цей світ 
добрішим і радіснішим. 

Тож від усієї душі бажаю, щоб ко-
жен день вашого життя був світлим 
і сонячним, дарував радість, творчу 
наснагу, приємні несподіванки й ду-
шевний комфорт!

Нехай здійсняться всі життєві 
плани, надії та мрії, а в душі завжди 
панує весна! 

З повагою

Голова Вищого 
адміністративного 
суду України 
І.ТЕМКІЖЕВ 
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ЗА ЛАШТУНКАМИ

Шлюб за політичним розрахунком
Багатоходова комбінація, що проробляється в штабах, має забезпечити мандати 
Тимошенко й Луценку
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

Чим складніша система чи 
політична комбінація, тим 
менша ймовірність, що вона 
спрацює. Це правило, напевне, 
підзабули в опозиційному таборі, 
коли розробляли стратегію 
виступу єдиним фронтом на 
парламентських виборах. Адже її 
успіх залежить від багатьох умов, 
виконати які буде не так уже й 
просто, навіть якщо вдасться 
сформувати парламентську 
більшість.

І третій стане першим…

Початок календарної весни збігся в 
часі з інформацією про те, що нинішній 
лідер опозиції Юлія Тимошенко в лис-
ті, переданому на волю з Качанівської 
колонії, закликала своїх однопартійців 
сформувати єдиний список кандидатів 
для висування на цьогорічних парла-
ментських виборах. Це, звісно, не є 
новиною, оскільки перед кожною ви-
борчою кампанією — чи то на загаль-
нодержавному, чи на місцевому рівні — 
опозиціонери збираються об’єднатися, 
аби не розпорошувати сил на боротьбу 
між собою. 

Сенсацією було те, що, за ін-
формацією «Української правди», 
Ю.Тимошенко погодилася, аби список, 
що формально затверджуватиме з’їзд 
ВО «Батьківщина», де-юре очолив не 
хто інший, як лідер «Фронту змін», 
тобто один з головних конкурентів на 
опозиційному фланзі самої Юлії Воло-
димирівни. Щоправда, за умов досяг-
нення домовленості між двома партія-
ми та виконання певних процедурних 
передумов. Більше того, як стверджує 
інтернет-видання, створення такого 
політичного союзу обговорювалося на 
зустрічі опозиціонерів із заступником 
держсекретаря США Філом Гордоном 
на початку лютого поточного року.

Проте річ не в тому, на кого робити-
муть ставку за океаном. Хоча, з погляду 
фінансової та морально-словесної під-
тримки, цей чинник буде доволі ваго-
мим для забезпечення передвиборної 
кампанії єдиного «опозиційного фрон-
ту» (чи «опозиційної Батьківщини»?). 
Чи то в головах політтехнологів, чи то 
в самої Ю.Тимошенко виникла ідея, що 
спочатку на чільні місця в списку по-
ставлять саме ЮВТ та Юрія Луценка. 
А.Яценюку дістанеться почесне третє 
місце. Й оскільки, попри всі заклики 
з-за кордону, Центрвиборчком не ста-
не порушувати Конституцію, яка без-
умовно забороняє балотуватися осо-
бам, які мають непогашену судимість 
(не кажучи вже про засуджених, які 

відбувають покарання), та реєструвати 
такий список, в остаточному варіанті 
списку, який, власне, і побачать ви-
борці, першим номером стане Арсеній 
Петрович.

Однак галасом навколо «незаконно-
го» позбавлення права бути обраними 
цей сценарій не вичерпується.

З тюрми на «бал»?

В опозиції всерйоз розраховують 
на свою перемогу та отримання біль-
шості у ВР VII скликання з наступним 
відстороненням від влади Президента. 
У такому разі попереднє висунення 
в списку ув’язнених лідерів, за заду-
мом авторів такої ідеї, має допомогти 
Ю.Тимошенко і Ю.Луценку отримати 
депутатські мандати. Як саме — меха-
нізм наразі не розкривається.

Очевидно, що для цього недостат-
ньо ухвалити закон про вилучення 
з Кримінального кодексу статей, за 
якими судили вищезгаданих лідерів 
опозиції. Це лише дозволить вийти їм 
на волю. Але жоден суд, навіть європей-
ський, не здатен видати депутатський 
мандат. Пригадаймо, зокрема, анало-
гічний випадок із практики Євросуду 
щодо «неконвенційності» відмови в 
реєстрації кандидатом колишнього 
президентського охоронця Миколи 
Мельниченка. Адже ні Ю.Тимошенко, 
ні Ю.Луценко фактично у виборах 
участі не братимуть. Так само не буде 
підстав і для анулювання результатів 
виборів. 

Отже, всі спроби втручання на 
законодавчому рівні у формування 
складу ВР суперечитимуть Консти-
туції. Хіба що в штабі опозиції вза-
галі планують не звертати на неї увагу 
й розраховують рішенням якогось 

районного суду зобов’язати ЦВК за-
реєструвати Юлію Володимирівну 
та Юрія Віталійовича народними об-
ранцями. Утім, для цього не потрібно 
вигадувати складних комбінацій. Але 
й про принципи демократії доведеться 
надовго забути.

Найпростіше було б виправити 
кримінальний, а принагідно й ви-
борчий закони таким чином, аби 
Ю.Тимошенко та Ю.Луценко мали 
змогу балотуватися, партії — блокува-
тися, після чого оголосити про розпуск 
парламенту. Звісно, якщо мати в ньому 
більшість. Бажано — конституційну, 
аби не зважати на президентське вето. 

Однак така процедура потребувати-
ме певного часу. Тобто після урочистого 
відкриття ВР VII скликання пройде не 
один місяць, перш ніж усі необхідні 
проекти стануть законами. Причому, 
хоч як дивно, на перших порах опозиції 
доведеться визнати результати таких 
виборів, аби мати можливість попра-
цювати із законодавством. 

Хто не ризикує, той…

Крім того, такий політичний шлюб 
за взаємним розрахунком небезпечний 
для кожного з «подружжя». А.Яценюк, 
попри вагомий результат на попере-
дніх президентських виборах, за остан-
ні роки не спромігся додати рейтингу. 
Очевидно, цьому завадив брак досвіду 
в політичній боротьбі, що унеможлив-
лює здобуття статусу опозиціонера 
№1. Достатньо пригадати, як безслав-
но закінчився перший злет Арсенія 
Петровича на найвищу законодавчу 
посаду. Не спромігшись заручитися 
підтримкою гіпотетичних союзників, 
він був змушений здати крісло спікера. 
Напевно, пам’ятаючи про цю «гулю», 

він може пристати на пропозицію очо-
лити список чужої партії, розкручуючи 
її бренд для виборців.

У штабі «біло-сердечних» свій роз-
рахунок: попри широкі лави відомих у 
парламентських колах політиків, БЮТ 
нікого запропонувати виборцям як об-
личчя партії на виборах до ВР. Амбіції 
та харизма Ю.Тимошенко не допускали 
жодного з її соратників до політичного 
Олімпу. Тому альтернативи у власній 
партії їй не було й не буде. Принаймні 
сама Юлія Володимирівна, судячи з 
листа, не полишає надії взяти участь у 
наступних президентських перегонах.

Тому деякі експерти наголошують 
на кризі в лавах опозиції, де супереч-
ності сягнули апогею. Наприклад, той 
самий Віталій Кличко, якого попервах 
номінували на роль «тяглової коняч-
ки» для опозиційного списку, схоже, 
увірував у власні політичні здібності. 
Адже в окремих соціологічних опиту-
ваннях йому пророкують самостійне 
подолання 5%-го бар’єра. Щоправда, у 
2006 та 2008 роках йому так само обі-
цяли перемогу нокаутом на виборах 
мера Києва. 

Крім того, у середину самого БЮТ 
уже закладено міну сповільненої дії в 
особі Наталії Королевської. І хоча до-
тепер ніхто з «біло-сердечних» не на-
важився назвати її проектом Банкової, 
але той факт, що цю особу не запро-
шують замістити жінку №1 у списку, 
говорить сам за себе.

Отже, якщо А.Яценюк усе ж пого-
диться на запропонований йому сце-
нарій, то опиниться між молотом та 
ковадлом. Адже, з одного боку, йому 
буде складно розраховувати на під-
тримку недружньої до нього частини 
БЮТ, а з другого — доведеться при-
йняти на себе головний удар критики 
від так само недружніх до його особи 
представників теперішньої влади. 

Якщо ж припустити, що молодий 
політик спроможеться продовжити 
парламентське життя ситуативним 
союзникам, то навряд чи останні з 
удячності дозволять йому вести са-
мостійну гру. Більше того, весь цей 
час два головні опозиціонери зали-
шатимуться за гратами, тоді як їхні 
однопартійці ділитимуть комітети, а 
можливо, домовлятимуться за крісла 
в Уряді в обмін на підтримку бюдже-
ту-2013. І чи не станеться так, що вихід 
екс-прем’єра на волю стане невигідним 
не тільки нинішній владі, а й частині 
«списочників», особливо за квотою 
«фронтовиків», які вперше потраплять 
до парламенту?

Як відомо, шлюби за розрахунком 
закінчуються гучними розлученнями 
та процесами, в яких ідеться про поділ 
майна. І політичні союзи навряд чи є 
винятками із цього правила… �

«Любов», з якої починалися стосунки Ю.Тимошенко та А.Яценюка у ВР VI скликання, 
невдовзі залишила останнього без крісла.

САМОВРЯДУВАННЯ 

Вибір 
головного 
Адміністративний добір та 
фінансові перспективи на 
поточний рік були топ-питаннями, 
які обговорили члени ради суддів 
адмінсудів на черговому засіданні. 

Зібрання РСАС (6 березня) розпо-
чалось з вирішення кадрового питання. 
Без жодних зауважень «адміністра-
тивники» підтримали кандидатуру 
Геннадія Бершова, який претендував 
на посаду голови Харківського апеля-
ційного адмінсуду. До речі, він при-
йшов до апеляційної інстанції не так 
давно. 6 грудня минулого року Вища 
кваліфікаційна комісія суддів схва-
лила переведення Г.Бершова, котрий 
до цього працював у Фрунзенському 
райсуді м.Харкова, на переведення до 
Харківського апеляційного адмінсуду. 
Тепер РСАС рекомендувала Вищій Раді 
Юстиції призначити його очільником. 

Раніше головою суду була Вален-
тина Ємельянова, але вона вирішила 
перейти до Вищого адмінсуду. 28 лю-
того цього року ВККС надала їй реко-
мендацію на переведення до касацій-
ної інстанції. 

Після кадрового добору члени 
РСАС розглянули питання фінансово-
го «недобору». Зокрема, як зазначила 
суддя Вінницького окружного адмін-
суду Марина Мультян, держбюджет 
на 2012 р. не забезпечує 100% гарантії 
виплати в повному обсязі винагороди 
суддям та зарплати працівникам апа-
ратів адмінсудів. 

Детальніше про матеріальні труд-
нощі, які можуть чекати на законників 
у 2012-му, та чи виправдав своє при-
значення закон «Про судовий збір» 
читайте в наступному числі «ЗіБ». �

ПОКЛИКАННЯ

Сльози за імперією
Своє нове президентство Путін присвятить історичній місії — 
об’єднанню «земель руських»
РОМАН ЧИМНИЙ

Напередодні виборів у Росії на 
одному з тамтешніх телеканалів 
відбулася прем’єра булгаковської 
«Білої гвардії», примовкою 
одного з героїв якої, капітана 
Шервинського, були слова «…і 
просльозився». Виступаючи 
наступного після голосування 
дня на Манежній площі в Москві, 
просльозився й головний 
кандидат у президенти Росії — 
Володимир Путін. Що криється 
за цією сльозою: банальна 
сентиментальність, холодний 
вітер чи радість від наближення 
повернення на пост №1? І 
якими будуть сльози України 
від стосунків з новим-старим 
президентом РФ?

Проект 
«Велика Росія»

Друге пришестя В.Путіна в Кремль 
було настільки прогнозованим, що в 
букмекерських конторах приймали 
ставки лише на рахунок перемоги. 
Володимир Володимирович осоромив 
і песимістів, які сподівалися на другий 
тур, і навіть оптимістів, котрі вважа-
ли, що він не перетне 60%-у позначку 
народної підтримки. На третій строк 
В.Путіна обрали майже 2/3 російських 
громадян. Вражає і його відрив від го-
ловного російського комуніста Генна-
дія Зюганова — і перевищення за голо-
сами майже вчетверо. Це засвідчило, 
що ліві ідеї в Росії не на часі, хоча все 
ще є популярними. 

Такий результат виборів не за-
лишає опозиції жодних шансів на 
повторення сценарію «кольорових 

революцій» за прикладом України 
або Грузії. Московські площі повністю 
контролюються правоохоронцями, а 
санкціоновані тією ж владою мітин-
ги радше покликані створити ілюзію 
демократії для Європи та Сполуче-
них Штатів. Та й російській опозиції 
марно розраховувати на щось більше, 
якщо вона спирається тільки на зо-
внішню підтримку. Росіяни залиши-
лися вірними «царю-батюшці», з яким 
пов’язують благополуччя як країни, 
так і власне. 

Якщо в Росії якихось значних по-
трясінь не передбачається, то на що 
ж сподіватися Україні? Саме на це 
запитання минулого тижня шукали 
відповідь українські політологи. 

Тільки на перший погляд, у наших 
відносинах зі східним сусідом нічого 
не повинно змінитися. Так, Путін був, 
Путін є, Путін буде правити. Але по-
передні 8 «офіційних» і 4 «неофіційні» 
роки в цьому владному ланцюжку він 
лише готувався до реалізації влас-
ної мрії, яку фактично озвучив на 
Манежній площі наступного після 
виборів дня. Ця мрія, за Зигмундом 
Фрейдом, раз у раз проскакувала в 
його промові, і називається вона «Ве-
лика Росія».

Ще 5 років тому цей амбіційний 
проект було неможливо реалізувати. 
А нині, коли Європу стрясає фінансова 
криза, а Сполучені Штати зав’язли в 
близькосхідних революціях і водночас 
спіймали облизня в спробі експорту 
демократії на найбільшу у світі тери-
торію, перед В.Путіним вимальову-
ються непогані перспективи. Проте 
без України, як відомо, «великим і 
могутнім» новоутворення не стане. 
Тому за два президентські строки (на-
певне, навіть за межами Росії мало хто 
сумнівається в прізвищі переможця 

на наступних виборах) В.Путін спро-
бує здійснити свою історичну місію. І 
«перешкодою» на його шляху в історію 
є саме Україна.

Між двох панів

На руку В.Путіну, очевидно, грає 
і Європа. У день виборів 5 міністрів 
закордонних справ: Швеції, Великої 
Британії, Чехії, Польщі та Німеччини — 
в газеті International Herald Tribune ви-
ступили зі статтею з нагоди 5-ї річниці 
переговорів щодо угоди про асоціацію 
з ЄС. Дипломати констатували, що на-
разі цей документ «ув’язнено» через 
вироки Юлії Тимошенко та Юрію Лу-
ценку. Розморожування переговорів 
можливе вже за результатами парла-
ментських виборів у жовтні 2012 року, 
тобто залежно від участі в них лідерів 
опозиції та дотримання процедури 
голосування.

Для планів В.Путіна цей лист — 
найкращий подарунок до власної 
перемоги. Одіозний російський по-
літик Костянтин Затулін у понеділок 
у прямому ефірі одного з ток-шоу вже 
недвозначно натякнув, що в Кремлі 
не задоволені непоступливістю укра-
їнської влади, яка, за його словами, 
не виконала передвиборних обіцянок 
українському народові щодо збли-
ження з Росією. Відповідь Москви, 
мовляв, у Києві відчують під час пар-
ламентської кампанії.

Така завуальована погроза може 
виявитися дійсно ефективним важе-
лем впливу. Адже для того, аби прийти 
до виборців не з порожніми обіцян-
ками, а з реальними досягненнями, 
необхідні значні фінансові ресурси —
і для підвищення заробітних плат, і 
для зростання економіки, і для не-
допущення інфляційних процесів. 

Натомість як експерти, так і представ-
ники влади сходяться на думці, що 
без «справедливої ціни» на газ цього 
досягти неможливо.

Зрозуміло, що в Європі, яка ніяк не 
розплутає власні фінансові проблеми, 
вільних коштів не знайдеш. Залиша-
ється єдиний кредитор — Росія, де є і 
гроші, і газ, точніше, ціна на нього. Та 
й для негласної підтримки партійних 
бюджетів для виборчої кампанії мо-
жуть знайтися «вільні» рублі. Але го-
товність Москви прийти на допомогу 
залежатиме від здатності Києва задо-
вольнити бажання володаря Кремля. 

Очевидно, В.Путіну немає сенсу 
ставити за мету заробити ще один мі-
льярд для «Газпрому». Як відзначають 
експерти, він намагається стати поруч 
з такими особистостями в російській 
історії, як Петро І та Катерина ІІ. Тому, 
як прогнозує політтехнолог Віталій 
Бала в інтерв’ю агентству УНН, Росія 
після виборів може піти на поступки 
Україні, але виключно заради досяг-
нення власної мети. «Перед виборами 
не варто було очікувати поступок. 
Але зараз таких серйозних підстав 
для того, щоб було ще жорсткіше, я 
не бачу. Навпаки, думаю, технологічно 
Росії варто піти на певні пом’якшення 
своєї позиції, демонструючи певне по-
тепління — для залучення України до 
інтеграційних процесів, ініційованих 
Росією», — зауважив політолог.

Якою буде вивіска нової імперії — 
Євразійський чи Митний союз — для 
В.Путіна не так уже й важливо. Проте 
він ніколи не погодиться байдужливо 
спостерігати за тим, як Україна дрей-
фує в бік Європи. І питання навіть не 
в ціні, а в часі, який має українська 
влада, аби встигнути захистити і себе, 
і всю країну від імперських амбіцій 
Володимира-об’єднувача. �

ПРАВА ЛЮДИНИ

Звіт небайдужих
Органи влади та громадські 
організації спільно 
працюватимуть над доповіддю 
України в рамках Універсального 
періодичного огляду ООН.

Універсальний періодичний огляд 
щодо зобов’язань у галузі прав люди-
ни — це механізм моніторингу прав 
людини, який охоплює кожну зі 193 
країн, що входять до ООН. Над своєю 
доповіддю зараз працює й Україна.

Як повідомила урядовий уповнова-
жений у справах Європейського суду 
з прав людини Валерія Лутковська, 
пропозиції громадських організацій 
про те, якою вони бачать доповідь 
нашої держави, збиратиме Україн-
ська Гельсінкська спілка. Паралельно 
держава за участю органів, які мають 
стосунок до сфери доповіді, складати-
ме власний проект, а потім їх зведуть 
в єдиний звіт. �

ВІТАЄМО!

СВЯТОСЛАВ ПІСКУН 
8 березня, 53 роки

Член Комітету ВР з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності, 
представник Партії регіонів, народний 
депутат V та VI скликань.

ОЛЕКСАНДР 
ГОРОШКЕВИЧ
8 березня, 48 років

Заступник голови Комітету ВР з питань 
екологічної політики, природокористу-
вання та ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи, представник фракції ПР, 
народний депутат III, V та VI скликань.

СЕРГІЙ ПОДГОРНИЙ
8 березня, 56 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
державного будівництва та місцевого 
самоврядування, представник фракції 
БЮТ — «Батьківщина», народний депутат 
III та VI скликань.

ІГОР ГРИНІВ
10 березня, 51 рік

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

ОЛЕКСАНДР ДУБОВОЙ
11 березня, 36 років

Член Комітету ВР з питань паливно-енер-
гетичного комплексу, ядерної політики 
та ядерної безпеки, представник фракції 
БЮТ — «Батьківщина», народний депутат 
VI скликання.

ВОЛОДИМИР 
СКУБЕНКО
15 березня, 54 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
екологічної політики, природокористу-
вання та ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи, представник фракції ПР, 
народний депутат V та VI скликань.

2 новини і коментарі



ЗДОРОВ’Я

Небезпечна благодійність
Прокуратура м.Києва з’ясовує, 
яким чином несертифіковані 
ліки потрапили до дитячої 
лікарні. Тим часом СБУ розслідує 
кримінальну справу стосовно 
співробітників головного 
управління охорони здоров’я 
КМДА, котрі уклали договір з 
приватним підприємством на 
постачання витратних матеріалів 
для гемодіалізу за завищеними 
майже на 300 тис. грн. цінами.

Після виходу в ефір телеканалу 
«1+1» сюжету «Несертифіковані ліки 
ледь не вбили понад 30 хворих» Гене-
ральна прокуратура дала доручення 
щодо проведення перевірок прокура-
турі м.Києва та Міністерству охорони 
здоров’я.

У результаті встановлено, що з 
22.02.2012 у Дитячій клінічній лікарні 

№6 (ДКЛ №6) Шевченківського району 
м.Києва виникла нестача препаратів 
для проведення стаціонарного гемо-
діалізу, про що листами повідомлено 
Головне управління охорони здоров’я 
КМДА.

У 2012 році процедура державних 
закупівель витратних матеріалів для 
гемодіалізу головним управлінням 
охорони здоров’я проведена не була 
(частково продовжені договори по-
ставки, укладені у 2011 році з одним 
із ТОВ «Г»).

У зв’язку з відсутністю достатньої 
кількості витратних матеріалів для 
проведення процедури гемодіалізу 
в ДКЛ №6 працівниками головного 
управління охорони здоров’я направ-
лено листи 6 суб’єктам господарюван-
ня, які здійснюють свою діяльність на 
ринку торгівлі аналогічними засобами 
медичного призначення. 

До ДКЛ №6 25.02.2012 іншим ТОВ 
в якості благодійної (безоплатної) до-
помоги завезено витратні матеріали 
для проведення гемодіалізу. Під час 
застосування препарату деякі пацієн-
ти відчули погіршення самопочуття, 
у зв’язку з чим подальше проведення 
процедури гемодіалізу було припи-
нено, а 27.02.2012 витратні матеріали 
повернуті вказаному ТОВ.

Для усунення нестачі препаратів 
для проведення стаціонарного гемо-
діалізу, відповідно до наказу началь-
ника головного управління охорони 
здоров’я №101 від 27.02.2012, з Київ-
ської міської клінічної лікарні №3 
до Дитячої клінічної лікарні №6 пе-
редано витратні матеріали для його 
проведення.

28.02.2012 для з’ясування причин 
погіршення самопочуття пацієнтів 
головним управлінням створено комі-

сію, висновок якої буде підготовлено у 
найкоротший термін.

За результатами перевірки про-
куратурою м.Києва буде прийнято 
рішення відповідно до законодав-
ства.

Крі м ц ь ог о ,  у  п р ов а д же н н і 
СВ УСБУ в м.Києві перебуває кримі-
нальна справа, порушена 14.02.12 за 
фактом розтрати службовими осо-
бами головного управління охорони 
здоров’я КМДА шляхом зловживання 
своїм службовим становищем коштів 
міського бюджету в особливо вели-
ких розмірах. Покарання за такі дії 
передбачене ч.5. ст.191 КК. Під час 
досудового слідства встановлено, що 
9.03.2010 за результатами проведеного 
тендеру укладено договір з TOB «Г» на 
постачання витратних матеріалів для 
гемодіалізу за завищеними майже на 
300 тис. грн. цінами. �

ГАРАНТІЇ

«Швидка» для СІЗО
Мін’юст дозволив узятим під варту особам обирати собі лікарів
Міністерство юстиції 
та Міністерство охорони 
здоров’я видали спільний наказ, 
який має вдосконалити медичне 
забезпечення взятих 
під варту осіб.

Згідно з наказом, виданим на 
виконання ст.11 закону «Про по-
переднє ув’язнення», всі ув’язнені 
в СІЗО проходитимуть первинний 
медичний огляд у момент прибуття 
до ізолятора. На кожного буде заве-
дено окрему медичну карту, шукати 
ж у першу чергу лікарі будуть тілесні 
ушкодження й епідемічні хвороби, 
що можуть становити загрозу для 
оточення. 

У разі виявлення тілесних ушко-
джень керівництво СІЗО впродовж 

доби мусить письмово поінформувати 
про це прокурора й видати затримано-
му екземпляр довідки про результати 
обстеження з детальним описом ха-
рактеру ушкоджень.

Усі ж особи, що вибуватимуть з 
ізолятора, обов’язково проходити-
муть медичний огляд з проведенням 
флюорографії, результати якого буде 
занесено в медичну карту.

Крім того, обстеження мають 
проводитися лікарями СІЗО, якщо 
ув’язнений звернувся зі скаргою на 
стан здоров’я. У разі необхідності ке-
рівництво ізолятора може подавати 
запит до закладу охорони здоров’я 
щодо результатів нагляду або ліку-
вання хворого. 

Передбачено наказом і те, що меди-
ки СІЗО не завжди можуть встановити 

діагноз самостійно. У такому разі на-
чальник медичної частини ізолятора 
буде змушений подати запит до керів-
ництва щодо направлення хворого на 
лікування до закладу охорони здоров’я 
або залучення лікаря-фахівця. До 
речі, обирати собі лікаря ув’язнений 
зможе самостійно. Правда, і витрати, 
пов’язані з залученням фахівця, від-
шкодовуватиме сам хворий або його 
родичі. 

Додаткові ж лабораторні обсте-
ження, які не вдасться провести в 
медчастині СІЗО, мають відбуватися 
на базі закладів охорони здоров’я з 
визначеного наказом переліку. Якщо 
результати обстеження свідчити-
муть про те, що хворому потрібна 
допомога в лікарні, керівництво ізо-
лятора буде зобов’язане забезпечити 

його транспортування й цілодобову 
охорону. 

Якщо ж ув’язнений потребува-
тиме невідкладної медичної допо-
моги, ї ї має надати лікар СІЗО і, у 
разі необхідності, бригада «швидкої 
допомоги», своєчасний виклик якої 
повинне забезпечити керівництво 
ізолятора. Якщо медики зі «швид-
кої» вирішать, що хворому необхід-
на госпіталізація, транспортувати 
його будуть силами бригади, а ке-
рівництво СІЗО буде зобов’язане 
пові домити про це родичів або 
представника ув’язненого. 

За словами міністра юстиції Олек-
сандра Лавриновича, з цим порядком 
буде ознайомлено персонал установ 
виконання покарань і слідчих ізоля-
торів. �

НА ГАРЯЧОМУ

Корупційний 
сервіс 
У Волинській області 
співробітники СБУ спільно 
з прокуратурою викрили 
протиправну діяльність 
заступника устилузького міського 
голови — депутата Володимир-
Волинської районної ради, котрий 
вимагав та одержав хабар. 

Посадовець вимагав $2 тис. у пред-
ставника комерційної структури за 
перемогу в конкурсі на проведення 
робіт з благоустрою сервісної зони, 
яка прилягає до пункту пропуску 
«Устилуг» Ягодинської митниці. У ви-
падку відмови дати хабара чиновник 
погрожував перешкоджати господар-
ській діяльності фірми. До реалізації 
своїх протиправних намірів він за-
лучив посередника — працівницю 
одного з комунальних підприємств 
м.Володимир-Волинський, яка повин-
на була одержати кошти та передати їх 
зловмиснику.

28 лютого співробітники СБУ за-
тримали співучасників злочину на 
гарячому — під час одержання хабара, 
при цьому посадовець намагався чи-
нити опір правоохоронцям. 

Прокурором Волинської області 
щодо чиновника порушено кримі-
нальну справу за ознаками злочину, 
передбаченого ч.3 ст.368 КК («вима-
гання та одержання хабара службовою 
особою, яка займає особливо відпо-
відальне становище»). Санкція цієї 
статті передбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі строком від 8 до 12 
років з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною ді-
яльністю на строк до 3 років та з кон-
фіскацією майна. �

ПРЯМА МОВА

ВАЛЕРІЙ ПИСАРЕНКО, 
народний депутат 
України:

— Ліквідація військових прокуратур свід-
чить про те, що в прокуратурі позитивно 
сприйняли реформаторські тенденції у 
сфері кримінального судочинства, під-
тримали і своєчасно відреагували на 
прийдешні перетворення. І той факт, що 
керівництво ГПУ готове до внутрішніх 
змін, можна лише вітати. А ліквідація 
військових прокуратур — це давно на-
зрілий крок, викликаний необхідністю 
європеїзації нашого судочинства.

ЮРІЙ ВІЙТЕВ, 
начальник головного 
управління військових 
прокуратур ГПУ:

—Ця реформа спрямована на те, щоб 
посилити незалежність прокурора, 
захистити його від впливу ззовні, зо-
крема військових командирів, міністра 
оборони і т.д. Сьогодні реформування 
військових прокуратур відбувається і в 
інших державах. Наприклад, у Польщі й 
Угорщині, де теж існують такі підрозділи, 
говорять про їх ліквідацію. Ми ж говори-
мо про їх реформування. Отже, нічого 
страшного в цьому немає. 

КИРИЛО КАЗАК, 
адвокат, партнер 
ЮК «ККД Консалтинг»:

— Спеціалізовані прокуратури, які збира-
ються створити в системі прокуратури, 
зможуть замінити військові при дотри-
манні таких умов: збереженні наявно-
го кадрового потенціалу, наявності в 
новостворених спеціалізованих проку-
ратур необхідного обсягу повноважень, 
належної організаційної та матеріально-
технічної бази. У початковий період ро-
боти ймовірність проблем дуже велика. 
Збереження ефективності нагляду за 
військовослужбовцями й розслідування 
справ з військовою специфікою можна га-
рантувати тільки при збереженні старих 
кадрів, належному забезпеченні роботи 
прокуратур і контролі за їх діяльністю.
Взагалі, військові прокуратури існують у 
таких розвинених країнах, як США, Вели-
ка Британія, Італія, Іспанія, Ізраїль. Норм, 
що забороняли б існування військових 
прокуратур, в Європі не існує, тому немає 
підстав говорити, що військові прокура-
тури — поза законом.

РЕФОРМА

Операція «Ліквідація»
Військових прокурорів перейменують і «розжалують» у цивільних 
ЮЛІЯ КІМ

В Україні скоро не залишиться 
військових прокурорів. У будь-
якому випадку називатимуться 
вони тепер по-іншому. Рішення 
про ліквідацію військових 
прокуратур було ухвалене 
за підсумками розширеного 
засідання колегії ГПУ. Незадовго 
до цього відповідну поправку 
було запропоновано до проекту 
Кримінального процесуального 
кодексу, який готують до другого 
читання. Мабуть, у Генеральній 
прокуратурі вирішили йти в ногу 
з часом і самі розпочали реформу.

Ліквідувати не можна зберегти

Про необхідність реформування 
військових прокуратур подейкували 
вже давно. Але до пори до часу далі роз-
мов справа не просувалася. Докладніше 
про це заговорили, коли почався процес 
реформування кримінальної юстиції. 
По-перше, з’явився проект про внесення 
поправок до закону «Про прокуратуру», 
яким не передбачалося існування вій-
ськових прокуратур. Про їх ліквідацію 
мовиться й в одній з недавно внесених до 
проекту нового КПК поправок. Привсе-
людно заявив про заплановану реформу, 
так би мовити, озвучив її для громад-
ськості радник Президента — керівник 
головного управління з питань судоу-
строю АП Андрій Портнов у інтерв’ю 
газеті «Дзеркало тижня». Ця заява 
спричинила бурхливу реакцію з боку 
відставних військових прокурорів. Вете-
рани звернулися з відкритим листом до 
Президента, Генпрокурора й секретаря 
РНБО, в якому висловили сумніви з при-
воду необхідності вирішувати проблему 
таким радикальним способом. За їх 
словами, інститут військових прокуро-
рів існував на території України з XVI 
століття. Аналогічні служби є у США, 
Канаді, Німеччині, Франції, Польщі, 
Словаччині, Угорщині, Хорватії й біль-
шості пострадянських країн і ефективно 
виконують свої функції.

«У своїй діяльності підконтрольні 
їм підрозділи керуються положеннями 
статутів, що вимагає від військових 
прокурорів безлічі спеціальних знань 
і володіння спецметодиками прове-
дення перевірок, відсутніх у співро-
бітників звичайних прокуратур, — 
стверджують ветерани. — Треба від-
значити, що дані про дислокацію, 
чисельність, озброєність, бойову й 
спеціальну техніку ЗСУ, мобілізаційну 
готовність, морально-психологічний 
стан військ є військовою таємницею. 

Для військовослужбовців як спеці-
ального суб’єкта ст.422 КК за її розго-
лошування установлена кримінальна 
відповідальність. Дія цієї норми не 
може поширюватися на цивільних 
осіб, у тому числі й прокурорів, що 
може привести до безкарності за 
розповсюдження військової таємни-
ці». На думку підписантів, у лютому 
2012 року Президент — Верховний 
головнокомандуючий Збройними 
силами окреслив пріоритети для вій-
ськового відомства, серед яких — бо-
ротьба з марнотратством і корупцією 
у військовому середовищі. І в такий 
відповідальний період необхідний 
ефективний нагляд за дотриманням 
законів. «Але тільки безконтрольності 
можуть домогтися ті, хто хоче ліквіду-
вати українську систему військових 
прокуратур загальною чисельністю 
всього 417 оперативних співробітни-
ків. Для порівняння: у прокуратурі 
Києва працюють 690 чоловік», — за-
значають ветерани.

Схожі сумніви висловили колишні 
співробітники ВП і під час громад-
ських слухань з приводу підготовки 
КПК до другого читання. Наскільки 
виправдані побоювання людей, котрі 
все життя пропрацювали у військових 
прокуратурах? Для чого потрібно за-
думувати їх ліквідацію? 

Прокурорські метаморфози

Почнемо з того, що сьогодні вій-
ськова прокуратура в системі ГПУ на-
гадує кажана з казки, який ніяк не міг 
визначитися, хто ж він — птах чи звір. З 

одного боку, всі військові прокурори — 
військовослужбовці, перебувають «на 
утриманні» Міністерства оборони, 
яке виплачує їм зарплату, забезпе-
чує їх службовими приміщеннями, 
транспортом, засобами зв’язку, ви-
діляє їм квартири. При цьому вони 
вважаються відрядженими в ГПУ й 
підкоряються Генпрокурору. У чин-
ному законі «Про прокуратуру» про 
військових прокурорів ідеться в ст.13. 
Виходить, що військові прокурори на-
глядають за відомством, яке їх годує і 
поїть. Своєрідний правовий нонсенс. 
І хоча самі представники підрозділу 
стверджують, що вони підкоряються 
тільки Генпрокуророві, а їх зв’язок з 
Міноборони лише формальний, збоку 
такий нагляд виглядає досить дивно. 
У нас, звичайно, все можливо, але, на 
думку ініціаторів реформи, ліквідація 
військової прокуратури має відбутися. 

Таку ж точку зору висловлювали й 
на вищезгаданій колегії ГПУ. «Ухвалене 
рішення направлене на те, щоб військові 
прокурори не залежали від військових 
командирів, міністра оборони, органів 
військового управління і т.д. Сьогодні 
вони деякою мірою залежні від обо-
ронного відомства. В усякому разі, так 
говорять ті, хто висловлюється проти 
існування військових прокуратур у 
нинішній формі. Рішення колегії ГПУ 
направлене на посилення незалежності 
прокурора, убезпечення його від будь-
якого впливу ззовні», — пояснив «ЗіБ» 
начальник головного управління вій-
ськових прокуратур ГПУ Юрій Війтев. 

До того ж проект нового КПК пе-
редбачає позбавлення прокуратури 

слідчих функцій. Очевидно, цю ре-
форму простіше здійснювати, коли всі 
прокурорські кадри будуть де-факто і 
де-юре перебувати в підпорядкуванні 
ГПУ. Залишається відкритим питання, 
що стосується військової таємниці, 
але, очевидно, цю проблему можна 
буде врегулювати законодавчо. 

До речі, як з’ясувалося, жодних 
радикальних змін реорганізація вій-
ськовим прокурорам не обіцяє. З них 
тільки знімуть погони й остаточно 
виведуть із системи Міноборони, вони 
безпосередньо підкорятимуться ГПУ. 
Відповідно гроші, які виділялися з бю-
джету на військових прокурорів Мініс-
терству оборони, спрямовуватимуться 
в ГПУ. Зміниться і «вивіска» — тепер 
військові прокуратури називатимуть-
ся спеціалізованими прокуратурами 
з нагляду за дотриманням законів у 
військових формуваннях. Правда, ця 
реорганізація відбудеться тільки після 
внесення відповідних змін до чинного 
законодавства. В усякому разі, це було 
анонсовано на колегії ГПУ. «Необхідна 
зміна правового статусу військових 
прокурорів і слідчих, вирішення пи-
тань, пов’язаних із забезпеченням їх 
житлом… Здійснення таких заходів 
вимагає комплексного підходу і змін 
у законодавчому регулюванні діяль-
ності прокуратур, на які покладається 
нагляд за дотриманням законів у вій-
ськових формуваннях», — повідомили 
«ЗіБ» у прес-службі ГПУ. «Заплановані 
зміни в ст.13 закону «Про прокурату-
ру» передбачають, що Генпрокурор у 
разі потреби може створювати спеціа-
лізовані прокуратури на правах облас-
них, міських, міжрайонних і т.д.», — 
пояснив Ю.Війтев. Це доповнення 
дасть можливість безболісно пере-
творити військові прокуратури на спе-
ціалізовані, не втративши при цьому 
кадровий потенціал.

До речі, розбіжностей з оборонним 
відомством з приводу заявлених змін 
не було — новий міністр оборони Дми-
тро Саламатін на заплановані зміни 
відреагував позитивно. 

Ухвалене на колегії рішення бага-
то в чому показове. По-перше, Ген-
прокуратура зробила перший, так би 
мовити, на випередження крок ще до 
ухвалення нового КПК. Очевидно, в 
ГПУ вирішили заздалегідь підготу-
ватися до законодавчої «революції». 
По-друге, схоже, що ця зміна — тіль-
ки перша ластівка. Адже на тлі ін-
ших правоохоронних відомств саме 
прокуратуру після набуття чинності 
новим КПК чекають наймасштабніші 
«метаморфози». І очевидно, ГПУ хоче 
продемонструвати, що вона готова 
змінюватися. �

Тепер військові прокурори підкорятимуться безпосередньо ГПУ. 
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Секретар пленуму Вищого адміністративного суду 
Михайло СМОКОВИЧ:

«Пленум запізнюється 
з допомогою»

 � Закінчення, початок на стор.1

— А які ж зміни приніс закон «Про 
протидію торгівлі людьми»?

— Що стосується цього правового 
акта (нагадаю, що у 2010 році було при-
йнято закон «Про ратифікацію Кон-
венції Ради Європи про заходи щодо 
протидії торгівлі людьми»), то ним 
визначено новий статус іноземців та 
осіб без громадянства, які мають осо-
бливі права, — це потерпілі від торгівлі 
людьми. Таким чином, якщо особа 
підпадає під визначений цим законом 
захист, то суд не може видворити її за 
межі України протягом певного пері-
оду. Справи, пов’язані із затриманням 
іноземця чи особи без громадянства, 
розглядаються судом невідкладно.

Крім того, Верховна Рада внесла 
доповнення до КАС. Зокрема, ст.1835 
передбачено обов’язкову присутність 
позивача й відповідача під час розгля-
ду зазначених категорій справ. У цій 
же статті вказано, що копія судового 
рішення невідкладно видається осо-
бам, які брали участь у справі. Таким 
чином задоволені вимоги міжнарод-
них організацій, іноземців та осіб без 
громадянства, які раніше нарікали, 
що їх не викликали в судове засідан-
ня й що їм не надавали відповідних 
судових рішень стосовно видворення 
з країни чи затримання.

Такими нововведеннями законо-
давець подбав про на належний су-
довий захист у цій категорії справ —
дотримано принцип доступності. 
Отже, іноземець чи особа без грома-
дянства знає про рішення суду й може 
оскаржити його в апеляційному поряд-
ку. Оскільки рішення першої інстанції 
надається відразу, то обмежені строки 
його оскарження суду та час для апеля-
ційного розгляду таких справ.

На мій погляд, це прогресивні 
нововведення, і міжнародні органі-

зації, зокрема Управління верховного 
комісара ООН у справах біженців, 
претензій до судочинства не мають.

— Які питання викликали дискусії 
серед членів робочої групи? Чи вдалося 
досягти консенсусу з приводу того чи 
іншого питання?

— Дискусій з приводу правових 
позицій серед суддів — членів робочої 
групи не виникало. До обговорення 
долучилися й представники Держав-
ної прикордонної служби, Генеральної 
прокуратури, УВКБ ООН, Міжнарод-
ної організації з міграції, Державної 
міграційної служби та Служби без-
пеки.

Спір викликало питання щодо за-
тримання іноземців, тобто на якій ста-
дії суд має винести рішення за позовом 

відповідного суб’єкта владних повно-
важень стосовно затримання іноземця 
чи особи без громадянства. Керую-
чись законом «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства», 
ми зробили висновок, що суд може 
задовольнити позов про затримання 
особи під час вирішення питання про 
її примусове видворення з території 
України. Коли ж уже є рішення про 
видворення, суд може розв’язати пи-
тання про затримання цієї особи. 

Суб’єкти владних повноважень 
схиляються до того, що суди повинні 
давати дозвіл на затримання іноземця 
чи особи без громадянства до вирі-
шення питання про видворення. Але 
ми наполягаємо на своїй позиції. Тим 
більше що помістити осіб до пунктів 
тимчасового перебування відповідні 
органи можуть і без дозволу суду, ке-
руючись постановою КМ від 8.02.2012 
№70. Адже це не є затриманням у ро-
зумінні Кримінально-процесуального 
кодексу.

— Зазвичай під час розгляду проек-
тів постанов, змін до них деякі питання 
викликають жваве обговорення суддів 
ВАС. Вони вносять свої зауваження, за-
перечують необхідність унесення до 
постанови того чи іншого пункту. Як 
ви думаєте, які положення постанови 
викличуть гостру дискусію під час пле-
нуму, який відбудеться 16 березня? Чи 
вдасться досягти згоди?

— Вва жа ю, що плен у м у х ва-
лить запропонований проект по-

ста нови. Норми за кон у,  як і  ми 
роз’яснюватимемо судам, досить чіткі. 

Зауваження і застереження сто-
суватимуться не правових позицій, 
а викладення змісту. Тобто це будуть 
редакційні зміни.

«Відтепер суд повинен 
установити, чи не буде особа 
піддана катуванню на своїй 
батьківщині»

— Повернімося до історії прийнят-
тя постанови про біженців. Чому її було 
прийнято лише у 2009 році? Невже до 
цього в адміністративних судах не ви-
никало проблем із застосуванням зако-
нодавства й практика розгляду спорів 
щодо біженців була однаковою?

— Законодавець дозволив пленуму 
давати рекомендаційні роз’яснення 
після узагальнення відповідної судо-
вої практики щодо застосування норм 
матеріального та процесуального пра-
ва, тобто після того, як справи будуть 
розглянуті першою й апеляційною 
інстанціями та дійдуть до ВАС. Тож 
ми запізнюємося з допомогою.

Після прийняття постанови пле-
нуму у 2009 році міжнародні органі-
зації, які опікуються захистом іно-

земців та осіб без громадянства на 
території України, задоволені прак-
тикою наших судів, які розглядають 
ці спори. Зверну увагу, що позитивну 
роль відіграло створення в кожному 
регіоні 27 окружних адміністратив-
них судів, яким підсудні такі справ. 
Раніше, коли ці справи слу хало 
близько 600 місцевих загальних судів 
як адміністративних, дотримувати 
єдину практику було складно. Тепер 
це зробити легше, що підтверджують 
позитивні відгуки представників 
УВКБ ООН.

Що ж до проблем з розгляду за-
значених справ, то в основному вони 
стосувалися оцінки доказів і джерел 
їх походження. Іноземці чи особи без 
громадянства фактично позбавлені 
можливості збирати докази й нада-
вати їх суду. Суддям також непросто 
збирати ці докази, потрібно зверта-
тися до міжнародних організацій, 
МЗС, щоб з’ясувати дані про країну 
походження громадянина. Це займає 
багато часу. 

Проблеми виникають стосовно 
дотримання ст.3 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних 
свобод, згідно з якою особа не може 
бути піддана катуванню або іншому 
нелюдському поводженню. Відтепер 
при вирішенні справ про видворення 
іноземців та осіб без громадянства суд 
повинен з’ясувати країну походження 
й установити, чи не буде піддана ця 
людина на своїй батьківщині кату-
ванню чи негуманному поводженню. 
Конвенцією і законом «Про правовий 
статус іноземців» визначено випадки, 
коли особа не може бути видворена за 
межі України.

— Чи часто суди нехтують надани-
ми пленумом ВАС роз’ясненнями? Якщо 
такі випадки трапляються, то як бо-
ротися з «неслухняними» судами? Яких 
заходів уживає ВАС?

— У цілому постанов пленуму 
додержуються. Але вони мають ре-
комендаційний характер, тобто не є 
обов’язковими. Якщо суддя обгрун-
товує рішення, тлумачить по-своєму 
відповідні положення законодавства, 
то це не заборонено. 

У моїй практиці траплялися ви-
падки, коли суди йшли врозріз із 
правовою позицією, викладеною в по-
станові Пленуму Верховного Суду, але 
таке рішення останній залишав без 
змін. Тому що одна справа — давати 
роз’яснення, інша — вирішувати кон-
кретний спір, де можуть виникнути 
непередбачувані обставини.

— Чи не варто в окружних судах 
запровадити окрему спеціалізацію — 
справи щодо іноземців та осіб без гро-
мадянства?

— На мій погляд, з огляду на осо-
бливості цих справ — варто. Судді, 
які спеціалізуватимуться на їх роз-
гляд, повинні проходити навчання, 
влаштовані як міжнародними органі-
заціями, так і відповідними держав-
ними органами. Всіх суддів навчити 
неможливо. Будь-яка спеціалізація 
приводить до більш якісного та опе-
ративного розгляду певної категорії 
справ. Оскільки спори щодо біженців, 
іноземців та осіб без громадянства ха-
рактеризують нашу державу на між-
народному рівні, думаю, спеціалізація 
навіть є необхідністю. 

Зверну увагу, що в адміністратив-
них судах Німеччини, Польщі існує 
такого роду спеціалізація — справи 
щодо біженців, іноземців та осіб без 
громадянства. 

— ВАС листом №2197/11/13-11 від 
24.11.2011 нагадав суддям місцевих та 
апеляційних адмінсудів про особливос-
ті розгляду справ щодо біженців та 
осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту. Це був один із 
заходів, спрямованих на дотримання 
роз’яснень, викладених у постанові 
пленуму ВАС?

— У цьому листі акцентовано 
увагу на збереженні єдності сімей бі-
женців та осіб, які потребують додат-
кового захисту або яким надано тим-
часовий захист. ВАС дано роз’яснення, 
що відповідно до ст.116 КАС у такій 
категорії справ суди мають право 
об’єднувати їх в одне провадження. 

Крім того, у цьому листі дано до-
даткове роз’яснення щодо застосуван-
ня ч.2 ст.71 КАС — весь тягар доказу-
вання в таких справах покладається 
на суб’єкта владних повноважень. 

— У січні цього року регіональний 
представник верховного комісара ООН 
у справах біженців Олдріх Андрісек обго-
ворив з головою ВАС Ігорем Темкіжевим 

ряд актуальних проблем у сфері судово-
го захисту біженців та осіб без грома-
дянства. Чому, на його думку, в Україні 
склалася складна ситуацію з розглядом 
заяв про надання статусу біженця та 
оскарженням рішень державних органів 
про відмову в цьому?

— Проблема виникла у зв’язку з 
реорганізацією державних органів —
функції надання статусу біженця 
було передано від одного до іншого 
суб’єкта владних повноважень. На 
цьому етапі в суду виникали питання, 
хто має бути відповідачем, оскільки 
один суб’єкт — уже на стадії лікві-
дації, а інший — ще не діяв. Тому 
було рекомендовано залучати в ролі 
відповідачів як одного, так і друго-
го суб’єкта владних повноважень. 
Залежно від того, якому органу на-
лежали ці повноваження, той і від-
повідав. Це вирішував суд. Нині все 
чітко визначено, відмов у наданні 
статусу немає.

— Чи дотримання постанови на-
ближає судову практику України до між-
народних стандартів?

— Безперечно. У постанові міс-
тяться навіть роз’яснення щодо за-
стосування судами міжнародних угод 
(оскільки в них є певні розбіжності): 
Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод та Конвенції 
про статус біженця. В ст.3 першої з 
них передбачено, що ми маємо пере-
вірити, чи немає в країні походження 
загроз для людини, що перешкоджає 
видворенню іноземця. У Конвенції 
про статус біженця положенням ч.2 
ст.33 передбачено, що в окремих ви-
падках, незалежно від стану справ у 
країні походження, біженця можна 
видворити.

У  п о с т а н о в і  п л е н у м у  В АС 
роз’яснено, що в такому випадку за-
стосовується положення ст.3 Конвен-
ції про захист прав людини і осново-
положних свобод. 

На мій погляд, на віміну від інших 
держав, з України іноземці та особи 
без громадянства можуть бути ви-
дворені лише за судовим рішенням, 
тобто забезпечується 100-відсотковий 
судовий контроль. �

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

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

Обрати на посади суддів 
безстроково:
апеляційного суду Донецької області
 • НОВОСЬОЛОВУ Галину Германівну;

Красногвардійського районного суду 
Автономної Республіки Крим
 • ШУКАЛЬСЬКОГО Валентина 

Володимировича;

Новомосковського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області
 • ОЛІЙНИКА Артема Вікторовича;

Тернівського міського суду 
Дніпропетровської області
 • ПОНОМАРЕНКА Івана Петровича;

Томаківського районного суду 
Дніпропетровської області
 • ОМЕКА Марка Вікторовича;

Саксаганського районного суду міста 
Кривого Рогу Дніпропетровської 
області
 • ДУРАСОВУ Юлію Володимирівну;

Артемівського міськрайонного суду 
Донецької області
 • ПОГРІБНУ Наталю Миколаївну;

Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області
 • МАЛІНОВА Олександра 

Сергійовича;

Бородянського районного суду 
Київської області
 • УНЯТИЦЬКОГО Дмитра Євгеновича;

Краснодонського міськрайонного 
суду Луганської області
 • СКРИПЧЕНКО Світлану Миколаївну;

Рубіжанського міського суду 
Луганської області
 • ТКАЧУКА Юрія Айсберговича;

Малиновського районного суду міста 
Одеси
 • ЖУКОВСЬКОГО Сергія 

Олександровича;

Приморського районного суду міста 
Одеси
 • СУВОРОВУ Оксану Василівну;

Московського районного суду міста 
Харкова
 • ДОВГОТЬКО Тетяну Миколаївну;

Канівського міськрайонного суду 
Черкаської області
 • БУРЛАКУ Оксану Володимирівну;

Козелецького районного суду 
Чернігівської області
 • КОРОЇДА Юрія Миколайовича;

Голосіївського районного суду міста 
Києва
 • НОВАКА Андрія Васильовича;

господарського суду міста Києва
 • МУДРОГО Сергія Миколайовича.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
23 лютого 2012 року 
№4455-VI

Михайло СМОКОВИЧ 
народився 1963 р.

У 1991 р. закінчив Українську 

державну юридичну академію, 

здобувши юридичну 

освіту за спеціальністю 

«Правознавство».

Суддівську кар’єру розпочав 

у 1996 р. на посаді судді 

Луцького міського суду 

Волинської області. 

З 2001 р. — суддя Апеляційного 

суду Волинської області.

У грудні 2003 р. 

обраний суддею Вищого 

адміністративного суду.

У березні 2006 р. Михайла 

Івановича обрано 

секретарем пленуму ВАС.

Має вищий кваліфікаційний 

клас судді. Заслужений 

юрист України.

«Коли справи про біженців слухало 
близько 600 місцевих загальних судів, 
дотримувати єдину практику було складно».

ПРИЗНАЧЕННЯ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

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

Обрати на посади суддів 
безстроково:

Київського районного суду міста 
Донецька
 • ЕПЕЛЬ Оксану Володимирівну;

Ужгородського міськрайонного суду 
Закарпатської області
 • ПРИДАЧУКА Олега Андрійовича;

Київського районного суду міста 
Одеси
 • КАЛІНІЧЕНКО Любов Василівну;

Суворовського районного суду міста 
Одеси
 • ПЕПЕЛЯШКОВА Олексія 

Степановича;

Оболонського районного суду міста 
Києва
 • СКРИПНИК Оксану Григорівну;

господарського суду Харківської 
області
 • КУХАР Наталію Миколаївну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
23 лютого 2012 року 
№4454-VI

«Іноземці чи особи без громадянства 
фактично позбавлені можливості 
збирати докази й надавати їх суду».

4 від першої особи



ПРИЗНАЧЕННЯ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

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

Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів:
апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим
 • МАЗНИЦЮ Андрія Анатолійовича;

апеляційного суду міста Києва
 • ГАВРИЛОВУ Марину Валеріївну;

Вінницького апеляційного 
адміністративного суду
 • ВАТАМАНЮКА Руслана 

Васильовича;
Київського апеляційного 
адміністративного суду
 • СТАРОВУ Ніну Едуардівну;

Донецького апеляційного 
господарського суду
 • ПРИНЦЕВСЬКУ Наталію Миколаївну.

Голова 
Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
23 лютого 2012 року
№4456-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

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

Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів:
Житомирського апеляційного 
адміністративного суду
 • МОНІЧА Богдана Сильвестровича;

Київського апеляційного 
господарського суду
 • ЄМЕЛЬЯНОВА Артура 

Станіславовича;
господарського суду міста Києва
 • КНЯЗЬКОВА Валерія 

Володимировича.

Голова 
Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
23 лютого 2012 року 
№4457-VI

ЗВІТ

Фінанси на завтра
Цього року ВАС став багатшим майже на 300000 гривень
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Збори суддів Вищого 
адміністративного суду схвалили 
звіт про виконання бюджету 
у 2011 році. Оскільки дохід зі 
сплати судового збору (майже 
300 тис. грн.) надійшов до 
спецфонду запізно, то ці гроші 
ВАС витратить на свої потреби у 
2012-му.

Гарна звістка

Відповідно до закону до 15 березня 
головні розпорядники коштів держ-
бюджету повинні публічно предста-
вити інформацію про використання 
передбачених грошей. ВАС виконав 
цю вимогу: 2 березня «адміністра-
тивники» розповіли про раціональ-
не «освоєння» бюджету. На обгово-
рення цього питання їм вистачило 
10 хв. (у часи головування Олексан-
дра Пасенюка про бюджет говорили 
годинами).

«Законом «Про Державний бю-
джет України на 2011 рік» ВАС були 
передбачені видатки на суму 85,3 млн 
грн. (загальний фонд. — Авт.) У 
структурі бюджетних асигнувань 
на 2011 рік найбільшу питому вагу 
становили заробітна плата з нараху-
ваннями (виплачено 48,8 млн грн.), 
щомісячне грошове утримання суддів 
(5,6 млн грн.) та оплата комунальних 
та поштових послуг (1,2 млн грн. і 
1,4 млн грн. відповідно)», — розповів 
голова ВАС Ігор Темкіжев.

За його словами, за рахунок опла-
ти поштових послуг відправлено 
майже 400 тис. листів. Також ВАС 

придбав 391 одиницю обладнання 
та предметів довгострокового ко-
ристування (зокрема, 56 принтерів, 
80 моніторів, 7 апаратів запису засідань 
та одну систему зберігання даних).

«У результаті цього облаштовано 
36 нових робочих місць. За рахунок 
видатків у сумі 5,3 млн грн. відре-
монтовано майже 1200 м2 приміщень. 
Зокрема, створено 6 залів судових за-
сідань, 6 нарадчих кімнат, 11 кабінетів 
для суддів, а 8 — для їхніх помічни-
ків», — звітував голова храму Феміди.

На підтвердження раціонального 
використання коштів на капітальний 
ремонт він навів такі аргументи: «Се-
редня вартість 1 м2 відремонтованих 
приміщень становила 4,6 тис. грн. 
Слід зазначити, що опосередкована 
вартість 1 м2, затверджена Мінбудом 
на 2011 рік, становила 6,2 тис. грн.».

Крім коштів загального фонду, на-
прикінці 2011 року на рахунок спец-
фонду ВАС надійшло майже 300 тис. 
грн. зі сплати судового збору. «Оскільки 

бюджетний рік закінчувався і на про-
ведення тендерних процедур не виста-
чало часу, а основні потреби суду були 
забезпечені за рахунок загального фон-
ду держбюджету, судовий збір у 2011-му 
нами не використовувався. Залишки 
спецфонду перенесено на 2012-ий, і їх 
можна використовувати впродовж по-
точного року», — порадував колег наяв-
ністю додаткових фінансів І.Темкіжев.

Для «адміністративників» це гарна 
новина, адже гроші зайвими ніколи не 
бувають. Особливо за нинішніх умов 

фінансування вітчизняної Феміди.

Правдиво й достовірно

Керманичу ВАС приємно було 
озвучити й думку Рахункової палати 
щодо використання бюджетних ко-
штів судом. За словами І.Темкіжева, 
протягом грудня 2011 — січня 2012 ро ку 
орган контролю провів аудит фінан-
сово-господарської діяльності ВАС за 
минулий рік.

«Треба зазначити, що в ході аудиту 
нецільового використання бюджет-
них коштів не виявлено. Рішенням 
колегії Рахункової палати підтвер-
джено правдивість і достовірність 
відображення у фінансовій звітності 
всіх здійснених протягом 2011 року 
фінансово-господарських операцій. 
Щоправда, виявлено й окремі недо-
ліки», — повідомив голова ВАС.

Зокрема, аудитори порадили вдо-
сконалити існуючу систему вну-
трішнього контролю, особливо щодо 

розподілу відповідних повноважень 
серед працівників фінансово-еконо-
мічного управління. Вказали контро-
лери й на необхідність уведення пе-
редбаченої законодавством посади 
головного бухгалтера. 

«Облік майна установи не завжди 
здійснювався із дотриманням усіх 
вимог чинного законодавства, від-
сутня книга складського обліку за-
пасів за найменуваннями, сортами, 
кількістю. Матеріальні цінності не 
були впорядковані та систематизова-
ні. Це створювало ризики неякісного 
й неповного їх обліку або втрат», — 
попередили ревізори.

А ще вони зробили таке заува-
ження: за умов жорсткої економії 
фінансових ресурсів актуальним 
для ВАС є проведення інвентариза-
ції експлуатаційних витрат на авто-
транспорт і службове житло, в якому 
мешкають законники та працівники 
апарату суду. 

І.Темкіжев запевнив: виявлені 
недоліки усунуто ще під час прове-
дення аудиту.

«Адміністративників» зацікави-
ло, чому не всі кошти, передбачені 
на виконання програми «Оплата 
праці працівників бюджетних уста-
нов», було «освоєно» (із виділених 
49,5 млн грн. використано 48,8 млн 
грн.). З’ясувалося: це сталося у зв’язку 
з поверненням раніше вирахуваного 
податку на довічне грошове утриман-
ня володарів мантій.

***

У минулому році при обговоренні 
звіту було набагато більше емоцій і 
запитань. Мабуть, вся справа у змі-
ні керівництва ВАС. Так, О.Пасенюк 
очолював суд 6 років, тому він зна-
вся на неналежному фінансуванні 
адмін’юстиції й годинами міг гово-
рити на цю тему.

«Як голова ВАС я був змушений 
неодноразово звертатися до Прези-
дента, Прем’єра стосовно фінансу-
вання суду. І як наслідок, усі рахунки 
оплатили практично в останні дні. 
Була проведена інтенсивна орга-
нізаційна робота, що фактично в 
цивілізованій країні не повинна 
робитися. Суди повинні фінансува-
тися на 100%. Хоча б у тих видатках, 
що заплановані державним бюдже-
том», — говорив О.Пасенюк під час 
минулорічного підбиття фінансових 
підсумків.

І.Темкіжев прийшов до ВАС лише 
в листопаді 2011-го, тому він, імо-
вірно, ще не встиг перейняти досвід 
попередника. �

СТАТИСТИКА

Підрахунки розпорядника 
Державна судова адміністрація 
підбила підсумки роботи за 
минулий рік, визначивши, 
наскільки ефективно їй вдалося 
справитися зі своїми завданнями, 
наскільки відсотків забезпечено 
належні умови діяльності судів 
загальної юрисдикції, органів 
суддівського самоврядування та 
інших установ судової системи. 

Очевидно, що передумовою ефек-
тивного судочинства та незалежності 
законників є відповідне організаційне 

забезпечення діяльності судів. 
Відповідно до перерахованих у 

ст.146 закону «Про судоустрій і статус 
суддів» повноважень ДСАУ повинна 
дбати про те, щоб у судах (крім Вер-
ховного та вищих спеціалізованих), 
Вищій кваліфікаційній комісії суддів, 
Національній школі суддів, органах 
суддівського самоврядування не скар-
жилися на неналежні умови праці. 
Хоча повністю задовольнити потреби 
останніх украй складно. 

Створення відповідних умов для 
відправлення правосуддя місцевими 

загальними судами залежить від ба-
гатьох чинників, головним з яких є 
забезпечення державою фінансування 
в повному обсязі.

Хоча закладені до минулорічного 
бюджету кошти суттєво відрізняють-
ся від тих, які просила ДСАУ в своєму 
запиті, в більшості випадків видатки 
було профінансовано на 100%. Зо-
крема, відповідно до бюджетних про-
позицій ДСАУ планувала скерувати 
на організаційне забезпечення діяль-
ності судів та установ судової системи 
541,1 млн грн. Утім, на виконання цієї 

програми в кошторисі обмежилися 
38,67 млн грн. Найбільшу суму голо-
вний судовий розпорядник коштів 
передбачив для здійснення правосуд-
дя місцевими судами (4,32 млрд грн.), 
але заявку ДСАУ щодо необхідних 
асигнувань задовольнили частково — 
в розмірі 1,5 млрд грн. 

Також менше коштів, ніж плану-
валось, було виділено на здійснення 
правосуддя апеляційними судами: 
замість 1,45 млрд грн., які зазначались 
у бюджетному запиті, вони отримали 
менше 449 млн грн. �

КПКВ Назва бюджетної програми

Бюджетний запит (тис. 
грн.)

Кошторисні призначення 
на 2011 рік (тис. грн.)

Співвідношення 
кошторисних призначень 
та бюджетного запиту (%)

Профінансовані видатки 
(тис. грн.)

Співвідношення 
профінансованих видатків та 
кошторисних призначень (%)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0501010 Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової 
системи

541 135,9 38 671,8 7,1 38 671,8 100,0

0501020 Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 385 365,7 13 640,0 197 432,9 30 752,3 51,2 225,5 197 432,9 28 080,3 100,0 91,3

0501030 Здійснення правосуддя апеляційними судами 1 444 075,1 7 115,0 396 910,3 68 053,3 27,5 956,5 396 910,3 51 959,9 100,0 76,4

0501040 Здійснення правосуддя місцевими судами 4 200 849,5 117 920,0 1 374 749,4 245 417,7 32,7 208,1 1 374 749,4 129 775,9 100,0 52,9

0501080 Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 172 873,7 3 400,0 133 671,9 22 533,2 77,3 662,7 123 539,9 11 518,6 92,4 51,1

0501100 Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України

47 086,1 46 749,1 99,3

0501110
Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, 
підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів 
Академією суддів України

51 084,4 7 579,3 14,8 7 223,0 95,3

0501150 Виконання рішень судів на користь суддів 80 395,4 5 634,3 7,0 5 634,3 100,0

0501160 Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами 240 893,3 10,0 96 759,1 20 917,5 40,2 209175,0 96 759,1 11 037,1 100,0 52,8

0501170 Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами 379 860,4 15,0 178 707,1 27 837,3 47,0 185 582,0 178 707,1 4 256,9 100,0 15,3

0501210 Завершення реконструкції приміщення Харківського 
апеляційного господарського суду

37 608,1 37 608,1

Разом 7 496 533,4 142 100,0 2 514 810,3 415 511,3 2 503 985,0 236 628,7

За умов жорсткої економії актуальним 
для ВАС є проведення інвентаризації 
експлуатаційних витрат на службове житло.

Виконання держбюджету за 2011 рік щодо бюджетних програм, передбачених ДСАУ 

І.Темкіжев представив звіт про виконання бюджету за минулий рік. 
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РІШЕННЯ 

Претенденти на прощання з Фемідою 
ВРЮ внесла подання про звільнення двох суддів 
за порушення присяги

 � Закінчення, початок у №10

11. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 31.01.2012 про внесення по-
дання про звільнення Калімбета Ле-
оніда Івановича з посади судді Гені-
чеського районного суду Херсонської 
області за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у запереченнях суддів 
цього ж суду Стребкова Ю.О., Шкін-
дера О.А., Волвенка О.І. на довідку-
пропозицію члена ВРЮ від 26.09.2011, 
та затверджено матеріали перевірки, 
проведеної членом ВРЮ за вказаними 
запереченнями, з висновком про від-
сутність підстав для внесення подання 
про звільнення Хоменко Валентини 
Григорівни і Крапівіної Олени Пав-
лівни з посад суддів Генічеського ра-
йонного суду Херсонської області за 
порушення присяги. 

12. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 2.11.2010 про внесення по-

дання про звільнення Гридасова Юрія 
Володимировича, Скобелкіна Сергія 
Васильовича, Александрової Людмили 
Іванівни з посад суддів Господарсько-
го суду Херсонської області за пору-
шення присяги, внесену за результата-
ми перевірки відомостей, викладених 
у зверненнях президента ПМР Смир-
нова І.М., голови наглядової ради НВ 
ЗАТ «Електромаш» Симаченка Н.Г. та 
його заступника Кавлака І.Б. 

(Постановою ВР від 2 .12.2010 
№2762-VІ Скобелкіна С.В. звільнено з 
посади судді Господарського суду Хер-
сонської області у зв’язку з поданням 
заяви про відставку). 

13. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 2.11.2010 про внесення по-
дання про звільнення Кощеєва Ігоря 
Михайловича з посади судді Госпо-
дарського суду Дніпропетровської 
області за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у зверненнях президента 

ПМР Смирнова І.М., голови нагля-
дової ради НВ ЗАТ «Електромаш» 
Симаченка Н.Г. та його заступника 
Кавлака І.Б. 

14. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 
судів Житомирського апеляційного 
округу від 18.09.2009 про внесення 
подання про звільнення Рафальського 
Йосипа Людвиковича з посади судді 
Коростенського міськрайонного суду 
Житомирської області. 

15. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 
судів Житомирського апеляційного 
округу від 27.11.2009 про внесення по-
дання про звільнення Рафальського 
Йосипа Людвиковича з посади судді 
Коростенського міськрайонного суду 
Житомирської області. 

16. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 
судів Житомирського апеляційного 
округу від 26.03.2010 про внесення по-
дання про звільнення Рафальського 
Йосипа Людвиковича з посади судді 
Коростенського міськрайонного суду 
Житомирської області. 

17. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 
судів Житомирського апеляційного 
округу від 14.05.2010 про внесення по-
дання про звільнення Рафальського 
Йосипа Людвиковича з посади судді 
Коростенського міськрайонного суду 

Житомирської області. 
18. Відхилено пропозицію члена 

ВРЮ від 26.07.2010 про внесення по-
дання про звільнення Новака Юрія 
Дмитровича з посади судді Ленін-
ського районного суду м.Полтави за 
порушення присяги. 

19. Підтримано пропозицію члена 
ВРЮ від 30.08.2011 про внесення по-
дання про звільнення Селіверстова 
Сергія Миколайовича з посади судді 
Токмацького районного суду Запо-
різької області за порушення присяги, 
внесену за результатами перевірки 
відомостей, викладених у рішенні 
Кваліфікаційної комісії суддів загаль-
них судів Запорізького апеляційного 
округу від 26.03.2010 та рекомендації 
Кваліфікаційної комісії суддів загаль-
них судів Запорізького апеляційного 
округу від 6.08.2010. 

20. Підтримано пропозицію чле-
на ВРЮ від 17.11.2008 про внесення 
подання про звільнення Тищука 
Миколи Федоровича з посади судді 
Оболонського районного суду м.Києва 
за порушення присяги, внесену за 
результатами перевірки відомостей, 
викладених у рекомендації Кваліфі-
каційної комісії суддів загальних судів 
Київського апеляційного округу від 
31.03.2006. 

21.  З а дов оле но  с к а рг у  с у д-
ді Залізничного районного суду 
м.Сімферополя Автономної Республі-

ки Крим Шильнова Миколи Олексан-
дровича на рішення Кваліфікаційної 
комісії суддів загальних судів Севас-
топольського апеляційного округу від 
18.01.2008. 

22. Відхилено скаргу судді Ленін-
ського районного суду м.Севастополя 
Гаркуші Оксани Маївни на рішення 
ВККС від 8.09.2011. 

2 3.  З а дов оле но с к а рг у  с у д-
д і  Жовт невого ра йонного с у д у 
м.Дніпропетровська Шелестова Кири-
ла Олександровича на рішення ВККС 
України від 3 листопада 2011 року. 

24. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням народного депутата Писаренка 
В.В. від 26.05.2011, з висновком про від-
сутність підстав для внесення подання 
про звільнення Шевцової Наталії Во-
лодимирівни та Макаренко Яни Ми-
колаївни з посад суддів Харківського 
апеляційного адміністративного суду 
за порушення присяги. 

25. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за де-
путатським зверненням народного де-
путата Кармазіна Ю.А. від 13.09.2011 в 
інтересах Лесюк О.В., з висновком про 
відсутність підстав для внесення по-
дання про звільнення Гули Людмили 
Василівни з посади судді Стрийського 
міськрайонного суду Львівської облас-
ті за порушення присяги. 

26. Затверджено результати пере-

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

МИКОЛА 
КОБИЛЯНСЬКИЙ 
8 березня, 53 роки 

Суддя Вищого адміністративного суду, 
голова Ради суддів адміністративних 
судів, член Вищої ради юстиції, заслу-
жений юрист України. 

АНАТОЛІЙ 
ГРЄХОВ
10 березня, 59 років  

Голова Господарського суду Київської 
області, заслужений юрист України. 

НАДІЯ 
СТЕФАНІВ 
12 березня 

Голова Апеляційного суду Івано-Фран-
ківської області. 

АНДРІЙ 
СОЛОДКОВ 
12 березня, 44 роки 

Голова Апеляційного суду Харківської 
області.

ВІКТОР 
ШИШКІН 
14 березня, 60 років 

Суддя Конституційного Суду, заслуже-
ний юрист України, кандидат юридич-
них наук, доцент.

ЗАСІДАННЯ

Перевантаження системи
ТЕТЯНА САДИЧЕНКО

Весна для членів ВККС 
розпочалася з напруженої роботи: 
1 березня на порядку денному 
«кваліфікаційників» було понад 
300 питань про притягнення 
суддів до дисциплінарної 
відповідальності. Правда, 
прийшли далеко не всі: одні 
послалися на хворобу, інші 
попросили розглянути справу за 
їхньої відсутності, а треті вкотре 
все це просто проігнорували. 

Наприклад, про суддю Примор-
ського районного суду м.Одеси Сергія 
Терехіна Анатолій Марциневич ска-
зав: «Ховається від нас», а після того, 
як прозвучало прізвище судді Київ-
ського районного суду м.Донецька 
Олександра Брежнєва, Микола Пін-
чук звично відмітив: «Та він ніколи не 
ходить». Правда, справу останнього 
розглянули за його відсутності й ого-
лосили законникові догану.

Ще кілька справ члени комісії 
зняли з порядку денного з власної іні-
ціативи — для додаткового вивчення 
матеріалів. 

Сміливці, котрі залишилися, очіку-
вали виклику до зали засідань у кори-
дорі, де якраз розпочався ремонт —
стільці, на яких зазвичай сидять суд-
ді, пересунули, і запрошеним було 
явно тісно. Але якщо вже прийшли, 
довелося чекати.

Імовірно, розуміючи, що важ-
ко всім, члени комісії хвилювалися 
за душевний стан тих, котрі захо-
дили до зали. Після того, як суддя 
Бабу шкінського районного суду 
м.Дніпропетровська Микола Решет-
ник та Ігор Федорович, котрий скар-
жився на нього, сіли поряд, заступник 
голови ВККС уточнив: «Рукоприклад-
ством не займатиметеся?»

До крайнощів справа, звичай-
но, не дійшла, проте посперечатися 
опонентам було про що. І.Федорович 
стверджу вав, що с удд я навмис-
но затягує розгляд його справи. 
М.Решетник у свою чергу заявляв, 
що той сам частково винен, оскільки 
дав невірну адресу підприємства-від-
повідача, що перешкодило вчасно 
викликати його представників на 
засідання. 

А ось члени комісії із цього приво-
ду мали іншу думку: суддя не встигає 
справлятися зі всіма справами через 

велике навантаження. «Ви в нас є фі-
гурантом кількох справ, — відзначив 
М.Пінчук. — І будете ним, тому що з 
таким навантаженням, як в вас, це 
неминуче».

Врешті-решт дисциплінарне про-
вадження стосовно М.Решетника 
було припинене з огдяду на від-
сутність підстав, проте заступник 
голови ВККС попередив суддю: «Ми 
запросили вас, щоб ви якимось чи-
ном оцінили своє становище. Ви —
по т ен ц і й н и й к а н д и д ат  на  т а к і 
справи».

Взагалі, як випливає з пояснень 
багатьох суддів саме велике наванта-
ження найчастіше є причиною того, 
що служителі Феміди не встигають 
вчасно розглянути всі справи.

І саме тому «кваліфікаційників» 
здивувало звернення голови Ковпа-
ковського районного суду м.Сум Во-
лодимира Рунова, який теж не встигає 
розглядати справи, однак при цьому 
«не виконує свою роботу».

«Ігнорує вимоги закону про су-
довий устрій, не дотримує строків 
розгляду справ. Роботу не планує, на 
вимоги керівництва суду не реагує», —
охара ктеризу ва в спі вробітника 
В.Рунов. При цьому, за словами голо-

ви суду, навантаження в судді значно 
менше, ніж у його колег.

«Така ситуація повторюється 
щороку, — додав голова суду. — За 
кількістю скарг громадян Микола 
Кондратенко є лідером. Тоді як на-
вантаження в нього чи не найменше 
в суді, а «залишок» він має удвічі 
більший». 

Суддя у свою чергу спробував 
виправдатися: «Деякі справи є важ-
кими, в деяких є певна складність». 
На це тут же відповіла Ніна Фадєєва: 
«Та ви 15 років працюєте! Яка склад-
ність?!» Після того, як один аргумент 
не спрацював, Н.Кондратенко вирі-
шив удатися до іншого — послався на 
стан здоров’я. Це викликало в членів 
ВККС цілком закономірне питання: а 
чи здатний він виконувати обов’язки 
судді?

Враховуючи складність питання, 
«кваліфікаційники» вирішили з ви-
сновками не поспішати. Стосовно 
судді було відкрито дисциплінарне 
провадження, ВККС пообіцяла про-
вести додаткову перевірку наведених 
у справі фактів, після чого повернути-
ся до розгляду питання про дисциплі-
нарну відповідальність, як мовиться, 
у всеозброєнні. �

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 1 березня 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: 

 • Затолочного Віталія Семеновича —
на посаду судді Львівського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Кордика Станіслава Васильовича —
на посаду судді Апеляційного 
суду Автономної Республіки Крим;

 • Стефурака Євгена Миколайовича —
на посаду судді Апеляційного 
суду Івано-Франківської області;

 • Мурашко Ірини Григорівни — на 
посаду судді Господарського суду 
Чернігівської області;

 • Швайковського Анатолія 
Анатолійовича — на посаду судді 
Оріхівського районного суду 
Запорізької області;

 • Винокурова Костянтина 
Сергійовича — на посаду судді 
Окружного адміністративного 
суду м.Києва;

 • Кондус Людмили Андріївни —
на посаду судді Томаківського 
районного суду 
Дніпропетровської області.

КАДРИ

Проблемна експертиза
Кримінальні справи: то розшук підсудних, то дослідження доказів
ІЛОНА ВЕРБИЦЬКА

6 березня члени Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів 
перебували в передсвятковому 
настрої та поздоровляли всіх жінок 
з прийдешнім. Проте послаблень 
претенденткам на обрання 
суддями безстроково не робили. 

Запитання суддям, незалежно від 
статі, задавали не найлегші. Вони сто-
суються швидше практики, ніж теорії. 
Майже в усіх кандидатів «кваліфікацій-
ники» питали, чому були скасовані ті чи 
інші їхні рішення, а також із яких при-
чин затягується розгляд деяких справ.

Так, Дмитро Сокуренко нагадав 
кандидатові на посаду судді Примор-
ського районного суду Одеси Володи-
миру Лабунському про те, що в нього 
в «залишку» станом на грудень 2011 р. 
було 5 кримінальних справ, одна з яких 
перебуває в провадженні з 2010 року. 
«На сьогодні розглянуто 3 справи із 
«залишку», — відзвітував суддя. — Ще 
2 — на експертизі».

Так само тривалим проведенням 
експертиз пояснила порушення стро-
ків розгляду справ і кандидат на посаду 
судді Калінінського районного суду 
м.Горлівки Ольга Жукова — нині в її 
провадженні перебуває 10 криміналь-
них справ. 

Проте тут члени ВККС вирішили 
копнути глибше. «Скільки справ на 
день ви розглядаєте? Як плануєте свій 
робочий графік?» — поцікавився голова 
комісії Ігор Самсін. «Кримінальні спра-
ви розглядаємо тільки після 14.00, —

відповіла суддя й пояснила: — У нас 
одна машина на всіх і виникають про-
блеми з доставкою підсудних. А ось 
справ із приводу заборгованостей за 
комунальні послуги можемо розгля-
дати й по 100 на день». Неабияк здиву-
вавши «кваліфікаційників» останньою 
заявою, О.Жукова поспішила додати: 
«Люди зазвичай на такі засідання не 
приходять, розглядаємо без них, якщо 
справа проста, встигаємо за 5 хвилин».

Зацікавила членів комісії і кримі-
нальна справа, що із серпня минулого 
року перебуває в провадженні кан-
дидата на посаду судді Станично-Лу-
ганського районного суду Луганської 
області Олени Дьоміной. Проте вона 

поспішила запевнити присутніх, що 
розгляд справи просувається і неза-
баром буде завершено. «Остання пере-
рва була оголошена до 21 березня, —
розповіла кандидатка. — Вона була 
необхідна для того, щоб перевірити 
показання підсудного та заяви свідків. 
Решту матеріалів справи вже вивчено, 
всі учасники допитані». 

Такі ж запитання були й до кан-
дидата на посаду судді Ширяївського 
районного суду Одеської області Ана-
толія Панчука. Деякі справи, як випли-
ває з доповіді Віктора Мікуліна, суддя 
розглядав по 6 місяців, а деякі — майже 
рік. Утім, цього разу законникові навіть 
не довелося повідомляти про причини, 

оскільки їх назвав сам В.Мікулін: екс-
пертизи й розшук. 

Членів ВККС цікавили не тільки 
кількість скасованих і строки розгля-
ду справ, а й те, наскільки теоретично 
підковані кандидати. У суддів питали, 
як і коли вони підвищували кваліфіка-
цію, які періодичні видання читають 
на дозвіллі. 

Кандидат на посаду в Долинському 
районному суді Кіровоградської облас-
ті Руслан Бондарчук з гордістю повідав 
про те, як брав участь у семінарах на 
базі Академії суддів за участю суддів 
ВС США, а на запитання про улюбле-
не чтиво відповів: «Вісник Верховного 
Суду України» та «Закон і Бізнес». У 
свою чергу «кваліфікаційники» поре-
комендували Р.Бондарчуку читати ще 
й «Вісник ВККС».

Потім, щоправда, зазначили: «ЗіБ» і 
так усе пише». Але в ході бесіди з кан-
дидатом на посаду в Євпаторійському 
міському суді АРК Наталією Волода-
рець з’ясувалося, що не все.

Суддя не змогла відповісти, на 
яких підставах її можуть притягнути 
до дисциплінарної відповідальності, 
після чого І.Самсін заявив: «У «Законі 
і Бізнесі» пишуть про тих, кого вже 
притягнули, а ось про підстави по-
трібно читати в законі «Про судоустрій 
і статус суддів». Правда, Н.Володарець 
сказала, що намагається взагалі нічого 
не порушувати, чим дещо пом’якшила 
позицію «кваліфікаційників».

Проте, перед тим як винести пози-
тивне рішення щодо її кандидатури, 
голова ВККС ще раз нагадав і судді, і 
решті кандидатів: «Перш ніж вершити 
правосуддя, почитайте закон». �

В.Лабунський запевняє: його провини в порушенні строків розгляду справ немає.

6 судова влада



вірки, проведеної членом ВРЮ за ко-
лективною скаргою Глотова М.Д., Гло-
това В.М. та адвоката Безродньої В.Є.
від 9.05.2011, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Кравченко Тетяни 
Дмитрівни, Мариніна Олександра 
Вікторовича, Молчанова Олександра 
Олександровича, Романченка Віктора 
Олексійовича, Савича Юрія Микола-
йовича, Сахарілєнка Олексія Григо-
ровича з посад суддів Апеляційного 
суду Луганської області за порушення 
присяги. 

27. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Колес-
ниченком В.М. за зверненням голови 
правління ЗАТ «Сонат» Сороколє-
тової Н.М. від 3.06.2008, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Келеберди 
Володимира Івановича з посади судді 
Окружного адміністративного суду 
м.Києва за порушення присяги. 

28. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням Осадчука В.Т. від 26.05.2011, з 
висновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Тка-
ченка Олега Миколайовича та Левківа 
Андрія Івановича з посад суддів Зба-
разького районного суду Тернопіль-
ської області за порушення присяги. 

29. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови спостережної ради ЗАТ 
«Одесакондитер» і ЗАТ «Торговий дім 
«Люксембурзький» Хамалова В.М., го-
лови правління ЗАТ «Одесакондитер» 
Маштакової А.Є., голови правління 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Смілянця О.П., голови профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Лишневської Л.І., членів профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 

ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», 
представників цехкомів ЗАТ «Одеса-
кондитер» від 2.06.2010, скерованим до 
ВРЮ заступником глави Адміністрації 
Президента — керівником головного 
управління з питань судової рефор-
ми та судоустрою Портновим А.В.
29.06.2010, та зверненням голови Дер-
жавної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку Петрашка С.Я. від 
9.03.2010, скерованим до ВРЮ голо-
вою Комітету ВР з питань правосуддя 
Ківаловим С.В. 26.07.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Бодашко 
Людмили Іванівни з посади судді 
Балтського районного суду Одеської 
області за порушення присяги. 

30. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови спостережної ради ЗАТ 
«Одесакондитер» і ЗАТ «Торговий дім 
«Люксембурзький» Хамалова В.М., го-
лови правління ЗАТ «Одесакондитер» 
Маштакової А.Є., голови правління 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Смілянця О.П., голови профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Лишневської Л.І., членів профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», 
представників цехкомів ЗАТ «Одеса-
кондитер» від 2.06.2010, скерованим до 
ВРЮ заступником глави Адміністрації 
Президента — керівником головного 
управління з питань судової рефор-
ми та судоустрою Портновим А.В.
29.06.2010, та зверненням голови Дер-
жавної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку Петрашка С.Я. від 
9.03.2010, скерованим до ВРЮ голо-
вою Комітету ВР з питань правосуддя 
Ківаловим С.В. 26.07.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Фунжия 

Олександра Анастасовича з посади 
судді Петровського районного суду 
м.Донецька за порушення присяги. 

31. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови спостережної ради ЗАТ 
«Одесакондитер» і ЗАТ «Торговий дім 
«Люксембурзький» Хамалова В.М., го-
лови правління ЗАТ «Одесакондитер» 
Маштакової А.Є., голови правління 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Смілянця О.П., голови профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Лишневської Л.І., членів профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», 
представників цехкомів ЗАТ «Одеса-
кондитер» від 2.06.2010, скерованим до 
ВРЮ заступником глави Адміністрації 
Президента — керівником головного 
управління з питань судової рефор-
ми та судоустрою Портновим А.В.
29.06.2010, та зверненням голови Дер-
жавної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку Петрашка С.Я. від 
9.03.2010, скерованим до ВРЮ голо-
вою Комітету ВР з питань правосуддя 
Ківаловим С.В. 26.07.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Іванової Іри-
ни Петрівни, Украінцевої Людмили 
Дмитрівни, Фарятьєва Сергія Олексі-
йовича з посад суддів Апеляційного 
суду Луганської області за порушення 
присяги. 

32. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови спостережної ради ЗАТ 
«Одесакондитер» і ЗАТ «Торговий дім 
«Люксембурзький» Хамалова В.М., го-
лови правління ЗАТ «Одесакондитер» 
Маштакової А.Є., голови правління 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Смілянця О.П., голови профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 

ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Лишневської Л.І., членів профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», 
представників цехкомів ЗАТ «Одеса-
кондитер» від 2.06.2010, скерованим до 
ВРЮ заступником глави Адміністрації 
Президента — керівником головного 
управління з питань судової рефор-
ми та судоустрою Портновим А.В.
29.06.2010, та зверненням голови Дер-
жавної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку Петрашка С.Я. від 
9.03.2010, скерованим до ВРЮ голо-
вою Комітету ВР з питань правосуддя 
Ківаловим С.В. 26.07.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Масенка Де-
ниса Євгеновича з посади судді Апе-
ляційного суду Луганської області (за 
дії, вчинені на посаді судді Ленінського 
районного суду м.Луганська) за пору-
шення присяги. 

(Постановою ВР від 17.03.2011 
№3153-VI Масенко Д.Є. обраний на по-
саду судді Апеляційного суду Луганської 
області).

33. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови спостережної ради ЗАТ 
«Одесакондитер» і ЗАТ «Торговий дім 
«Люксембурзький» Хамалова В.М., го-
лови правління ЗАТ «Одесакондитер» 
Маштакової А.Є., голови правління 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Смілянця О.П., голови профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Лишневської Л.І., членів профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», 
представників цехкомів ЗАТ «Одеса-
кондитер» від 2.06.2010, скерованим до 
ВРЮ заступником глави Адміністрації 
Президента — керівником головного 
управління з питань судової рефор-

ми та судоустрою Портновим А.В.
29.06.2010, та зверненням голови Дер-
жавної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку Петрашка С.Я. від 
9.03.2010, скерованим до ВРЮ голо-
вою Комітету ВР з питань правосуддя 
Ківаловим С.В. 26.07.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Николайчука 
Валентина Олександровича з посади 
судді Ширяївського районного суду 
Одеської області за порушення при-
сяги. 

34. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови спостережної ради ЗАТ 
«Одесакондитер» і ЗАТ «Торговий дім 
«Люксембурзький» Хамалова В.М., го-
лови правління ЗАТ «Одесакондитер» 
Маштакової А.Є., голови правління 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Смілянця О.П., голови профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Лишневської Л.І., членів профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», 
представників цехкомів ЗАТ «Одеса-
кондитер» від 2.06.2010, скерованим до 
ВРЮ заступником глави Адміністрації 
Президента — керівником головного 
управління з питань судової рефор-
ми та судоустрою Портновим А.В.
29.06.2010, та зверненням голови Дер-
жавної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку Петрашка С.Я. від 
9.03.2010, скерованим до ВРЮ головою 
Комітету ВР з питань правосуддя Кі-
валовим С.В. 26 2010 року, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про 11 звільнення Паринюка 
Сергія Івановича з посади судді Ши-
ряївського районного суду Одеської 
області за порушення присяги. 

35. Затверджено Положення про 
секретаріат ВРЮ.�

ФОРУМ

Арбітрам не вистачає піару 
Відновити репутацію «третейці» збираються за допомогою просвітництва
ЛІНА ШВИДКА

Учасники зібрання вперше 
за 7 років обговорили напрямки 
вдосконалення недержавного 
судочинства. Вирішили 
зустрічатися частіше, аби 
повернути довіру суспільства до 
третейських судів. 

Під час форуму третейські судді, 
провідні українські юристи, а також 
їхні білоруські колеги обговорили на-
прямки вдосконалення третейського 
судочинства в Україні. Як зазначив 
під час відкриття заходу президент 
Асоціації правників України Ва-
лентин Загарія, у світовій практиці 
третейський суд — альтернатива 
державним судам, оскільки справи 
розглядаються дуже швидко, сторони 
не витрачають багато часу, рішення 
є остаточними, до того ж держава 
гарантує їх виконання. «Проте сьо-
годні в Україні велике значення має 
проблема репутації третейського 
суду. Фактично 80% судів розглядали 
справи, що стосувалися нерухомості 
й землі, визнання права власності. У 
той же час через авантюрний характер 

деяких суддів репутація третейських 
судів виявилася заплямованою, тому 
й були внесені зміни до закону», — за-
значив він.

Третейський суд в Україні сьогод-
ні має широкі повноваження, водно-
час у цієї форми судочинства є чимало 
негативних рис. Як наголосив голова 
Третейського суду при національно-
му комітеті Міжнародної торгової 
палати Тарас Шепель, уражає необіз-
наність широких верств населення, 
недостатня підготовка юристів, адво-
катів, суддів, а також велика кількість 
суддівських установ — близько 400. 
Тому однією з головних перспектив 
розвитку цієї сфери є відновлення 
авторитету судочинства в суспільстві 
через популяризацію третейських су-
дів; унесення змін до законодавства, 
що ліквідує юридичну необізнаність; 
посилення критеріїв відбору арбітрів, 
що автоматично зменшить кількість 
третейських судів.

Партнер ЮФ «Саєнко Харенко» 
Тетяна Сліпачук уважає, що до ви-
рішення проблеми третейського роз-
гляду потрібно залучити державу, 
але не лише у законодавчій сфері, а й 
у формуванні практики третейських 
судів. Для популяризації недержавно-

го судочинства потрібно проводити 
різні заходи, форуми, PR-кампанії, 
які б привернули увагу громадськості, 
що, у свою чергу, дозволило б підви-
щити правову культуру населення. 
Важливим аспектом, на її думку, є 
те, що третейський суд уважають 
окремою правовою інституцією, зна-
чущим є те, як суд реагує на нена-
лежну поведінку своїх же арбітрів, 
недотримання ними етичних норм, 
порушення принципу незалежності. 
Наостанок Т.Сліпачук зосередила 
увагу присутніх на головній проблемі, 
що підриває репутацію третейсько-
го суду, — на дотриманні юристами 
етики.

Крім українських юристів, на фо-
румі були присутні й гості з Білорусі. 
Так, начальник відділу міжнародних 
відносин Вищого господарського суду 
Республіки Білорусь Павло Юркевич 
відзначив, що обмін досвідом дозво-
лить дослідити тонкощі юридичної 
практики й покращити третейське 
судочинство в майбутньому. Він за-
уважив, що в Білорусі лише мину-
лого року було прийнято закон про 
третейський суд і саме державні суди 
ініціювали створення третейських 
судів для полегшення роботи судової 

системи, що в дечому відрізняється 
від ситуації в Україні.

У свою чергу голова Спілки тре-
тейських суддів України Юрій Ми-
хальський відзначив, що у 2010 році 
Печерський райсуд м.Києва видав 
59 тис. виконавчих листів, а це, на 
його думку, свідчить про те, що в 
Україні третейські суди не допома-
гають зменшити навантаження на 
державні, як це відбувається в наших 
сусідів. Він зазначив, що сьогодні в 
третейському суді є чимало проблем 
через те, що немає єдиного органу 
самоврядування, де від кожного суду 
був би представник. На захист цього 
Ю.Михальський підкреслив, що, на-
приклад, закон «Про адвокатуру» пе-
редбачає, що всі адвокати обов’язково 
мають бути членами Національної 
асоціації адвокатів України, в той 
час як третейські судді не мають 
такої можливості. Він зауважив, що 
третейське самоврядування — одна 
з головних проблем, яку можна ви-
рішити шляхом унесення змін до 
закону «Про третейські суди». Також 
Ю.Михальський переконаний, що 
Третейська палата повинна мати ста-
тус юридичної особи з обов’язковим 
представництвом кожного постійно 

діючого третейського суду. Це дозво-
лило б органу третейського самовря-
дування представляти і захищати со-
ціальні, професійні права та інте реси 
суддів, а з часом могло б вирішити 
чимало проблем.

Учасники форуму відзначили, що 
за останні 7 років у системі третей-
ського судочинства відбулося багато 
позитивних зрушень, проте відкрити-
ми залишаються питання компетенції 
суддів, професійної етики юристів, 
великої кількості судів. Розв’язання 
цих проблем дозволить наблизити 
компетенцію суддів до міжнародного 
рівня та збільшити авторитетність 
третейських судів у суспільстві. Пре-
зидент АПУ В.Загарія підсумував: 
«Для України існують колосальні 
перспективи, особливо тоді, коли на-
ціональний ринок буде спроможний 
створювати коректні суди, в яких 
буде високе розуміння етичних норм, 
а також коли будуть створені суди з 
непорушною репутацією суддів. Я 
дуже сподіваюся, що в найближчі 
5—7 років ми, по-перше, забудемо, що 
таке лобіювання в державних судах, 
а по-друге, третейські суди зможуть 
отримати свій новий виток розви-
тку». �

ОБМІН ДОСВІДОМ

Мінськ на власні очі
ВГС почав випробовувати відеозв’язок, спілкуючись із колегами
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Найближчим часом судова система 
може очікувати низки технічних 
новинок. Зокрема, сплатити 
судовий збір буде не складніше, 
ніж поповнити рахунок мобільного 
телефону, а для участі в засіданні в 
іншому місті не доведеться до нього 
їхати — допоможе відеозв’язок.

Цифрове майбутнє

Про плани переоснащення тре-
тьої гілки влади на круглому столі 
говорили представники Вищого гос-
подарського суду, Державної судової 
адміністрації, ДП «Інформаційні 
судові системи» та законники з Бі-
лорусі. Разом вони знайомилися зі 
стратегією розвитку судової інфор-
маційної системи на найближчі роки. 
При цьому деякі її положення були 
новими не лише для закордонних 
гостей, а й для українських верши-
телів правосуддя. 

За словами першого заступника 
генерального директора ДП «Інформа-
ційні судові системи» Віталія Живаєва, 
головна мета ініціатив — налагоджен-
ня доступної, швидкої та зрозумілої 
системи судочинства. 

Один з найважливіших кроків у 
цьому напрямку — організація елек-
тронного документообігу в судах. 
Завдяки йому можна буде направити 
позовну заяву та інші необхідні матері-
али. Через електронну пошту сторони 

отримуватимуть і рішення. Очевидно, 
що така система зекономить не лише 
час сторін і суддів, а й значні кошти. 
Щоправда, до врегулювання цього 
питання на законодавчому рівні елек-
тронний документообіг існуватиме 
паралельно з традиційним паперовим. 
Та й сучасні технології певний час ви-
користовуватимуться як експеримент.

Однак це не зменшує оптимізму 
керівництва «Інформаційних судо-
вих систем». Серед інших новацій, 
над якими працює підприємство, — 
вдосконалення Єдиного державного 
реєстру судових рішень. «Головне, що 

потрібно юристам — пошук судових 
рішень за типами, а на даний час цього 
немає», — визнає В.Живаєв і обіцяє, 
що недолік буде усунуто.

Крім цього, найближчим часом 
планується спростити процедуру спла-
ти судового збору. У господарських 
судах уже встановлено інформаційно-
довідкові блоки. Зовні вони нагадують 
знайомі всім автомати для поповнення 
рахунку мобільного телефону. Сьогод-
ні завдяки їм сторони можуть знайти 
необхідну інформацію про суд, а пла-
нується, що ці автомати «навчаться» 
приймати гроші. Це дозволить перера-

ховувати збір, «не відходячи від каси», 
тобто не полишаючи приміщення суду.

Заступник голови ВГС Анатолій Осе-
тинський зізнався, що така ініціатива —
новина навіть для нього й особливого 
задоволення вона не викликала. «Сьо-
годні немає можливості контролювати 
зарахування судового збору», — кон-
статував він, адже суддя отримує лише 
квитанцію про переказ коштів. Підтвер-
дження ж про те, що гроші дістались 
адресата, немає, а підробити банківську 
роздруківку не надто складно. Тож 
А.Осетинський побоюється можливих 
втрат. Сплата ж збору через автомат, на 
його думку, може ще більше ускладнити 
процес контролю.

Побачити все

Одне з найцікавіших нововведень, 
до якого готується третя гілка влади, —
запровадження в судових залах відео-
зв’язку, щоб сторонам не потрібно було 
їздити в інші міста. Використання цих 
технологій стане можливим після того, 
як Верховна Рада підтримає відповід-
ну законодавчу ініціативу. Проте під-
готовка йде вже сьогодні.

У цьому питанні особливо цікавим 
виявився досвід білоруських судів, де 
відеозв’язок діє вже впродовж 2 років. 
«Спершу технології використовувалися 
для проведення загальносистемних за-
ходів, починаючи з оперативних нарад. 
Потім завдяки їм почали проводити за-
сідання пленумів без присутності голів 
обласних судів», — розповіла начальник 
відділу інформатизації Вищого гос-

подарського суду Республіки Білорусь 
Ольга Каковка. Тепер же в наших сусідів 
конференц-зв’язок використовується 
й у ході розгляду справ. Таким чином, 
громадянам не потрібно долати зайві 
відстані, достатньо прийти в суд у своє-
му обласному центрі й вийти на контакт. 
Якщо ж у когось є бажання подолати 
шлях й особисто прийти на засідання, 
то на заваді ніхто не стоятиме.

Суддів нашого ВГС цікавило, яким 
чином за таких умов сторона може 
подати документи. Як пояснили гості, 
для цього використовується спеціаль-
на камера, а якщо в законника виника-
ють підозри в підробленні паперів, він 
може вимагати надіслання їх поштою.

У свою чергу українські «господар-
ники» продемонстрували, настільки 
готові до запровадження сучасних тех-
нологій. Гостей запросили до одного із 
залів, де вже встановлено необхідне для 
відеозв’язку обладнання. Тут удалося 
провести невеличку конференцію з 
Харківським апеляційним господар-
ським судом і ВГС Білорусі. На кількох 
великих екранах по черзі змінювалося 
зображення, й судді могли поспілкува-
тися. Однак, якщо якість зв’язку з Хар-
ковом виявилася не дуже високою, але 
терпимою, то те, що говорять у Мінську, 
розібрати було важко. «Не хотів би я 
брати участь у такому засіданні», — зі-
знався А.Осетинський. Проте білоруси 
запевнили, що в них проблем зі звуком 
не виникає. Тому можна сподіватися 
на їх розв’язання й у нас. З огляду на 
швидкість роботи парламенту часу для 
цього ще достатньо. �

ВГС уже обладнав один із залів технікою, потрібною для відеоконференцій, щоправда, 
над якістю зв’язку ще доведеться попрацювати.
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АДВОКАТУРА

ПІДСУМКИ

Бюджет 
виконано
2 березня збори суддів Вищого адміністративного 
суду схвалили звіт про виконання бюджету у 2011 р. 
За словами голови ВАС Ігоря Темкіжева, раціональне 
використання виділених коштів дозволило суду 
виконати основні завдання, покладені на нього.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

І.ТЕМКІЖЕВ: «Прошу до слова суддів, у яких є питання стосовно інформації 

про виконання бюджету».

Суддя ВАС Василь СПІВАК радів, що під час перевірки 

фінансово-господарської діяльності суду Рахункова палата 

не виявила випадків нецільового використання коштів.

Секретар п’ятої судової палати Микола СОРОКА (ліворуч) 

та секретар пленуму ВАС Михайло СМОКОВИЧ мали свої погляди 

на те, яким має бути фінансування суду.

БЕЗСТРОКОВИКИ

Травневі укази
Вища кваліфікаційна комісія суддів роздала безстрокові «перепустки» 13 законникам, котрі були призначені 
на посади указами Президента від 21.05.2007. Тепер слово за парламентом. До «походу під купол» служителям 
Феміди потрібно «розквитатися з боргами»: розглянути справи, які перебувають в їхньому провадженні.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

У представника Окружного адмінсуду м.Києва Євгенія АБЛОВА 

на всі запитання кваліфкомісії були відповіді. Деякі — 

навіть у письмовому вигляді. Посмішки на обличчях членів ВККС — добрий знак для кандидатів.

Зайшовши до зали засідань, судді дивляться, 

який у «кваліфікаційників» настрій.

ОБМІН ДОСВІДОМ

Інформаційна революція
Судді Вищого господарського суду розповіли своїм білоруським 
колегам про використання інформаційних технологій, які мають 
допомогти в розгляді справ. Щоправда, у нас більшість ініціатив лише 
в планах. Натомість у сусідній державі в судах уже використовують 
відеозв’язок.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

Заступник голови ВГС Анатолій ОСЕТИНСЬКИЙ занепокоєний складністю контролю 

за сплатою судового збору.

Гості з Білорусі розповіли, що в судах відеозв’язок використовують не тільки під час розгляду 

справ, а й для участі в засіданнях пленуму.

8 фотофакт



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. Солом’янська, 2а
•  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

НОВЕЛИ

Україна отримає «контрольовану волю»
Електронний моніторинг дозволить заощадити на триманні під вартою, 
а в перспективі — і на тюрмах

ВОЛОДИМИР 
ПИЛИПЕНКО, 
народний 
депутат України, 
член Комітету ВР 
з питань правосуддя

Проект нового Кримінального 
процесуального кодексу 
передбачає повернення до 
практики застосування 
домашнього арешту. Так, саме 
повернення, адже для України 
цей запобіжний захід не є чимось 
новим. Він використовувався ще 
з часів Статуту кримінального 
судочинства 1864 року й був 
передбачений кримінально-
процесуальним законом УСРР. 
Цей інститут був вилучений з 
кримінального процесу саме 
чинним дотепер КПК 1961 року. 

30 років під наглядом

Безперечною новелою інституту 
домашнього арешту стане викорис-
тання правоохоронними органами 
електронного моніторингу — системи 
заходів контролю перебування осіб, 
щодо яких обиратиметься такий за-
побіжний захід. Хоча для України по-
дібна практика є новою, у світі її вже 
застосовують понад 30 років.

Піонерами застосування систем 
електронного контролю по праву 
вважаються Сполучені Штати. Там 
такі засоби почали використовувати 
ще на початку 1980-х. Існує навіть 
офіційна історія виникнення ідеї. Як 
стверджують американці, її автором є 
суддя Джек Лав з пересічного містечка 
Альбакерк, що в штаті Нью-Мексико. 
І наштовхнув його на цю геніальну 
думку... комікс про пригоди Людини-
павука. Кажуть, що в одній з історій 
електронний радар одягли Спайдер-
мену на руку, аби простежувати, де 
той перебуває.

Недовго думаючи, Дж.Лав вирішив 
реалізувати ідею браслета на практиці. 
Пройшло кілька років, і, коли стихли 
насмішки, яким спочатку піддавали 
дивакуватого суддю колеги, у 1983 ро-
ці вийшла перша партія таких елек-
тронних пристроїв. Влада міста про-
тестувала їх на 5 правопорушниках, 
використовуючи прилади як альтерна-
тиву попередньому ув’язненню. А вже 
наприкінці того ж року Верховний суд 
Нью-Мексико дозволив використання 
електронних систем стеження та засу-
дження осіб, які вперше скоїли злочи-
ни невеликої тяжкості, до домашнього 
арешту з обов’язковим носінням елек-
тронних браслетів на щиколотці.

Сьогодні ж електронний моніторинг 
правопорушників застосовується в 
49 штатах США. Понад 60 країн світу 
ефективно використовують цю систе-
му і як вид запобіжного заходу про-
тягом кримінального провадження, і 
як альтернативу тюрмі під час відбуття 
покарання. Статистика свідчить, що 
кожного дня у світі постановляються ти-
сячі судових рішень щодо застосування 
електронного моніторингу. Електронні 
засоби контролю досить популярні в 
Європі, а нещодавно їх упровадили й 
наші сусіди —Білорусь та Росія. 

Тривога на відстані

Загалом більш ніж 30 років вико-
ристовуються 3 основних типи при-
строїв для моніторингу перебування 
особи.

Перший та найпростіший (як у техно-
логічному, так і в економічному плані) — 
це контроль за допомогою звичайної 
телефонної лінії. Сам по собі цей засіб 
контролю складається з двох пристроїв. 
Один, розміром з телефонний апарат, 
під’єднується до звичайної телефонної 
розетки. Інший — це легкий електрон-
ний браслет, що кріпиться на зап’ясті 
або, найчастіше, на нозі в ділянці щи-
колотки. Між пристроями встановлено 
зв’язок, і, коли браслет віддаляється на 
відстань, більшу від запрограмованої, 
подається сигнал тривоги. 

Він надходить на центральний 
сервер, а звідти — особі, яка здійснює 
безпосередній моніторинг конкрет-
ного правопорушника. Це може бути 
оператор за пультом спостереження 
в обласному відділенні внутрішніх 
справ, як у Росії, або офіцер із пробації, 
який отримує сигнал безпосередньо на 
свій айфон, як у США. При застосуван-
ні домашнього арешту межі так званої 
допустимої зони можуть становити, 
наприклад, 30—50 м.

Другий тип — це аналогічний при-
лад моніторингу з використанням мо-
більного зв’язку. Така система стане в 
пригоді в містах, проте може виявити-
ся неефективною в сільській місцевос-
ті, де стільниковий сигнал слабший.

І третій тип — це стеження за до-
помогою глобальної системи позиці-
онування (GPS). Складається з того 
ж браслета, переносного навігатора 
та стаціонарного передавача, що міс-
титься вдома. Застосування такого 
типу моніторингу є дорогим задово-
ленням, але це дає змогу встановити 
реальне місцезнаходження особи за 
допомогою системи супутникового 
стеження. Переважна більшість країн 
використовують супутникову систе-
му NAVSTAR GPS, тоді як Російська 
Федерація — ГЛОНАСС (Глобальну 

навігаційну супутникову систему), 
що залишилася ще з радянських часів. 

У деяких країнах для більшої ефек-
тивності використовують змішані 
типи моніторингу.

Як бачимо, принцип роботи всіх 
пристроїв один і той самий: пов’язані 
між собою стаціонарний передавач та 
персональний браслет, які фіксують 
перебування особи в певному місці. 
Різниця лише в способі зв’язку цього 
пристрою із центральним сервером.

Годинник на… нозі

Що ж являє собою той браслет? 
Зовні він дещо схожий на спортивний 
годинник: чорний ремінець шириною 
трохи більше 2 см і така ж чорна коро-
бочка замість звичайного циферблата. 
На браслетах — спеціальний замок. 
Перед закріпленням приладу під-
бирається оптимальний розмір для 
зручності носіння. Через увесь ремінь 
браслета проходить суцільна титанова 
пластина, і під час закріплення відбу-
вається замикання кола та автоматич-
на активація пристрою. 

Кожне таке кільце має своє інди-
відуальне кодування та пароль. Брас-
лети захищені від несанкціонованого 
втручання. У разі спроби пошкодити 
або зняти браслет прилад відразу ж 
сигналізує операторові чи іншому пра-
цівникові, відповідальному за особу, 
яка перебуває під моніторингом.

Браслети протиударні, витри-
мують як перепад температур, так і 
перебування у воді. Для прикладу, 
російські вироби здатні витримати 
температуру до 120оС та занурення під 
воду на глибину до 40 м. Таким чином, 
із закріпленим браслетом без проблем 
можна приймати душ, плавати в ба-
сейні. Він легко ховається за звичай-
ними джинсами й зовні непомітний. 
Це означає, що можна, попередньо 
встановивши й погодивши маршрут, 
їздити на роботу чи до лікаря у ви-
падку, коли домашній арешт передба-
чає залишення вдома тільки в певний 
період доби. 

У разі необхідності виїзду за межі 
визначеної території можна подати 
до суду чи працівникові правоохо-
ронного органу, котрий відповідає за 
особу (залежить від законодавства 
конкретної держави), обгрунтоване 
клопотання про тимчасове розширен-
ня меж дозвільної зони. У нас це буде 
можливо, наприклад, для поїздки в 
суд апеляційної інстанції для участі в 
розгляді скарги. 

Єдина річ, яка є проблематичною 
для особи, що носить браслет, гра у 
футбол. Пристрій сприйматиме ко-
жен удар м’яча як спробу пошкодити 
браслет і сигналізуватиме про це. Деякі 
незручності виникнуть у жінок, яким 
доведеться відмовитися від носіння 
панчіх чи колготок.

Безумовно, у багатьох уже виникла 
одна й та сама думка : «Немає такого 
пристрою, який би не змогли обдурити 
наші розумники». Дійсно, наші люди 
можуть знайти підхід до будь-якого 
електронного чипа. Проте постає одне-
єдине запитання: а чи треба це робити? 
Адже ціна такої спроби — воля. 

У Росії, перш ніж розпочати ши-
роке використання електронного 
моніторингу, протягом кількох років 
реалізовувався проект під назвою 
«Контрольована воля». Він передбачав, 
окрім іншого, закупівлю спеціального 
обладнання, навчання персоналу, в 
окремій області як експеримент по-
чали застосовувати електронний мо-
ніторинг. Засуджені, які погодилися 
надіти на себе браслети, перебували на 
волі, а не в колоніях. Так от, результа-
ти експерименту показали, що самі ж 
засуджені переживали за справність 
браслетів та дуже бережливо стави-
лися до них. А поодинокі сигнали 
тривоги, які з’являлись на пульті в 
диспетчера, свідчили не про спробу 
зняти чи пошкодити браслет, а про 
невеликий брак в окремих пристроях.

Безперечно, головною перевагою 
електронного браслета є перебування 
особи на волі, а не в ізольованій від 
суспільства установі — зі своїми пра-
вилами та звичаями. Дослідження, 
проведені в багатьох країнах, свід-
чать, що застосування електронних 
засобів контролю позитивно впливає 
на рівень злочинності. Особа, в якої 
є вибір — надіти браслет чи сісти в 
тюрму, безперечно, обере волю. І нехай 
буде контроль, у будь-якому випадку 
краще відбувати покарання на волі, не 
перериваючи сімейних та суспільних 
зв’язків, ніж, скоївши злочин невеликої 
тяжкості, на кілька років бути ізольо-
ваним від рідних. 

Економія на ізоляції

Загалом кримінальне законодав-
ство багатьох держав досить чітко 
встановлює випадки, коли до особи 
можуть застосовуватися засоби елек-
тронного контролю. Переважно таке 
передбачено за скоєння злочинів не-
великої тяжкості.

Так, у Сполучених Штатах електрон -
ні браслети носять особи, підозрю-
вані чи вже засуджені за викрадення 
автомобілів, за злочини, пов’язані з 
наркотиками, а також особи, що по-
рушують правила дорожнього руху 

чи зловживають спиртними напоями. 
Застосовують такі засоби конт-

ролю й до осіб, причетних до статевих 
злочинів. Наприклад, усім відомий 
екс-голова МВФ Домінік Стросс-Кан, 
якого підозрювали в домаганнях по-
коївки, під час попереднього розслі-
дування перебував під домашнім аре-
штом та носив електронний пристрій. 
До речі, у Франції парламент розгля-
нув у першому читанні законопроект, 
який (у разі його ухвалення) дозволить 
суддям зобов’язувати осіб, причетних 
до скоєння статевих злочинів, носити 
електронні браслети протягом певного 
періоду навіть після відбуття покаран-
ня з метою контролю та запобігання 
вчиненню нових протиправних дій.

У Швеції «контрольовану волю» 
можуть самостійно обрати для себе як 
альтернативу злодюжки та водії, винні 
в скоєнні ДТП. 

У вітчизняному ж кримінальному 
процесі електронний моніторинг пла-
нується поки що лише як додаткова 
гарантія забезпечення виконання пі-
дозрюваним чи обвинуваченим своїх 
процесуальних обов’язків, основним з 
яких є з’явлення до суду.

Загалом, хоча використання елек-
тронних засобів контролю й улітатиме 
в копійчину, це дасть змогу державі 
заощаджувати і на триманні осіб під 
вартою, і на доставленні їх у суд, а в по-
дальшому, якщо такі засоби контролю 
будуть використовуватися в Україні й 
під час відбування особами покаран-
ня, — значно зменшить наповненість 
місць позбавлення волі та затрати на 
тримання засуджених.

Нещодавно Міністерство юстиції 
Великої Британії оголосило тендер на 
закупівлю нового обладнання для пер-
сонального моніторингу. Як ідеться в 
повідомленні про оголошення тенде-
ра, британці готові викласти від £500 
млн для модернізації своєї системи 
електронного контролю! У будь-якому 
разі це дешевше, ніж утримувати 4 до-
даткових тюрми, зауважують вони.

Причому більшість країн, де за-
стосовуються системи електронного 
контролю, не закуповують обладнан-
ня, а тільки орендують його в компа-
ній-виробників. Відповідно, старі при-
строї замінюють на нові, сплачуючи 
лише вартість оренди. 

До речі, ціна одного простого елек-
тронного браслета російського вироб-
ництва сягає $100, а вартість обслуго-
вування одного приладу електронного 
контролю типу GPS у США обходиться 
в понад $60 за добу. 

В Україні ж тільки у 2011 році на 
доставлення осіб з місць попередньо-
го ув’язнення до суду для участі в за-
сіданнях держава витратила близько 
20 млн грн. А тримання таких осіб у 
слідчих ізоляторах торік обійшлося 
нашим платникам податків у більш 
ніж 85 млн. Судіть самі, скільки за-
собів електронного контролю можна 
придбати чи орендувати за рахунок 
економії цих коштів. А якщо спробу-
вати виробляти вітчизняні?

Безумовно, є ще над чим працюва-
ти, але чітко зрозуміло, що і суб’єкти 
кримінального провадження, і сус-
пільство позитивно сприймуть таке 
нововведення. �

Електронні браслети вже допомагають російським правоохоронцям у роботі.
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Думай, що говориш!
Нардепи шукають шляхи заборони реклами банків, яка заплутує клієнтів
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Надання недостовірної 
інформації в рекламі фінансових 
послуг дорого обходиться 
як їхнім користувачам, 
так і економіці держави 
та навіть самим банкам. 
Як урегулювати цей процес — 
намагалися вирішити 
вітчизняні та іноземні фахівці.

Глобальна проблема

Хаотичне кредитування стало 
однією з причин світової фінансової 
кризи, яка розпочалась у 2008 році, 
а наслідки відчуваються до сьогодні. 
Природно, що в більшості країн світу 
намагаються по-новому врегулювати 
цю сферу діяльності. Сучасні механіз-
ми контролю за фінансовим сектором 
на світовому рівні шукають учасники 
засідань «великої двадцятки».

Про вже відпрацьовані за кордо-
ном правила та ініціативи україн-
ських нардепів говорили на кругло-
му столі «Захист прав споживачів 
фінансових послуг: міжнародний 
досвід».

«Довіра — соціальний капітал, 
який у фінансовій сфері особливо 
цінний», — переконаний народний 
депутат Юрій Полунєєв. Однак, за 
його словами, з початку фінансової 
кризи чимало людей перестали дові-
ряти банкам, оскільки вже обпеклися 
на кредитах. Відновити віру можуть 
зрозумілі правила надання послуг.

У необхідності відновлення довіри 
до фінустанов переконаний і провід-
ний експерт Організації економічного 
співробітництва та розвитку Майкл 
Чепмен. Проте зробити це не так уже й 
просто. Аби людина вірила банку, вона 
має усвідомлювати, що він їй пропонує 
та якими ризиками для неї це може 
обернутися. «Споживачі можуть не 
розуміти всіх банківських пропозицій. 
Якщо ж вибір не буде свідомий, то з ча-
сом ми знову зіткнемося з кризою», — 
наголошує експерт.

Очевидно, що серед тих, хто може 
найбільше постраждати від нової 
хвилі фінансових проблем, — самі 
банки. Однак навряд чи можна по-
вірити в те, що вони добровільно 
попереджатимуть клієнтів про всі 
потенційні небезпеки. Сьогоднішні 
прибутки видаються важливішими 
від завтрашніх збитків. Необхідно, 
впевнений М.Чепмен, підвищувати 
фінансову грамотність суспільства, 
але ще важливішими є гарантії за-
хисту споживачів і контроль за фін-
установами.

Ряд правил, які мають убезпечити 
громадян від проблем із кредитами, 
нещодавно запровадила Польща. 
Зокрема, за словами старшого екс-
перта польського Офісу конкуренції 
та захисту прав споживачів Катажи-
ни Сморавінської, на її батьківщині 
банки мають єдину форму, яку слід 
заповнювати при виданні кредиту. 
Таким чином, споживач гарантовано 
побачить усю необхідну інформацію 
та зможе легко порівнювати різні 
пропозиції.

Також Варшава досить серйозно 
підходить до контролю за чесністю 
конкуренції. «За неправдиву ре-
кламу та ненадання клієнтам по-
вної інформації на підприємство 
може бути накладено штраф до 10% 
його річного прибутку», — розпові-
ла К.Сморавінська. Звісно, це верхня 
межа, до таких значних санкцій спра-
ва рідко доходить, але, наприклад, 
на одну з фірм — розповсюджувачів 
лотерейних квитків було накладено 
штраф у розмірі €5 млн саме за надан-
ня недостовірної інформації. Інколи 
відповідальність несуть і банки. Так, 
€300 тис. довелося сплатити одному з 
них за незаконні процедури стягнен-
ня боргу. 

Національне питання

Запровадити додаткові елементи 
захисту для громадян пропонують і 
у Верховній Раді. Зокрема, зареєстро-
вані проекти «Про споживче кредиту-
вання» (№9593) і «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо створення на фінансових ринках 
України системи захисту користувачів 
фінансових послуг» (№9594). Автор 
обох — Ю.Полунєєв. 

У законодавчих ініціатива х є 
положення, покликані регулювати 
зміст реклами фінансових послуг. 
Так, банки будуть змушені у своїй 
рекламі вказувати процентну ставку 
за кредитом, деталі щодо комісійних, 
зборів, платежів за послуги, пов’язані 
з одержанням чи обслуговуванням 
кредиту, його сукупну вартість тощо. 

При цьому інформація має бути 
надрукована однаковим шрифтом 
і відображатись в основному тексті 
реклами.

Варто відзначити, що відповідно 
до проекту №9594 органи, що регулю-
ють ринок фінансових послуг, у разі 
потреби зможуть звертатися до суду 
для заборони відповідної реклами та 
її публічного спростування.

Крім цього, нардеп переконаний у 
необхідності запровадження санкцій 
до фінустанов, якщо вони порушу-
ють права споживачів. Приміром, 
ненадання або надання не в повному 
обсязі передбаченої законодавством 
інформації каратиметься штрафом 
до 250 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (4250 грн.) за кожен 
випадок.

Такі ж санкції передбачено за 
непроведення оцінки кредитоспро-
можності споживача перед укладан-
ням договору, якщо вона передбачена 
законом. Штраф до 400 неоподатко-
вуваних мінімумів (6800 грн.) до-
ведеться сплатити банку, якщо він в 
одностронньому порядку збільшить 
фіксовану процентну ставку чи інші 
платежі.

Зазначимо, що національні законо-
давці не вигадують велосипед. Подібні 
норми вже діють у багатьох країнах 
світу, і, як показує практика, процес їх 
удосконалення практично не знає меж. 
Можна очікувати на велику кількість 
поправок і до цих проектів. Головне, 
щоб процес обходився без популізму 
та надмірного впливу банківського 
сектору. �

СПІР І ПРАВО

Процесуальні хащі 
перегляду
Куди звертатися за наявності тлумачення КС, що різниться від думки всіх судів загальної юрисдикції?

ВОЛОДИМИР 
ПАВЛЕНКО, 
адвокат, старший юрист 
ЮФ «Спенсер і Кауфманн»

Протягом усього часу існування 
судової системи незалежної 
України не вщухають розмови 
довкола питань, пов’язаних 
із проблемою доступу 
громадян до правосуддя 
та різними застосуваннями 
судами одних і тих же норм 
права. Всі ці проблеми 
знайшли своє відображення 
в одному трудовому спорі, 
що став відомим на всю Україну.

Як повідомляв «ЗіБ», 22 люто-
го цього року Конституційний Суд 
ухвалив рішення №4-рп/2012 за звер-
ненням громадянина Володимира 
Стріхаря. Цим актом розтлумачено 
норми Кодексу законів про працю 
щодо порядку обчислення строку по-
зовної давності в спорах про стягнення 
середнього заробітку при звільненні 
та про відшкодування завданої при 
цьому моральної шкоди. 

Найцікавішим у справі є та обста-
вина, що Конституційний та Верхо-
вний суди дійшли протилежних ви-
сновків з одного і того самого питання. 
Так, Верховний Суд уважав, що строк 
позовної давності в спорах про стяг-
нення середнього заробітку за затрим-
ку розрахунку при звільненні починає 
перебіг з моменту звільнення, а єдиний 
орган конституційної юрисдикції при-
став на позицію, що такий строк слід 
починати обчислювати з дня, коли 
звільнений працівник дізнав ся або по-
винен був дізнатися про те, що власник 
або уповноважений ним орган, з вини 
якого сталася затримка виплати всіх 
належних при звільненні сум, фактич-
но з ним розрахувався.

Виникає закономірне запитання: 
як тепер використати рішення КС у 
справі, яка вже по суті розглянута 
всіма судами загальної юрисдикції?

Насамперед звертають на себе 
увагу мотиви, якими Суд обгрун-
товує свою позицію: особа повинна 
мати дієвий судовий захист пору-
шених прав. Тепер у разі звернення 
В.Стріхаря суд зобов’язаний засто-
сувати акт КС №4-рп/2012 при ви-
рішенні спору по суті.

Проте перед тим слід з’ясувати, в 
якій процесуальній формі може бути 
реалізоване таке право: шляхом подан-
ня нового позову, заяви про перегляд 
рішення у зв’язку з нововиявленими 
обставинами або ж у зв’язку з неодна-
ковим застосуванням судами норм 
матеріального права. Чи, можливо, 
слід звернутися до міжнародних су-
дових установ?

При поданні нового позову суд, 
швидше за все, закриє провадження 
у справі згідно з п.2 ч.1 ст.205 ЦПК, 

оскільки вже набрало законної сили 
рішення суду, постановлене щодо 
спору між тими самими сторонами, 
про той самий предмет і з тих самих 
підстав. Перегляд Верховним Судом 
рішення у зв’язку з неоднаковим за-
стосуванням норм матеріального 
права можливий у разі неоднаково-
го застосування таких норм лише 
касаційними судами (п.1 ч.1 ст.355 
ЦПК), до яких Конституційний Суд 
не належить.

Таким чином, з-поміж способів 
захисту на рівні національних судів 
залишається тільки перегляд рішен-
ня за нововиявленими обставинами. 
Можливість посилання на рішення 
Конституційного Суду як на ново-
виявлену обставину передбачена, 
зокрема, п.4 ч.2 ст.361 ЦПК. Згідно з 
ним однією з підстав для перегляду 
рішення у зв’язку з нововиявленими 
обставинами є встановлена Консти-
туційним Судом неконституційність 
закону, іншого правового акта чи їх 
окремого положення, застосованого 
судом у справі, якщо рішення остан-
нього ще не виконане.

Хоча КС у рішенні №4-рп/2012 і не 
визнав неконституційною норму за-
кону, дано її тлумачення, відмінне від 
того, якого дотримувалися ВС та Апе-
ляційний суд м.Києва. Отже, є підста-

ви стверджувати, що існує ймовірність 
перегляду у зв’язку з нововиявленою 
обставиною, якою є рішення КС.

Водночас при вузькому тлумаченні 
п.4 ч.2 ст.361 ЦПК суд повинен від-
мовити в перегляді справи у зв’язку з 
нововиявленими обставинами з фор-
мальних причин. Адже рішенням КС 
№4-рп/2012 не встановлюється некон-
ституційність жодного акта. 

На підтвердження можливості 
такої відмови може свідчити також 
позиція пленуму Вищого господар-
ського суду щодо питань визнання 
обставин нововиявленими в госпо-
дарських спорах, відображена в по-
станові «Про деякі питання практики 
перегляду рішень, ухвал, постанов за 
нововиявленими обставинами» від 
26.12.2011 №17, згідно з абз.2 п.6 якої 
не може вважатися нововиявленою 
обставиною висновок КС про офіційне 
тлумачення положень Конституції та 
законів України.

На нашу думку, відмова від пере-
гляду рішення за нововиявленими 
обставинами в такому випадку слугу-
ватиме доказом відсутності реальної 
можливості для захисту В.Стріхарем 
своїх прав і свобод, що суперечитиме 
ч.3 ст.8 Основного Закону, згідно з 
якою «звернення до суду для захисту 
конституційних прав і свобод людини 

і громадянина безпосередньо на під-
ставі Конституції України гарантуєть-
ся», та ст.6 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, від-
повідно до якої держава зобов’язана за-
безпечити право на справедливий суд. 

Натомість відмова суду від пере-
гляду рішення буде також доказом 
того, що особою вичерпано всі на-
ціональні засоби правового захис-
ту. Це, своєю чергою, дає право на 
звернення до Європейського суду з 
прав людини.

У разі вирішення Євросудом спра-
ви на користь В.Стріхаря останній, 
крім отримання компенсації від 
держави, матиме можливість звер-
нутися до Верховного Суду із заявою 

про перегляд рішення суду у зв’язку з 
установленням міжнародною судовою 
установою порушення Україною між-
народних зобов’язань при вирішенні 
справи судом.

Поки що рахунок 2:0 не на користь 
судової системи України. Адже, по-
перше, судами загальної юрисдикції 
було обмежено доступ особи до пра-
восуддя через неправильне застосу-
вання положень закону щодо строків 
позовної давності та, по-друге, най-
поважнішими судовими установами 
(Верховним і Конституційним судами) 
допущено різне застосування однієї і 
тієї ж норми права. Залишається ін-
трига щодо наступних змін рахунку. 
Якими будуть ставки? �

ДО ТЕМИ 

У зв’язку з численними звернен-
нями суддів щодо визначення строку 
для звернення працівника до суду з 
позовом про стягнення середнього 
заробітку за час затримки розрахун-
ку при звільненні та відшкодування 
власником або уповноваженим ним 
органом моральної шкоди, завданої 
несвоєчасною виплатою працівни-
кові належних йому при звільненні 
сум, та початку його перебігу Вищий 
спеціалізований суд з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ пові-
домляє таке. 

Р і шенн ям Конс тит у ційного 
Суду від 22.02.2012 №4-рп/2012 дано 
офіційне тлумачення положень 
ст.233 Кодексу законів про працю у 
взаємозв’язку з положеннями стст.117, 
2371 цього кодексу. 

Конституційний Суд визначив, 
що в аспекті конституційного звер-
нення положення ч.1 ст.233 Кодексу 
законів про працю у взаємозв’язку з 
положеннями стст.116, 117, 2371 цьо-
го кодексу слід розуміти так, що для 
звернення працівника до суду з за-
явою про вирішення трудового спору 
щодо стягнення середнього заробітку 

за весь час затримки по день фак-
тичного розрахунку при звільненні 
та про відшкодування завданої при 
цьому моральної шкоди встановле-
но тримісячний строк, перебіг якого 
розпочинається з дня, коли звільне-
ний працівник дізнався або повинен 
був дізнатися про те, що власник або 
уповноважений ним орган, з вини 
якого сталася затримка виплати всіх 
належних при звільненні сум, фак-
тично з ним розрахувався.

Ураховуючи викладене, з метою 
забезпечення однакового й правиль-
ного застосування законодавства та 
запобігання ухвалення судами су-
дових рішень з порушенням вимог 
закону, для вжиття відповідних за-
ходів щодо усунення недоліків при 
здійсненні судочинства доводимо 
до вашого відома про необхідність 
чіткого застосування положень рі-
шення Конституційного Суду, яке є 
обов’язковим до виконання на тери-
торії України, остаточним і не може 
бути оскаржене.

Заступник голови 
М.ПШОНКА

 � Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Інформаційний лист
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Головам апеляційних судів областей, мм.Києва та Севастополя,
Апеляційного суду Автономної Республіки Крим

ОБМЕЖЕННЯ

Інтерактиву 
не буде
Віктор Янукович підтримав 
заборону на проведення 
телевізійних інтерактивних 
вікторин, у яких гравці витрачали 
кошти на дорогі СМС і дзвінки.

Президент підписав акт «Про вне-
сення змін до Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення». Відпо-
відно до нього під заборону потрапили 
телевізійні програми з інтерактивни-
ми конкурсами, у яких для отримання 
виграшу необхідно було звернутись до 
телерадіоорганізації зателефонувавши 
або відправивши СМС. Звісно, їхня 
вартість суттєво відрізнялася від пе-
редбаченої тарифним планом.

Разом з тим заборона не поши-
рюватиметься на телеканали з об-
меженим доступом, прийом сигналу 
яких неможливий без використання 
декодувального пристрою. Так само 
інтерактивні вікторини можна буде 
проводити під час розіграшу лотерей 
і в рамках передач, в яких влашто-
вують творчі конкурси чи спортивні 
змагання.

Ініціатори змін, народні депутати 
Олена Кондратюк та Микола Баграєв, 
відзначали, що такі передачі призво-
дили до фінансових витрат учасників. 
При цьому їхня основна аудиторія — 
підлітки й люди похилого віку. 

Після ухвалення закону батьки 
можуть не боячись залишати своїх 
дітей один на один з телевізором 
і телефоном — величезні рахунки 
приходити більше не повинні. При-
наймні до того часу, доки телевізій-
ники не знайдуть прогалини в за-
конодавстві або не винайдуть новий 
метод розіграшів. �

Схоже, для остаточної перемоги В.Стріхарю доведеться звернутись до ще вищої інстанції — 

Європейського суду.

10 законодавча влада



№ Доходи Сума

1. Благодійні внески —

2. Членські внески —

Доходи всього —

№ Витрати Сума

1.
Витрати, пов'язані з 
виконанням статутних 
завдань

—

Видатки всього —

№ Найменування Вартість

1. Матеріальні цінності —

2. Грошові кошти 6,2

3. Поточна дебіторська 
заборгованість

107,2

Всього майна 113,4

ОГОЛОШЕННЯ

Фінансовий звіт
Християнсько-ліберальної партії 

України за 2011 рік
(тис. грн.)

Звіт
Християнсько- ліберальної партії 

України станом на 01.01.2012
(тис. грн.)

ОГЛЯД

Між двох боргів
Ліквідація банку ускладнює зарахування зустрічних вимог

ДМИТРО КОВАЛЬСЬКИЙ, 
начальник відділу 
забезпечення роботи 
заступника голови ВГС

ДЕНИС ХОМЧЕНКОВ, 
помічник заступника 
голови ВГС

Зарахування зустрічних 
однорідних вимог у відносинах 
між банком і боржником можливе 
далеко не завжди. Юристи мають 
звертати увагу на особливість 
цих відносин в умовах ліквідації 
банків.

На зустрічних курсах

Кредитні правовідносини між бан-
ком та суб’єктами господарської ді-
яльності є різновидом господарського 
зобов’язання, припинення якого можли-
ве на підставах, установлених договором 
або законом. Одна з таких підстав про-
писана в законодавсті — зарахування зу-
стрічних однорідних вимог кредитора та 
боржника. Проте виникає запитання: чи 
є цей спосіб припинення зобов’язання 
універсальним? 

Визначений Цивільним кодексом 
перелік вимог, зарахування яких не до-
пускається, є невичерпним. При цьому 
обмеження зарахування, як правило, 
пов’язані з особистим характером ви-
мог або із їхнім призначенням та ме-
тою. Законодавство також говорить, 
що випадки, при яких зарахування 
однорідних зустрічних вимог не до-
зволяється, можуть бути встановлені 
договором або законом. Наприклад, 
зарахування однорідних зустрічних 
вимог не допускається, коли щодо 
однієї зі сторін порушена справа про 
банкрутство та відкрита ліквідаційна 
процедура.

Разом з тим на сьогодні існують 
випадки, коли боржник, не бажаючи 
належним чином виконувати свої 
кредитні зобов’язання, заявляє про 
їх припинення, посилаючись на на-
явність у нього зустрічних вимог до 
банку. Почасти такі заяви з’являються 
в умовах відкриття ліквідаційної про-
цедури щодо фінустанови. У таких 

випадках боржники переконані, що 
зарахування зустрічних однорідних 
вимог не суперечить порядку задо-
волення вимог кредиторів в умовах 
їхньої ліквідації. Виникає запитання: 
чи відповідає така позиція приписам 
чинного законодавства? Аналіз його 
норм однозначно свідчить, що ні. 

Судова практика

Для більш детального аналізу цієї 
ситуації можна розглянути приклад із 
судової практики. З позовом до това-
риства про стягнення заборгованості 
за договором про надання кредитної 
лінії звернувся банк, стосовно якого 
було відкрито ліквідаційну процеду-
ру. Позовні вимоги обгрунтовувалися 
тим, що відповідач порушив умови 
договору, неповно та несвоєчасно здій-
снюючи виплату кредиту, внаслідок 
чого утворилася заборгованість на за-
гальну суму понад 1 млн грн.

Товариство проти позову запере-
чувало, посилаючись на погашення 
заборгованості завдяки заяві про зара-
хування зустрічних однорідних вимог 
до банку. Крім цього, наголошувало, 
що закон «Про банки і банківську ді-

яльність» не містить заборони на такі 
дії у разі процедури ліквідації фінус-
танови.

Місцевий господарський суд вирі-
шив задовольнити позов і постановив 
стягнути з товариства на користь бан-
ку заборгованість разом з нараховани-
ми відсотками й пенею. Однак апеля-
ційний господарський суд це рішення 
скасував та припинив провадження у 
справі. Апеляційна інстанція виходи-
ла з того, що відповідачем була надісла-
на фінустанові заява про зарахування 
зустрічних однорідних вимог, яка 
може бути задоволена ліквідатором 
банку, оскільки стосовно останнього 
відкрита ліквідаційна процедура. Суд 
зазначав, що здійснення зарахування 
зустрічних однорідних вимог не су-
перечить порядку задоволення вимог 
кредиторів у ліквідаційній процедурі.

Після цього справа перейшла до Ви-
щого господарського суду. Він скасував 
постанову апеляційної інстанції та зали-
шив у силі рішення місцевого госпсуду.

Право ліквідатора

ВГС звернув увагу на той факт, 
що Нацбанк відкликав у фінустанови 

ліцензію, почав процедуру ліквідації 
банку та призначив ліквідатора. Той 
опублікував відомості про відкриття 
ліквідаційної процедури, і з цього часу 
кредитори мали право заявити про 
свої вимоги до банку. Матеріали спра-
ви підтвердили, що товариство свою 
заяву про припинення договірних 
зобов’язань з фінустановою шляхом 
зарахування зустрічних однорідних 
вимог подало вже після цієї дати.

Разом з тим стосовно недопус-
тимості зарахування однорідних 
зустрічних вимог до банку, відносно 
якого відкрита ліквідаційна процеду-
ра, йдеться в приписах стст.91, 93, 96 
закону «Про банки і банківську ді-
яльність».

У момент подання заяви банк пе-
ребував на стадії ліквідації, стосовно 
нього була відкрита ліквідаційна про-
цедура, яку проводили відповідно до 
положень закону «Про банки і банків-
ську діяльність». Таким чином, цей акт 
є спеціальним, а тому всі інші закони 
можуть застосовуватися до право-
відносин, в яких стороною є позивач, 
лише в тій частині, що не суперечить 
положенням цього спеціального акта. 

Главою 16 цього закону встановле-
но певний порядок погашення вимог 
кредиторів, а зарахування зустрічних 
однорідних вимог між кредитором і 
боржником у період здійснення лік-
відаційної процедури банку не може 
бути проведено, оскільки це фактич-
но є погашенням вимог кредитора з 
порушенням порядку, передбаченого 
стст.93, 96 закону та поза межами 
встановленої ліквідаційної процедури.

Разом з тим, за приписами норм ч.6 
ст.93 закону, погашення вимог до бан-
ку до моменту завершення складання 
переліку вимог та його затвердження 
регулятором є правом ліквідатора 
банку (а не його обов’язком). Крім 
цього, таке погашення допускається 
тільки за угодами, що забезпечують 
здійснення ліквідаційної процедури, 
та з дозволу НБУ. 

Також слід зазначити, що відповід-
но до норм ч.2 ст.96 закону до витрат, 
пов’язаних зі здійсненням ліквідацій-
ної процедури, погашення яких здій-
снюється позачергово протягом усієї 
процедури ліквідації банку в межах 

кошторису, затвердженого НБУ, на-
лежать витрати на: 

• оплату державного мита; 
• опублікування оголошення 

про ліквідацію банку; 
• публікацію інформації про 

порядок продажу майна фінустанови; 
• утримання та збереження ак-

тивів банку; 
• оцінку та продаж майна; 
• проведення аудиту; 
• оплату роботи ліквідатора 

(включаючи залучених для забезпе-
чення здійснення його повноважень 
осіб); 

• виплату вихідної допомоги 
звільненим працівникам банку; 

• погашення кредиту, отрима-
ного для виплати вихідної допомоги.

Таким чином, суд апеляційної 
інстанції, не встановивши, зокрема, 
факту наявності дозволу НБУ на по-
гашення вимог компанії до банку та за-
значивши, що зарахування зустрічних 
однорідних вимог компанії до банку не 
суперечить повноваженням ліквіда-
тора, неправильно застосував норми 
законодавства. Тому ВГС вирішив, що 
висновки апеляційної інстанції про 
наявність правових підстав для зара-
хування зустрічних однорідних вимог 
на підставі заяви компанії, направле-
ної до банку, та, відповідно, погашення 
шляхом такого зарахування заявленої 
до стягнення в зазначеній справі суми 
боргу компанії перед банком є нео-
бгрунтованими.

Нормами ст.601 ЦК встановлено, 
що «зобов’язання припиняється за-
рахуванням зустрічних однорідних 
вимог, строк виконання яких настав, а 
також вимог, строк виконання яких не 
встановлений або визначений момен-
том пред’явлення вимоги. Зарахування 
зустрічних вимог може здійснюватися 
за заявою однієї із сторін». 

Водночас норми ст.602 цього ж ко-
дексу встановлюють обмеження щодо 
зарахування зустрічних однорідних 
вимог. Так, відповідно до положень 
п.5 цієї статті не допускається зара-
хування зустрічних вимог «в інших 
випадках, встановлених договором 
або законом». А саме про такі вимоги 
йдеться в законі «Про банки і банків-
ську діяльність». �

ВИПЛАТИ

Садок із 
компенсацією
За відсутність місць у дитячому 
садку нардепи пропонують 
виплачувати понад 1000 грн. 
компенсації. З одного боку, така 
ініціатива має компенсувати 
незручності батьків, а з другого — 
може спровокувати спробу робити 
бізнес на дітях.

Забезпечення доступної та безоплат-
ної дошкільної освіти передбачено ч.3 
ст.53 Основного Закону, а роз’ясненнями 
цієї статті займався Конституційний 
Суд. У рішенні №5-рп/2004 від 4.03.2004 
він зазначив, що нікому не може бути 
відмовлено в праві на освіту й держава 
має створити можливості для реалізації 
цього права. 

Та, незважаючи на зазначені норми, 
батьки дуже часто стикаються з про-
блемою нестачі місць у дитячих садках, 
адже групи, як правило, перевантаже-
ні. У середньому на 100 місць претен-
дує 108 дітей, а у великих містах — 119.

Для батьків, які не можуть віддати 
дитину до дитячого садка, народний 

депутат Олександр Фельдман пропо-
нує встановити матеріальну компен-
сацію. Ініціативи містяться в проекті 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про дошкільну освіту» (№10083).

Відповідно до документа компенса-
ція становитиме 1 мінімальну зарпла-
ту (наразі це 1073 грн.). За словами нар-
депа, вказана сума дозволить частково 
компенсувати батькам втрати через 
обмеження їх трудової занятості. Крім 
цього, гроші можна буде витратити на 
приватний дитячий садок або няню.

Разом з тим слід очікувати, що в 
разі ухвалення закону деякі батьки, які 
й не планували віддавати дитину до 
садка, спробують скористатися черга-
ми до нього й отримати компенсацію. 
Тому навряд чи можна очікувати при-
йняття новацій. Проект радше виконує 
функцію привернення уваги органів 
влади до цієї проблеми. Тим більше 
що вільні гроші краще витратити на 
будівництво нових дитячих садків, 
ніж на виплату компенсацій за їх від-
сутність. �

ІГРИ

Спортивний 
азарт
У Верховній Раді пропонують 
легалізувати букмекерську 
діяльність. За словами нардепів, 
ставки на результати спортивних 
подій суттєво відрізняються від 
гри в казино, оскільки потребують 
знань, а не лише удачі.

У 2009 р. парламент ухвалив закон 
«Про заборону грального бізнесу в 
Україні». Тоді під заборону потрапили 
не тільки казино та гральні автомати, 
а й букмекерська діяльність. Таке об-
меження відразу почали піддавати 
критиці, але змінювати норми ніхто 
не поспішав. Тим часом букмекерські 
контори разом з традиційними ігро-
вими салонами стали працювати у 
вигляді інтернет-клубів.

Втрутитися в ситуацію виріши-
ла група народних депутатів, які 
внесли проект закону «Про бук-
мекерську діяльність» (№10053). 
У разі його ухвалення букмекери 
зможуть працювати цілком легаль-
но, але разом з тим будуть змушені 

дотримуватися певних стандартів і 
сплачувати податки.

Відповідно до проекту «букмекер-
ська діяльність — діяльність, спря-
мована на організацію і проведення 
парі та тоталізаторів стосовно ре-
зультатів подій, що мають відбутися 
і результати яких частково можливо 
прогнозувати, розробку переліку цих 
подій, встановлення коефіцієнта ви-
грашу, обліку загальної суми ставок 
та визначення і виплати виграшів». 
При цьому передбачається, що плата 
за ліцензію на право проведення такої 
діяль ності становитиме 1 млн грн., 
а статутний капітал організатора — 
щонайменше 5 млн грн. Таким чи-
ном, букмекерські послуги зможуть 
надавати лише великі структури. 

Особливо важливо відновити 
букмекерську діяльність саме тепер, 
переконані нардепи, щоб уболіваль-
ники могли робити ставки під час 
Євро-2012. Тим паче що в сусід-
ній Польщі в них така можливість 
буде. �

ІНІЦІАТИВА

Правовий 
контроль
Експерти асоціації «Український 
Кредитно-Банківський Союз» 
переконані в необхідності 
посилення суспільного контролю 
та покращення експертизи 
проектів документів, що 
опрацьовуються Мін’юстом. 

Фахівці з УКБС переконані в необ-
хідності тісної взаємодії міністерства 
з недержавними організаціями в 
рамках діяльності Громадської ради, 
адже наразі близько 18% норматив-
но-правових актів не подаються на 
державну реєстрацію та незаконно на-
правляються до виконання. Крім того, 
за словами міністра юстиції Олексан-
дра Лавриновича, триває незаконна 

практика встановлення листами та 
методичними рекомендаціями право-
вих норм. Найчастіше такі порушення 
виявляються в документах, що спря-
мовуються до обов’язкового виконан-
ня Нацбанком, податковими органами 
та деякими іншими держустановами.

«Всебічне використання консуль-
тативного потенціалу дорадчої струк-
тури в діяльності Мін’юсту сприятиме 
підвищенню ефективності реалізації 
державної правової політики. Крім 
цього, вдасться забезпечити умови 
для підвищення прозорості діяльності 
органів влади», — зазначила генераль-
ний директор асоціації «Український 
Кредитно-Банківський Союз» Галина 
Оліфер. �

ВЛАСНІСТЬ

Стандарт 
для нерухомості 
Кабмін пропонує спростити 
державну реєстрацію земельних 
ділянок та речових прав на 
нерухоме майно. Відповідний 
проект закону вже розроблено 
Мін’юстом і схвалено на засіданні 
Уряду.

Як повідомив міністр юстиції 
Олександр Лавринович, пропонується 
низка заходів, які сприятимуть норма-
лізації роботи ринку нерухомого май-
на та мають покращити інвестиційну 
привабливість держави. Зокрема, 
передбачається можливість подання 
документів для державної реєстрації 
прав як у паперовій, так і в електрон-
ній формі.

Також є намір звільнити фізичних 
та юридичних осіб від сплати держав-
ного мита при проведенні повторної 
державної реєстрації. Крім цього, пла-
нують, аби надання витягів з Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме 
майно здійснювали як органи держав-
ної реєстрації прав, так і нотаріуси.

В Уряді також переконані, що можли-
вість подавати заяву про державну реє-
страцію прав та їх обтяжень і документи, 
необхідні для такої реєстрації, повинні 
мати нотаріус і державний кадастровий 
реєстратор. Заява може бути подана до 
органу державної реєстрації прав за пись-
мовою згодою особи, яка має таке право.

Крім цього, передбачається можли-
вість отримання витягу з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме май-
но, а також інформації про наявність 
іпотеки та обтяжень речових прав на 
нерухоме майно особами, які мають 
речові права на чуже нерухоме майно.

Ініціатори змін пропонують також 
удосконалити порядок державної ре-
єстрації земельної ділянки. Зокрема, 
виключити із закону «Про Державний 
земельний кадастр» положення, від-
повідно до якого державна реєстра-
ція земельної ділянки скасовується 
державним кадастровим реєстрато-
ром, який здійснює таку реєстрацію, 
у разі, якщо протягом одного року з 
дня здійснення державної реєстрації 
земельної ділянки речове право на неї 
не зареєстровано з вини заявника. �

Ліквідація банку створює додаткові труднощі не лише власникам депозитів, 

але й позичальникам.
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ТЛУМАЧЕННЯ

Три місяці на позов 
Спір про відшкодування звільненому 
працівнику моральної шкоди, завданої 
затримкою розрахунку при звільненні, 
є трудовим спором

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним звернен-
ням громадянина Стріхаря Володи-
мира Васильовича щодо офіційного 
тлумачення положень статті 233 
Кодексу законів про працю України 
у взаємозв’язку з положеннями статей 
117, 2371 цього Кодексу.

Приводом для розгляду справи від-
повідно до статей 42, 43 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд Украї-
ни» стало конституційне звернення 
громадянина Стріхаря В.В.

Підставою для розгляду справи 
згідно зі статтею 94 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
наявність неоднозначного застосуван-
ня вказаних положень Кодексу законів 
про працю України судами загальної 
юрисдикції.

Заслухавши суддю-доповідача За-
порожця М.П. та дослідивши матеріа-
ли справи, у тому числі позиції Голови 
Верховної Ради України, Верховного 
Суду України, Вищого спеціалізовано-
го суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, науковців Ки-
ївського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія», Національного університету 
«Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого», Конституційний 
Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Громадянин Стріхар В.В. звер-
нувся до Конституційного Суду Украї-
ни з клопотанням дати офіційне 
тлумачення положень статті 233 Ко -
дексу законів про працю України 
(далі — Кодекс) у взаємозв’язку з по-
ложеннями статей 117, 2371 Кодексу 
щодо визначення строку для звернен-
ня працівника до суду з позовом про 
стягнення середнього заробітку за час 
затримки розрахунку при звільненні 
та відшкодування власником або упов-
новаженим ним органом моральної 
шкоди, завданої несвоєчасною ви-
платою працівникові належних йому 
при звільненні сум, та початку його 
перебігу.

У статті 233 Кодексу передбачено 
строки звернення до суду за вирішен-
ням трудових спорів: працівник може 
звернутися з заявою про вирішення 
трудового спору безпосередньо до 
районного, районного у місті, міського 
чи міськрайонного суду в тримісячний 
строк з дня, коли він дізнався або по-
винен був дізнатися про порушення 
свого права, а у справах про звільнен-
ня — в місячний строк з дня вручення 
копії наказу про звільнення або з дня 
видачі трудової книжки (частина пер-
ша); у разі порушення законодавства 
про оплату праці працівник має право 
звернутися до суду з позовом про стяг-
нення належної йому заробітної плати 
без обмеження будь-яким строком 
(частина друга).

Статтею 117 Кодексу встановлено 
обов’язок власника або уповноваже-
ного ним органу виплатити працівни-
кові у разі затримки розрахунку при 
звільненні його середній заробіток за 
весь час затримки по день фактичного 
розрахунку, а статтею 2371 — відшко-
дувати працівникові завдану моральну 
шкоду.

Необхідність в офіційному тлу-
маченні вказаних положень Кодексу 
автор клопотання обгрунтовує не-
однозначним їх застосуванням судами 
загальної юрисдикції.

До конституційного звернення 
Стріхар В.В. долучив копії ухвали 
Верховного Суду України від 8 серпня 
2007 року та рішення цього суду від 
16 січня 2008 року, у яких міститься 
висновок, що перебіг встановленого 
статтею 233 Кодексу тримісячного 
строку для звернення до суду з вимо-
гами про стягнення середнього заро-
бітку за час затримки розрахунку при 
звільненні та компенсації моральної 
шкоди починається з наступного дня 
після проведення виплат заробітної 
плати незалежно від тривалості за-
тримки розрахунку.

Автор клопотання долучив також 
рішення Апеляційного суду міста Ки-
єва від 31 січня 2008 року, залишене без 
змін ухвалою Верховного Суду Украї-
ни від 21 квітня 2008 року, яким йому 
відмовлено в задоволенні вимог про 

стягнення середнього заробітку за час 
затримки розрахунку при звільненні 
та відшкодування моральної шкоди з 
підстав пропуску встановленого стат-
тею 233 Кодексу тримісячного строку, 
початок якого, за висновком суду, не 
пов’язаний зі строком виплати заро-
бітної плати.

2. Вирішуючи порушене в консти-
туційному зверненні питання, Кон-
ституційний Суд України виходить 
з такого.

2.1. Україна як соціальна, правова 
держава створює умови для повного 
здійснення громадянами права на пра-
цю, що включає можливість заробляти 
собі на життя працею, яку особа вільно 
обирає або на яку вільно погоджуєть-
ся, гарантує рівні можливості у виборі 
професії та роду трудової діяльності, 
а також право на належні умови пра-
ці, своєчасне отримання винагороди 
(стаття 1, частини перша, друга, чет-
верта, сьома статті 43 Основного За-
кону України).

Відповідно до Конституції України 
зазначені права захищаються судом 
(частина перша статті 55).

Правосуддя в Україні здійснюється 
з метою захисту прав, свобод та закон-
них інтересів людини і громадянина, 
прав та законних інтересів юридичних 
осіб, інтересів держави на засадах вер-
ховенства права.

Як зазначив Конституційний Суд 
України в Рішенні від 24 грудня 2004 ро-
ку №22-рп/2004, забезпечення прав 
і свобод потребує, зокрема, зако-
нодавчого закріплення механізмів 
(процедур), які створюють реальні 
можливості для здійснення кожним 
громадянином прав і свобод (абзац 
четвертий підпункту 3.2 пункту 3 мо-
тивувальної частини).

Строки звернення працівника до 
суду за вирішенням трудового спору 
як складова механізму реалізації права 
на судовий захист є однією з гарантій 
забезпечення прав і свобод учасників 
трудових правовідносин.

2.2. За статтею 47 Кодексу робо-
тодавець зобов’язаний виплатити 
працівникові при звільненні всі суми, 
що належать йому від підприємства, 
установи, організації, у строки, зазна-
чені в статті 116 Кодексу, а саме в день 
звільнення або не пізніше наступного 
дня після пред’явлення звільненим 
працівником вимоги про розрахунок. 
Непроведення з вини власника або 
уповноваженого ним органу розрахун-
ку з працівником у зазначені строки є 
підставою для відповідальності, пе-
редбаченої статтею 117 Кодексу, тобто 
виплати працівникові його середнього 
заробітку за весь час затримки по день 
фактичного розрахунку.

Аналіз наведених положень свід-
чить про те, що невиплата звільненому 
працівникові всіх сум, що належать 
йому від власника або уповноваже-
ного ним органу, є триваючим право-
порушенням, а отже, працівник може 
визначити остаточний обсяг своїх 
вимог лише на момент припинення 
такого правопорушення, яким є день 
фактичного розрахунку.

Таким чином, для встановлення по-
чатку перебігу строку звернення пра-
цівника до суду з вимогою про стяг-
нення середнього заробітку за весь час 
затримки розрахунку при звільненні 
визначальними є такі юридично зна-
чимі обставини, як невиплата належ-
них працівникові сум при звільненні 
та факт проведення з ним остаточного 
розрахунку.

Невиплата власником або упов-

новаженим ним органом належних 
працівникові при звільненні сум і ви-
мога звільненого працівника щодо їх 

виплати є трудовим спором між цими 
учасниками трудових правовідносин.

Згідно з частиною першою стат-
ті 233 Кодексу працівник може зверну-
тися з заявою про вирішення трудово-
го спору безпосередньо до районного, 
районного у місті, міського чи міськра-
йонного суду в тримісячний строк з 
дня, коли він дізнався або повинен був 
дізнатися про порушення свого права.

З огляду на наведене Конституцій-
ний Суд України дійшов висновку, 
що для звернення працівника до суду 
з заявою про вирішення трудового 
спору щодо стягнення середнього за-
робітку за весь час затримки по день 
фактичного розрахунку встановлено 
тримісячний строк, перебіг якого роз-
починається з дня, коли звільнений 
працівник дізнався або повинен був 
дізнатися про те, що власник або упов-
новажений ним орган, з вини якого 
сталася затримка виплати всіх на-
лежних при звільненні сум, фактично 
розрахувався з ним.

2.3. Право фізичних та юридичних 
осіб на відшкодування моральної (не-
майнової) шкоди, завданої внаслідок 
порушення їхніх прав, свобод та за-
конних інтересів, має конституцій-
но-правову природу і передбачено в 
статтях 32, 56, 62, 152 Основного За-
кону України.

Засади та сутність інституту мо-
ральної шкоди розкриваються в Ци-
вільному кодексі України, у статті 23 
якого встановлено, що моральна шкода 
полягає: у фізичному болю та страж-
даннях, яких фізична особа зазнала у 
зв’язку з каліцтвом або іншим ушко-
дженням здоров’я; у душевних страж-
даннях, яких фізична особа зазнала у 
зв’язку з протиправною поведінкою 
щодо неї самої, членів її сім’ї чи близь-
ких родичів; у душевних стражданнях, 
яких фізична особа зазнала у зв’язку 
із знищенням чи пошкодженням її 
майна; у приниженні честі та гідності 
фізичної особи, а також ділової репу-
тації фізичної або юридичної особи 
(частина друга); моральна шкода від-
шкодовується незалежно від майно-
вої шкоди, одноразово, якщо інше не 
встановлено договором або законом 
(частини четверта, п’ята).

Подальше регулювання інституту 
моральної шкоди визначено в окремих 
законах. Так, право на відшкодування 
моральної шкоди закріплено, зокрема, 
в законах України «Про порядок від-
шкодування шкоди, завданої грома-
дянинові незаконними діями органів 
дізнання, досудового слідства, про-
куратури і суду», «Про інформацію», 
«Про авторське право і суміжні права», 
«Про захист прав споживачів», «Про 
телебачення і радіомовлення», «Про 
протидію торгівлі людьми», «Про те-
лекомунікації», «Про жертви нацист-
ських переслідувань».

Аналіз чинного законодавства дає 
підстави для висновку, що інститут 
моральної шкоди має міжгалузевий 
характер, а тому особливості його за-
стосування можуть встановлюватися 
галузевим законодавством.

У трудовому законодавстві право 
працівника на відшкодування мораль-
ної шкоди, завданої порушенням його 
трудових прав, визначено у статті 2371 
Кодексу, відповідно до якої відшко-
дування власником або уповноваже-
ним ним органом моральної шкоди 
працівнику провадиться у разі, якщо 
порушення його законних прав при-
звели до моральних страждань, втрати 
нормальних життєвих зв’язків і ви-
магають від нього додаткових зусиль 
для організації свого життя; порядок 
відшкодування моральної шкоди ви-
значається законодавством.

Строки звернення до суду за від-
шкодуванням моральної шкоди в за-
значеній статті не встановлено.

Спір про відшкодування звільне-
ному працівнику моральної шкоди, 
завданої затримкою розрахунку при 
звільненні, є трудовим спором.

У Цивільному кодексі України га-
рантується право особи на звернення 
до суду за захистом свого особистого 
немайнового права та інтересу і вста-
новлюється відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди як один із спосо-
бів захисту цивільних прав та інтере-
сів (частина перша, пункт 9 частини 
другої статті 16).

Конституційний Суд України вва-
жає, що в аспекті конституційного 
звернення визначені Цивільним ко-
дексом України і Кодексом підстави 
та порядок відшкодування власни-
ком або уповноваженим ним органом 
моральної шкоди слід розглядати у 
нерозривному зв’язку з положеннями 
статті 233 Кодексу, у яких встановлено 
строки звернення до суду за вирішен-
ням трудових спорів, зокрема тримі-
сячний строк, який розпочинається 
з дня, коли працівник дізнався чи по-
винен був дізнатися про порушення 
свого права.

Звільнений працівник, якому з 
вини власника або уповноваженого 
ним органу несвоєчасно виплатили на-
лежні при звільненні суми, має право 
вимагати відшкодування завданої при 
цьому моральної шкоди.

Виходячи з наведеного Конститу-
ційний Суд України дійшов висновку, 
що для звернення працівника до суду з 
заявою про відшкодування моральної 
шкоди, завданої йому несвоєчасною 
виплатою з вини власника або упов-
новаженого ним органу належних 
звільненому працівникові сум, вста-
новлено тримісячний строк, перебіг 
якого розпочинається з дня, коли та-
кий працівник дізнався або повинен 
був дізнатися про те, що власник або 
уповноважений ним орган, з вини яко-
го сталася затримка виплати всіх на-
лежних при звільненні сум, фактично 
розрахувався з ним.

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

ВИРІШИВ:

1. В аспекті конституційного звер-
нення положення частини першої 
статті 233 Кодексу законів про працю 
України у взаємозв’язку з положення-
ми статей 116, 117, 2371 цього Кодексу 
слід розуміти так, що для звернення 
працівника до суду з заявою про ви-
рішення трудового спору щодо стяг-
нення середнього заробітку за весь час 
затримки по день фактичного розра-
хунку при звільненні та про відшко-
дування завданої при цьому мораль-
ної шкоди встановлено тримісячний 
строк, перебіг якого розпочинається з 
дня, коли звільнений працівник дізнав -
ся або повинен був дізнатися про те, 
що власник або уповноважений ним 
орган, з вини якого сталася затримка 
виплати всіх належних при звільненні 
сум, фактично з ним розрахувався.

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

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

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним зверненням громадянина СТРІХАРЯ 
Володимира Васильовича щодо офіційного тлумачення положень 
статті 233 Кодексу законів про працю України у взаємозв’язку 
з положеннями статей 117, 2371 цього кодексу

22 лютого 2012 року   м.Київ         Справа №1-5/2012
                           №4-рп/2012

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

ЗАУВАЖЕННЯ

Чекати розрахунку?
Андрій СТРИЖАК: 
«КС фактично обмежив право особи 
на звернення до суду»

Громадянин Стріхар Володимир 
Васильович звернувся до Конститу-
ційного Суду України з клопотання 
дати офіційне тлумачення положень 
статті 233 Кодексу законів про працю 
України у взаємозв’язку з положен-
нями статей 117, 2371 цього Кодексу 
щодо визначення строку для звернен-
ня працівника до суду з позовом про 
стягнення середнього заробітку за час 
затримки розрахунків при звільненні 

та відшкодування моральної шкоди, 
завданої несвоєчасною виплатою пра-
цівникові належних йому при звіль-
ненні сум.

У Рішенні від 22 лютого 2012 року 
№4-рп/2012 (далі — Рішення) Консти-
туційний Суд України зазначив, що в 
аспекті конституційного звернення 
положення частини першої статті 233 
Кодексу законів про працю України у 
взаємозв’язку з положеннями статей 116, 

117, 2371 цього Кодексу слід розуміти 
так, що для звернення працівника до 
суду з заявою про вирішення трудово-
го спору щодо стягнення середнього 
заробітку за весь час затримки по день 
фактичного розрахунку при звільнен-
ні та про відшкодування завданої при 
цьому моральної шкоди встановлено 
тримісячний строк, початок перебі-
гу якого розпочинається з дня, коли 
звільнений працівник дізнався або 
повинен був дізнатися про те, що влас-
ник або уповноважений ним орган, з 
вини якого сталася затримка виплати 
всіх належних при звільненні сум, 
фактично з ним розрахувався (пункт 1
резолютивної частини).

На підставі статті 64 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд Украї-
ни» вважаю за необхідне викласти 
окрему думку.

Статтею 43 Конституції України 
встановлено, що кожен має право на 
працю; право на своєчасне одержання 
винагороди за працю захищається за-
коном. У випадку порушення вказаних 
прав особа має право звернутися до 
суду за їх захистом та відшкодуванням 
шкоди, якщо її завдано. 

1. Кодекс законів про працю Украї-
ни (далі — Кодекс) є спеціальним нор-

мативно-правовим актом, який регу-
лює правовідносини, що виникають 
у сфері трудового права, та визначає, 
зокрема, основні трудові права пра-
цівників, до яких і належить право на 
звернення до суду про вирішення спо-
ру. При реалізації цього права велике 
значення має позовна давність, суть 
якої полягає в наданні можливості 
особі у визначений законодавством 
строк розраховувати на захист свого 
порушеного права судом.

Трудове законодавство не містило і 
не містить норм, у яких було б розкри-
то зміст позовної давності, порядок її 
обчислення, підстави для зупинення 
чи поновлення тощо. У Кодексі вста-
новлено лише строк звернення до суду 
про вирішення трудового спору, який 
за своєю суттю і є позовною давністю. 

Основним нормативним актом, 
який регулює питання, пов’язані з іс-
нуванням інституту позовної давності 
(строків звернення до суду), є Цивіль-
ний кодекс України (далі — Цивільний 
кодекс), в якому визначено, що загаль-
на позовна давність встановлюється 
тривалістю в три роки (стаття 257); для 
окремих видів вимог законом може 
встановлюватися спеціальна позовна 
давність: скорочена або більш трива-

ла порівняно із загальною позовною 
давністю (стаття 258). Тобто лише у 
випадках, прямо передбачених у зако-
нах, застосовується позовна давність, 
відмінна від загальної.

У сфері регулювання трудових 
відносин скорочена позовна давність 
визначена в статті 233 Кодексу, від-
повідно до якої працівник має право 
звернутися до суду про вирішення 
трудового спору в тримісячний строк 
з дня, коли він дізнався або повинен 
був дізнатися про порушення свого 
права, а у справах про звільнення — в 
місячний строк з дня вручення копії 
наказу про звільнення або з дня видачі 
трудової книжки.

Стаття 268 Цивільного кодексу 
містить перелік вимоги, на які позов-
на давність не поширюється. Однак 
цей перелік не є вичерпним, і частина 
друга вказаної статті дає можливість 
в законах встановлювати також інші 
вимоги, на які не поширюється позов-
на давність.

Згідно з частиною другою статті 233 
Кодексу в разі порушення законодавства 
про оплату праці працівник має право 
звернутися до суду з позовом про стяг-
нення належної йому заробітної плати 
без обмеження будь-яким строком.

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України СТРИЖАКА А.А. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням 
громадянина СТРІХАРЯ Володимира Васильовича щодо офіційного 
тлумачення положень статті 233 Кодексу законів про працю України у 
взаємозв’язку з положеннями статей 117, 2371 цього кодексу 
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ТРУДОВЕ ПРАВО

Прогул за вимушених обставин
Поважність причин відсутності 
працівника може підтверджуватися 
не тільки лікарняним, а й показаннями 
свідків та іншими доказами

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Івано-
Франківської міської санітарно-епі-
деміологічної станції про поновлення 
на роботі, стягнення середнього за-
робітку за час вимушеного прогулу 
та відшкодування моральної шкоди 
за касаційною скаргою Особи 3 на рі-
шення Івано-Франківського міського 
суду Івано-Франківської області від 
15.06.2010 та ухвалу Апеляційного 
суду Івано-Франківської області від 
7.09.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У листопаді 2009 року Особа 3 
звернулась до суду з позовом до 
Івано-Франківської міської санітар-
но-епідеміологічної станції (далі — 

Івано-Франківська міська СЕС) про 
поновлення на роботі, стягнення се-
реднього заробітку за час вимушеного 
прогулу та відшкодування моральної 
шкоди. 

Зазначала, що з 23.09.94 працювала 
на посаді санітарного лікаря з кому-
нальної гігієни Івано-Франківської 
міської СЕС. Наказом від 12.10.2009 
№132-к її звільнено із займаної по-
сади за прогул без поважних причин 
11.09.2009 на підставі п.4 ст.40 Кодексу 
законів про працю України (далі — 
КЗпП). Посилаючись на те, що прогул 
вона не вчиняла, її відсутність на ро-
боті викликана поважними причина-
ми, її звільнено з порушенням вимог 
закону, позивачка просила поновити 
її на роботі й стягнути на її користь 
1228 грн. 41 коп. середнього заробітку 

за час вимушеного прогулу та 5 тис. 
грн. моральної шкоди. 

Рішенням Івано-Франківсько-
го міського суду Івано-Франків-
ської області від 15.06.2010, залише-
ним без змін ухвалою Апеляційного 
суду Івано- Франківської області від 
7.09.2010, у задоволенні позовних ви-
мог Особи 3 відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 3 просить 
скасувати ухвалені судові рішення ра-
йонного та апеляційного судів, поси-
лаючись на неправильне застосування 
судами норм матеріального й процесу-
ального права, та ухвалити нове рішен-
ня про задоволення її позовних вимог. 

Відповідно до п.2 розд.ХІІІ «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VІ «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) 
на рішення загальних судів у кримі-
нальних і цивільних справах, подані 
до Верховного Суду до 15.10.2010 і при-
значені (прийняті) ним до касаційного 
розгляду, розглядаються Верховним 
Судом в порядку, який діяв до набран-
ня чинності цим законом. 

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

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Відповідно до п.4 ч.1 ст.40 КЗпП 
трудовий договір, укладений на не-
визначений строк, а також строковий 
трудовий договір до закінчення строку 
його чинності можуть бути розірвані 
власником або уповноваженим ним 
органом лише у випадку прогулу (в 
тому числі відсутності на роботі біль-
ше трьох годин протягом робочого 
дня) без поважних причин. 

Таким чином, крім встановлення 
самого факту відсутності працівника 
на роботі більше трьох годин протягом 
робочого дня, визначальним фактором 
для вирішення питання про закон-
ність звільнення позивачки з роботи 
є встановлення поважності причин 
відсутності. 

Судом установлено, що позивачка 
11.09.2009 була відсутня на роботі у 
зв’язку з тим, що її онука — Особа 4, яка 
є членом її сім’ї, що підтверджується 
довідкою ЖЕО №6 від 5.11.2009 №2174, 
виписувалася з хірургічного відділен-
ня Івано-Франківської центральної 
міської лікарні, де їй була проведена 
операція, у зв’язку із чим потребувала 
допомоги. 

Відмовляючи Особі 3 у задоволенні 
позову, суд першої інстанції, з висно-
вками якого погодився й апеляційний 
суд, виходив із того, що 11.09.2009 
остання вчинила прогул без поваж-
них причин, оскільки надана на під-
твердження поважності причин від-
сутності її на роботі довідка медичної 
установи №517 на її ім’я не відповідає 
вимогам правових актів Міністерства 
охорони здоров’я. 

Між тим, з такими висновками 
судів першої та апеляційної інстанцій 
погодитися не можна, оскільки вони 
не грунтуються на вимогах закону. 

Законодавством не визначено пере-
ліку обставин, за наявності яких про-
гул уважається вчиненим з поважних 
причин, тому, вирішуючи питання про 
поважність причин відсутності пра-
цівника на роботі, звільненого за п.4 
ч.1 ст.40 КЗпП, суди повинні виходити 
з конкретних обставин і враховувати 
будь-які докази із числа, передбаче-
них ст.57 ЦПК. При цьому відсутність 
працівника може підтверджуватися не 

тільки лікарняним листком чи довід-
кою медичної установи, а й показання-
ми свідків та іншими доказами. 

У цьому випадку суд з’ясовував 
не поважність причин відсутності 
Особи 3 на роботі, а відповідність 
медичної довідки вимогам правових 
актів Міністерства охорони здоров’я 
та Інструкції про порядок видачі до-
кументів, що засвідчують тимчасову 
непрацездатність громадян. 

Крім того, ст.149 КЗпП зобов’язує 
власника або уповноважений ним ор-
ган при обранні виду стягнення вра-
ховувати ступінь тяжкості вчиненого 
проступку і заподіяну ним шкоду, об-
ставини, за яких вчинено проступок, 
та попередню роботу позивачки. 

Судом не з’ясовано, чи були дотри-
мані ці вимоги закону відповідачем, 
зокрема, і обставини, за яких вчине-
но проступок, якщо такий мав місце, 
реально заподіяну ним шкоду та по-
передню роботу позивачки. 

З огляду на викладене судові рішен-
ня не можна визнати законними й об-
грунтованими, тому вони підлягають 
скасуванню, а справа — передачі на но-
вий розгляд до суду першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 3 задо-
вольнити. 

Рішення Івано-Франківського 
міського суду Івано-Франківської 
області від 15.06.2010 та ухвалу Апе-
ляційного суду Івано-Франківської 
області від 7.09.2010 скасувати. 

Справу передати на новий розгляд 
до суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

Системний аналіз положень Ци-
вільного кодексу та Кодексу дає під-
стави стверджувати, що суть загальної 
позовної давності (як строку звернен-
ня до суду) полягає в тому, що вона за-
стосовується до всіх вимог правового 
характеру, якщо для окремих вимог 
не передбачена спеціальна позовна 
давність. 

Тобто законодавець, встановивши 
в сфері захисту трудових прав скороче-
ну позовну давність (один, три місяці) 
та визначивши випадки, на які вона 
не поширюються (частина друга стат-
ті 233 Кодексу), у такий спосіб перед-
бачив, що до всіх інших правовідносин 
має застосовуватися загальна позовна 
давність тривалістю у три роки. 

Встановлений статтею 117 Кодек-
су обов’язок роботодавця виплатити 
працівникові його середній заро-
біток за весь час затримки виплати 
належних звільненому працівникові 

сум у строки, зазначені в статті 116 
цього Кодексу (по день фактичного 
розрахунку), є матеріальною відпові-
дальністю роботодавця за неналежне 
виконання своїх обов’язків, що має 
наслідком порушення трудових прав 
працівника. Таке порушення може 
мати для працівника негативні на-
слідки й немайнового характеру, тобто 
завдавати йому моральну шкоду, тому 
законодавець передбачив для праців-
ника можливість звернутися до суду 
за її відшкодуванням. 

Так, стаття 2371 Кодексу встанов-
лює, що відшкодування власником або 
уповноваженим ним органом мораль-
ної шкоди працівнику провадиться в 
разі, якщо порушення його законних 
прав призвели до моральних страж-
дань, втрати нормальних життєвих 
зв’язків і вимагають від нього додатко-
вих зусиль для організації свого жит-
тя. Порядок відшкодування моральної 

шкоди визначається законодавством. 
Оскільки Кодекс не врегульовує 

питань, пов’язаних з відшкодуванням 
моральної шкоди, та не встановлює 
спеціальну позовну давність щодо ви-
мог про її відшкодування, застосуван-
ню підлягають положення Цивільного 
кодексу як основного акта цивільного 
законодавства. 

Таким чином, вважаю, що у ви-
падку звернення працівника до суду 
з вимогою про відшкодування мо-
ральної шкоди, завданої затримкою 
розрахунку при звільненні, повинна 
застосовуватися загальна позовна дав-
ність — три роки, якщо інше не вста-
новлено законом. Конституційний Суд 
України у Рішенні не лише фактично 
скоротив цей строк, а й доповнив по-
ложення Кодексу, встановивши строк 
для звернення до суду за відшкодуван-
ням моральної шкоди — три місяці, що 
є повноваженням законодавця.

Варто зазначити, що Конституцій-
ний Суд України, по суті, лише підтвер-
див те, що визначено законодавцем у 
статті 233 Кодексу, тобто, що працівник 
має право звернутися до суду про вирі-
шення трудового спору в тримісячний 
строк, який обчислюється з дня, коли 
він дізнався або повинен був дізнатися 
про порушення свого права.

2. Окремо звертаю увагу на таке.
У мотивувальній частині Рішенні 

зазначено, що для звернення праців-
ника до суду з заявою про відшкоду-
вання моральної шкоди, завданої йому 
несвоєчасною виплатою з вини влас-
ника або уповноваженого ним органу 
належних звільненому працівникові 
сум, встановлено тримісячний строк, 
початок перебігу якого розпочинаєть-
ся з дня, коли такий працівник дізна-
вся або повинен був дізнатися про те, 
що власник або уповноважений ним 
орган, з вини якого сталася затримка 

виплати всіх належних при звільнен-
ні сум, фактично розрахувався з ним 
(абзац одинадцятий підпункту 2.3 
пункту 2).

Така позиція Конституційного 
Суду України дає підстави ствер-
джувати, що до моменту фактичного 
розрахунку роботодавцем чи упов-
новаженим ним органом зі звільне-
ним працівником останній не має 
права звернутися до суду з позовом 
про відшкодування моральної шко-
ди, завданої невиплатою належних 
йому сум при звільненні. Проте та-
ким розумінням положень чинного 
законодавства Конституційний Суд 
України фактично обмежив гаранто-
ване статтею 55 Конституції України 
право особи на звернення до суду, 
яке згідно зі статтею 64 Основного 
Закону України не може бути обме-
жене навіть в умовах воєнного або 
надзвичайного стану. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

19 жовтня 2011 р.   м.Київ 

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

ІПОТЕКА

Нерухомість у позасудовому порядку
Договір, що містить відповідне 
застереження, може бути 
правовстановлювальним документом, 
на підставі якого проводиться 
реєстрація права власності 

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні справу за позовом ТОВ «Пе-
черські зорі» до Київського міського 
бюро технічної інвентаризації та ре-
єстрації прав власності на нерухоме 
майно, третя особа — Публічне ак-
ціонерне товариство «БМ Банк», про 
скасування рішення про державну ре-
єстрацію права власності, скасування 
реєстрації права власності,

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2010 року товариство звер-
нулося до суду з позовом, у якому про-
сило скасувати прийняте БТІ у травні 
2010 року на підставі договору іпотеки 
від 6.06.2008 №* рішення про державну 
реєстрацію за ПАТ «БМ Банк», пра-
вонаступником якого є третя особа, 
права власності на приміщення за 

Адресою 1, та скасувати реєстрацію 
права власності на нерухоме майно за 
цією юридичною особою.

На обгрунтування позову товари-
ство посилалося на те, що реєстрація 
права власності на вищезгадане неру-
хоме майно проведена відповідачем 
без дотримання вимог Тимчасового 
положення про порядок державної 
реєстрації прав власності на нерухоме 
майно, затвердженого наказом Мініс-
терства юстиції від 7.02.2002 №7/5 (у 
редакції, чинній на час виникнення 
спірних відносин), а саме: за відсут-
ності правовстановлювальних доку-
ментів, на підставі яких проводиться 
реєстрація прав власності на об’єкти 
нерухомого майна, які наведені у до-
датку №1 до п.2.1 цього положення.

Крім того, позивач посилався на 
те, що технічна інвентаризація неру-

хомого майна була проведена відпо-
відачем без участі власника майна, що 
є порушенням пп.1.7, 3.1 Інструкції про 
порядок проведення технічної інвен-
таризації об’єктів нерухомого майна, 
затвердженої наказом Державного 
комітету з питань житлово-комуналь-
ного господарства від 24.05.2001 №127.

Позові вимоги товариство також 
обгрунтувало тим, що право власності 
на згадану нерухомість зареєстроване 
відповідачем за юридичною особою, 
яка згідно з даними Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців припинене 
ще 20.08.2008.

Окружний адміністративний суд 
м.Києва постановою від 16.09.2010 по-
зов задовольнив.

Київський апеляційний адмі-
ністративний суд постановою від 
9.12.2010 рішення суду першої інстан-
ції скасував, у задоволенні позову 
відмовив.

ВАС ухвалою від 22.03.2011 поста-
нову апеляційного суду скасував та 
залишив у силі постанову суду першої 
інстанції.

У заяві про перегляд судових рі-
шень ВС банк, посилаючись на не-
однакове застосування касаційними 
судами положень ст.19 закону від 
1.07.2004 №1952-IV «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», стст.36, 37 за-
кону від 5.06.2003 №898-IV «Про іпоте-
ку», просить скасувати ухвалу ВАС від 
22.03.2011, справу направити на новий 
розгляд до суду касаційної інстанції.

На обгрунтування заяви додано по-
станови ВГС від 8.04.2010 (54/243-09), 
15.11.2010 (15/27), 9.03.2011 (45/299-10), 
5.10.2010 (4/35-10-1209) та ухвали Су-
дової палати у цивільних справах ВС 
від 27.05 та 28.01.2009, у яких, на думку 
заявника, згадані норми права в по-
дібних правовідносинах застосовані 
по-іншому та правильно.

Заслухавши представників третьої 
особи та позивача, перевіривши наве-
дені у заяві доводи, ВС вважає, що у 
цьому випадку має місце неоднакове 
застосування судами касаційної ін-
станції ст.19 закону №1952-IV, за якого 

суди по-різному вирішують питання 
щодо правомірності реєстрації права 
власності іпотекодержателя на неру-
хоме майно, що є предметом іпотеки, 
на підставі договору про задоволення 
вимог іпотекодержателя чи відповід-
ного застереження в іпотечному до-
говорі, коли такий договір чи зміни 
до нього прийняті до набрання чин-
ності законом від 25.12.2008 №800-VI 
«Про запобігання впливу світової 
кризи на розвиток будівельної галузі 
та житлового будівництва», тобто до 
14.01.2009.

У справі, що переглядається, ВАС, 
погоджуючись із висновком суду пер-
шої інстанції про неправомірність дій 
суб’єкта владних повноважень — реє-
стратора прав власності на нерухоме 
майно — виходив із того, що відпо-
відно до п.1 додатку №1 до п.2.1 По-
ложення договір іпотеки, що містить 
застереження про задоволення вимог 
іпотекодержателя, може бути право-
встановлювальним документом, на 
підставі якого проводиться реєстрація 
права власності на об’єкти нерухомо-
го майна, лише у випадку коли такий 
договір укладений чи змінений після 
набрання чинності законом №800-VI, 
тобто після 14.01.2009.

Такий висновок суду касаційної ін-
станції грунтується на неправильному 
застосуванні норм матеріального пра-
ва з огляду на нижченаведене.

За правилами пп.1 ч.1 ст.19 закону 
№1952-IV1 державна реєстрація прав 
проводиться на підставі договорів, 
укладених у порядку, встановленому 
законом.

Частина 1 ст.36 закону №898-IV у 
редакції, що діяла на час укладення 
договору іпотеки (до набрання чин-
ності законом №800-VI), передбачала 
право сторін іпотечного договору на 
позасудове вирішення питання про 
звернення стягнення на предмет іпо-
теки на підставі договору іпотеки, що 
містить відповідне застереження про 
задоволення вимог іпотекодержателя, 
або окремого договору про задово-
лення його вимог, а ст.37 зазначеного 
закону, в цій же редакції, передбачено, 
що договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя, до якого відповідно 
до ч.2 ст. 36 прирівнюється відповід-
не застереження в договорі іпотеки, 
є правовою підставою для реєстрації 
права власності іпотекодержателя 
на нерухоме майно, що є предметом 
іпотеки.

Нова редакція ст.36, 37 закону 
№898-IV, викладена у пп.17 п.4 розд.ІІІ 
Перехідних положень закону №800-VI, 
не змінює встановлений раніше цими 
статтями порядок позасудового вре-
гулювання звернення стягнення на 
предмет іпотеки та підстави переходу 
права власності на нього до іпотеко-
держателя, а лише уточнює їх.

Аналіз наведених норм, як і закон 
№800-VI в цілому, не дає підстав вва-
жати, що законодавець із прийняттям 
названого закону обмежив коло іпо-
течних договорів із застереженням 
про задоволення вимог кредитора, на 
підставі яких за іпотекодержателем 
може бути зареєстровано право влас-
ності на предмет іпотеки, лише тими 
договорами, які укладені після набран-
ня чинності цим законом.

Таким чином, висновок касаційно-
го суду про протиправність рішення 
відповідача щодо реєстрації за ПАТ 
«БМ Банк» права власності на неру-
хоме майно на підставі договору іпо-
теки, який містить застереження про 
задоволення вимог іпотекодержателя, 
з огляду на те, що такий договір укла-
дений до набрання чинності законом 
№800-VI, є помилковим.

Ураховуючи наведене, ухвала ВАС 
від 22.03.2011 підлягає скасуванню, а 
справа — направленню на новий роз-
гляд до цього суду.

Керуючись стст.241—243 КАС, Вер-
ховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву ПАТ «БМ Банк» задоволь-
нити.

Ухвалу ВАС від 22.03.2011 скасува-
ти, справу направити на новий розгляд 
до суду касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і оскар-
женню не підлягає, крім випадку, вста-
новленого п.2 ч.1 ст.237 КАС. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова

10 жовтня 2011 року   м.Київ   

Верховний Суд України у складі:
головуючого — МАРИНЧЕНКА В.Л.,
суддів: БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ Т.В., 
ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГУМЕНЮКА В.І., ГУСАКА М.Б., ЄМЦЯ А.А., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., 
ЗАГОЛДНОГО В.В., КАНИГІНОЇ Г.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОРОТКЕВИЧА М.Є., 
КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., КУЗЬМЕНКО О.Т., ЛЯЩЕНКО Н.П., 
ОНОПЕНКА В.В., ОХРІМЧУК Л.І., ПАНТАЛІЄНКА П.В., ПИВОВАРА В.Ф., 
ПИЛИПЧУКА П.П., ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., ПРОКОПЕНКА О.Б., 
РЕДЬКИ А.І., РОМАНЮКА Я.М., СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., 
ТІТОВА Ю.Г., ШИЦЬКОГО І.Б., ЯРЕМИ А.Г.,
при секретарі судового засідання БУРНИШЕВІЙ О.Е.,
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ИНВЕСТИЦИИ

Вознаграждение за управление 
Процентный доход от облигаций, 
которые не относятся к собственным 
активам, не включается в базу 
налогообложения прибыли

розглянувши у порядку письмового 
провадження справу за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами 
«Авуар» до Державної податкової ін-
спекції у Голосіївському районі м.Києва, 
Державної податкової адміністрації у 
м.Києві про визнання протиправними 
та скасування податкових повідомлень-
рішень, визнання протиправним наказу 
та направлення на перевірку, 

ВСТАНОВИВ: 

Товариство звернулося до госпо-
дарського суду м.Києва з позовом, 

в якому з урахуванням уточнення 
позовних вимог просило визнати: 
протиправним з моменту прийняття 
наказ ДПА від 13.02.2006 №60 про 
проведення виїзної документальної 
позапланової перевірки; протиправ-
ним направлення на її проведення; 
незаконними дії ДПА щодо її про-
ведення; незаконними та скасувати 
прийняті ДПІ податкові повідомлен-
ня-рішення від 15.03.2006 №*/0, від 
29.05.2006 №**/1, від 4.08.2006 №**/2 та 
від 31.10.2006 №**/3. 

На обгрунтування позовних вимог 
зазначив, що як компанія з управління 
активами позивач виконав усі вимоги 

закону від 15.03.2001 №2299-ІІІ «Про 
інститути спільного інвестування 
(пайові та корпоративні інвестиційні 
фонди)» щодо створення закрито-
го недиверсифікованого пайового 
венчурного інвестиційного фонду 
«Екосорб-А», законно розмістив у ак-
тиви фонду облігації відкритого акціо-
нерного товариства «Рокитнівський 
скляний завод». Тому процентні дохо-
ди по цих облігаціях уважає доходами 
спільного інвестування, які повинні 
обліковуватися як активи фонду. 
Відтак рішення ДПІ про визначення 
позивачу податкового зобов’язання 
з податку на прибуток внаслідок не-
включення ним до валового доходу 
процентів по облігаціях є безпідстав-
ними та незаконними. 

Відповідач проти позову запере-
чував, посилаючись на те, що під час 
перевірки було виявлено, що облігації 
позивач придбав до розміщення інвес-
тиційних сертифікатів фонду, тобто 
без залучення коштів інвесторів, отже 
ці облігації не є активами фонду, не 
є коштами спільного інвестування, а 
тому на них не поширюються пільги, 
встановлені пп.4.2.8 п.4.2 ст.4 закону 
від 28.12.1994 №334/94-ВР «Про опо-
даткування прибутку підприємств». 
Отже, позивач порушив пп.4.1.4 п.4.1 
ст.4 закону №334/94-ВР, що призвело 
до заниження податку на прибуток у 
сумі 3982380 грн. 

Постановою Господарського суду 
м.Києва від 22.01.2007, залишеною без 
змін ухвалою Київського апеляційно-
го господарського суду від 23.05.2007, 
позов задоволено. 

Ухвалою ВАС від 8.07.2010 зазначені 
рішення судів попередніх інстанцій 
залишено без змін. 

ДПІ звернулася із заявою про 
перегляд ухвали суду касаційної ін-

станції з підстави, встановленої п.1 
ч.1 ст.237 КАС, посилаючись на не-
однакове застосування касаційним 
судом норм матеріального права, 
просить ухвалу ВАС від 8.07.2010 
скасувати, справу передати на новий 
розгляд до суду касаційної інстанції. 
На підтвердження неоднакового за-
стосування судом касаційної інстан-
ції однієї й тієї ж самої норми права, 
відповідач надав ухвалу ВАС від 
13.03.2008 у справі №А36/364. 

Ухвалою ВАС від 5.10.2010 справу 
допущено для перегляду ВС. 

Перевіривши наведені в заяві до-
води, ВС дійшов висновку про від-
сутність підстав для її задоволення, 
виходячи з такого. 

Залишаючи без змін рішення по-
передніх судових інстанцій, касацій-
ний суд погодився з їх висновками 
про порушення відповідачем правил 
проведення перевірки, а також із тим, 
що відповідно до правовстановлюю-
чих документів та джерел фінансу-
вання придбані позивачем облігації 
не належать до власних активів по-
зивача, а є активами фонду, знахо-
дяться у спільній частковій власності 
інвесторів інститутів спільного ін-
вестування і процентний дохід по 
них є доходом інвестиційного фонду, 
тобто доходом співвласників. Тому 
процентний дохід від облігацій не є 
доходом позивача і він правомірно 
не був включений до бази оподатку-
вання прибутку. 

Доходом позивача як компанії з 
управління активами згідно зі ст.31 за-
кону №2299-ІІІ є винагорода за управ-
ління активами, а не повний дохід 
інвесторів на активи фонду. 

У рішенні, наданому ДПІ на під-
твердження неоднакового застосу-
вання норм матеріального права, ка-

саційний суд за наслідками розгляду 
справи за позовом про визнання не-
законними податкових повідомлень-
рішень погодився з висновками апе-
ляційного суду про обгрунтованість 
встановлених податковою інспекцією 
порушень п.5.9 ст.5 та п.7.6 ст.7 закону 
№334/94-ВР суб’єктом господарювання 
внаслідок завищення валових витрат у 
частині оприбуткування деривативів 
(опціонів) як товарно-матеріальних 
цінностей. Мотивував свій висновок 
тим, що підприємство мало вести об-
лік фінансових результатів операцій 
з придбання та погашення опціонів, 
керуючись приписами пп.7.6.1 п.7.6 ст.7 
зазначеного закону. 

Аналіз наведених рішень суду каса-
ційної інстанції дає підстави вважати, 
що обставини, які стали підставою для 
перегляду справи, не підтвердилися, 
оскільки правовідносини, які були 
предметом судових розглядів, не є 
подібними, касаційним судом засто-
совувалися різні норми матеріального 
права. 

Згідно з ч.1 ст.244 КАС Верховний 
Суд відмовляє у задоволенні заяви, 
якщо обставини, які стали підставою 
для перегляду справи, не підтверди-
лися. 

Ураховуючи викладене, заява ДПІ 
про перегляд ухвали касаційного суду 
у цій справі не підлягає задоволенню. 

Керуючись стст.241, 242, 244 КАС, 
Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

У задоволенні заяви Державної 
податкової інспекції у Голосіївському 
районі м.Києва відмовити. 

Постанова є остаточною і не може 
бути оскаржена, крім випадку, вста-
новленого п.2 ч.1 ст.237 КАС. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

31 жовтня 2011 року    м.Київ 

Верховний Суд України у складі:  

головуючого — ТІТОВА Ю.Г., 
суддів: БАЛЮКА М.І., БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., 
ГОШОВСЬКОЇ Т.В., ГРИЦІВА М.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., ЄМЦЯ А.А., КАНИГІНОЇ Г.В.,
КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.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., ТАРАН Т.С., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ШИЦЬКОГО І.Б., ЯРЕМИ А.Г., 

ТАМОЖНЯ

«Квалифицированное» молчание 
Закон не дает оснований для 
доначисления налогового обязательства, 
сумма которого уже была определена 
самим контролирующим органом

розглянувши в порядку письмового 
провадження справу за позовом ТОВ 
«Продсервіс» до Київської регіональ-
ної митниці Державної митної служ-
би, третя особа — Державна митна 
служба, про скасування податкових 
повідомлень, 

ВСТАНОВИВ: 

У вересні 2009 року товариство 
звернулося до суду з позовом, в якому 
просило скасувати податкові повідом-
лення митниці від 17.06.2009 №15 та 
№16 у частині визначення йому 10065 грн.
15 коп. податкового зобов’язання зі 
сплати мита та штрафних санкцій і 
286914 грн. 16 коп. — з податку на до-
дану вартість та штрафних санкцій. 

На обгрунтування позову товарист-
во зазначило, зокрема, що правильність 
визначення митної вартості товарів, 
задекларованої у наданих митному 
органу вантажних митних деклараціях, 
перевірялася зазначеними органами 
під час митного контролю, а досто-
вірність зазначених у цих деклараціях 
відомостей підтверджена останніми 
та закріплена штампом «Під митним 
контролем». Ураховуючи наведене, 
позивач вважає безпідставними дії 
відповідача щодо донарахування йому 
зобов’язання зі сплати мита та ПДВ. 

Окружний адміністративний суд 
м.Києва постановою від 8.02.2010, зали-
шеною без змін ухвалами Київського 
апеляційного адміністративного суду 
від 14.10.2010 та Вищого адміністра-
тивного суду від 24.05.2011, позов за-
довольнив. 

Задовольняючи позовні вимоги, 
суди першої та апеляційної інстан-
цій виходили з того, що при митному 
оформленні товарів протягом періоду, 
який перевірявся, позивач декларував 
витрати на транспортування відповід-
но до вимог Митного кодексу (далі —
МК). 

ВАС, залишаючи без змін ці судові 
рішення, зазначив, зокрема, що у ви-

падку коли митні органи, приймаючи 
вантажні митні декларації та про-
пускаючи товар на митну територію 
України, погоджувалися з відомостя-
ми, що містяться в цих документах, 
то відповідно до п.10.3 ст.10 закону від 
3.04.97 №168/97-ВР «Про податок на до-
дану вартість» (чинного на час виник-
нення спірних відносин; далі — закон 
№168/97-ВР) та пп.4.2.1 п.4.2 ст.4 закону 
від 21.12.2000 №2181-III «Про порядок 
погашення зобов’язань платників по-
датків перед бюджетами та держав-
ними цільовими фондами» (чинного 
на час виникнення спірних відносин; 
далі — закон №2181-III) митниця не 
мала правових підстав для прийняття 
податкових повідомлень про дона-
рахування податкових зобов’язань зі 
сплати мита та ПДВ. 

У заяві про перегляд судових рі-
шень Верховним Судом з підстави, пе-
редбаченої п.1 ч.1 ст.237 КАС, митниця 
просить скасувати ухвалу касаційного 
суду та направити справу на новий роз-
гляд до цього суду. 

Заява про перегляд оскаржуваного 
рішення ВАС не підлягає задоволенню 
з огляду на таке. 

Вищий адміністративний суд, до-
пускаючи справу до провадження 
ВС, обгрунтовано виходив із того, що 
в доданих до заяви митниці ухвалах 
цього ж суду від 5 квітня та 19.05.2011 
по-іншому, ніж у справі, що розгляда-
ється, застосовано норми матеріально-
го права, а саме: касаційний суд визнав 
законним донарахування податкових 
зобов’язань митним органом після 
митного оформлення та переміщення 
товарів через митний кордон України 
в результаті виявлення помилково-
го визначення розміру податкових 
зобов’язань, сплачених платником по-
датку при митному оформленні. 

ВС, усуваючи неоднаковість у за-
стосуванні норм матеріального права 
касаційним судом, вважає правильним 
висновок касаційного суду в оскар-
жуваній ухвалі про протиправність 

донарахування митницею податкових 
зобов’язань на підставі підпункту «б» 
пп.4.2.2 п.4.2 ст.4 закону №2181-III, ура-
ховуючи таке. 

Пунктом 35 ст.1 МК визначено, що 
пропуск товарів і транспортних засо-
бів через митний кордон України — це 
дозвіл митного органу на переміщення 
товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України з урахуванням 
заявленої мети такого переміщення 
після проведення митних процедур, 
пов’язаних відповідно до п.19 тієї 
самої статті зі здійсненням митного 
контролю за переміщенням товарів і 
транспортних засобів через митний 
кордон України, митного оформлення 
цих товарів і транспортних засобів, а 
також із справлянням передбачених 
законом податків і зборів. 

За приписами п.10.3 ст.10 закону 
№168/97-ВР платники податку, які ім-
портують товари (супутні послуги) на 
митну територію України для їх вико-
ристання або споживання на митній 
території України, відповідають за до-
тримання правил надання інформації 
для розрахунку бази оподаткування 
(суми податку, належного до сплати) 
митним органам. 

Зі змісту ст.17 закону від 5.02.92 
№2097-XII «Про Єдиний митний та-
риф» вбачається, що мито нараховуєть-
ся митним органом України відповідно 
до положень цього закону і ставок Єди-
ного митного тарифу, чинних на день 
подання митної декларації. 

Відповідно до пп.4.2.1 п.4.2 ст.4 
закону №2181-III якщо згідно з нор-
мами цього пункту сума податкового 
зобов’язання розраховується контро-
люючим органом, платник податків не 
несе відповідальності за своєчасність, 
достовірність та повноту нарахування 
такої суми, проте несе відповідальність 
за своєчасне і повне погашення нара-
хованого податкового зобов’язання та 
має право на оскарження цієї суми у 
порядку, встановленому цим законом. 

Таким чином, оскільки митний ор-
ган є відповідальним за нарахування 
сум податкових зобов’язань з ПДВ та 
мита, визначене ним та не оспорюване 
платником податкове зобов’язання є 
узгодженим відповідно до пп.5.2.1 п.5.2 
ст.5 закону №2181-III і платник податків 
зобов’язаний його погасити. 

Виключення цією нормою відпові-
дальності платника податку, зокрема 
у випадку недостовірності та непов-
ноти нарахування сум податкових 
зобов’язань контролюючим органом, 
не звільняє платника від обов’язку 
сплатити до бюджету належну, вста-
новлену законом суму податку (не-
залежно від можливих причин її по-
милкового визначення контролюючим 
органом), однак гарантує в сукупності з 
пп.17.1.5 п.17.1 ст.17 закону №2181-III не-
застосування штрафних санкцій за по-
рушення податкового законодавства. 

Як було встановлено судами, пра-
вовою підставою для прийняття оспо-
рюваних податкових повідомлень у 
них зазначено пп.«б» п.4.2.2 п.4.2 ст.4 
закону №2181-III, однак його дія не 
поширюється на митні органи. Про 
те, що у пп.«а», «б» та «в» пп.4.2.2 п.4.2 
ст.4 Закону №2181-III, де згадується 

податкова декларація, це поняття за-
стосовується в буквальному розумінні, 
а не в родовому значенні, свідчить як 
їх зміст, так і зміст всієї ст.4 згаданого 
закону. Положення цієї норми роз-
кривають особливості подання саме 
податкової декларації, порядок її при-
йняття податковим органом, наслідки 
безпідставної відмови в такому при-
йнятті тощо. Системний аналіз вка-
заної норми та приписів ст.17 закону 
№2181-III дає підстави стверджувати, 
що контролюючим органом у зазначе-
них пунктах є податковий орган. Так, у 
підпункті «а» пп.4.2.2 п.4.2 ст.4 закону 
№2181-III як підставу для визначення 
податкового зобов’язання контролю-
ючим органом зазначено неподання 
податкової декларації, яка за змістом 
положень цього закону подається 
лише податковому органу (неподання 
вантажної митної декларації митному 
органу не тягне правових наслідків, пе-
редбачених, зокрема, пп.4.2.2 п.4.2 ст.4 
та пп.17.1.1 п.17.1 ст.17 закону №2181-III). 

Закон №2181-III встановлює лише 
один випадок (визначений підпунк-
том «г» пп.4.2.2 п.4.2 ст.4), коли митний 
орган може нараховувати податкові 
зобов’язання. Однак він не дає під-
став для донарахування податкового 
зобов’язання, сума якого вже була 
визначена самим контролюючим ор-
ганом. 

На думку ВС, дія пп.«б» пп.4.2.2 
п.4.2 ст.4 закону №2181-III обмежується 
випадками донарахування податкових 
зобов’язань податковими органами, 
оскільки у ньому зазначено про факти 
виявлення заниження або завищен-
ня податкових зобов’язань у поданих 
платником податку податкових декла-
раціях. У справі ж, що розглядаєть-
ся, суди встановили донарахування 
податкового зобов’язання митними 
органами за результатами виявлення 
розходжень між даними перевірки 
та сумами податків, вже сплаченими 
платником при митному оформленні. 

Право митних органів на про-
ведення митного контролю, зокрема 
після митного оформлення товару 
та його переміщення через митний 
кордон України, та згадуване у МК 
(ст.265) право на донарахування по-
даткових зобов’язань за результатами 
зазначеної перевірки у порядку, ви-
значеному КМ, не спростовує пра-
вильність суджень касаційного суду у 
справі, що розглядається, про проти-
правність донарахування податкових 
зобов’язань та штрафних санкцій на 
підставі, зокрема, пп.«б» пп.4.2.2 п.4.2 
ст.4 закону №2181-III, оскільки зазна-
чений підпункт такого права митному 
органу не надає. Норми цього закону є 
спеціальними стосовно повноважень 
контролюючих органів на самостійне 
нарахування податкових зобов’язань 
платникам податків і виключають таке 
за встановлених судами обставин. 

За змістом п.9 Порядку здійснення 
контролю за правильністю визначення 
митної вартості товарів, прийнятого 
на виконання приписів статті 265 МК 
і затвердженого постановою КМ від 
9.04.2008 №339 (у редакції, чинній на 
момент виникнення спірних відно-
син), у разі заниження податкового 

зобов’язання та його непогашення 
протягом 10 днів з дати надходження 
рішення митного органу про визначен-
ня митної вартості товару зазначений 
орган самостійно вживає заходів для 
донарахування сум податків і зборів 
(обов’язкових платежів) у встановлено-
му законом «Про порядок погашення 
зобов’язань платників податків перед 
бюджетами та державними цільовими 
фондами» порядку. Тобто згаданий 
нормативно-правовий акт у частині 
можливого донарахування податкових 
зобов’язань відсилає до порядку, вста-
новленого законом №2181-ІІІ, однак у 
такому — можливість донарахування 
податкових зобов’язань після митно-
го оформлення, відсутня. Дія пп.«б» 
пп.4.2.2 п.4.2 ст.4 закону №2181-III
на митні органи не поширюється. 
Перелік випадків нарахування (до-
нарахування) податкових зобов’язань 
контролюючим органом, наведений у 
ст.4 згаданого закону, є вичерпним. За 
аналогією закону чи права при при-
йнятті оспорюваних податкових пові-
домлень-рішень, якими нараховано по-
даткові зобов’язання і штрафні санкції, 
митний орган діяти не міг. 

Невключення до переліку ст.4 за-
кону №2181-ІІІ можливого донараху-
вання податкового зобов’язання після 
проведення митного оформлення в 
результаті виявлення помилкового 
визначення зобов’язання митним орга-
ном не свідчить про прогалину в регу-
люванні. Таке регулювання, на погляд 
суду, може свідчити про кваліфіковане 
мовчання законодавця. 

Відповідно до ч.2 ст.19 Конститу-
ції органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підста-
ві, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами 
України. 

Частиною 2 ст.120 Конституції 
закріплено, що організація, повнова-
ження і порядок діяльності КМ, інших 
центральних та місцевих органів ви-
конавчої влади визначаються Консти-
туцією і законами України. 

Згідно з п.1 ч.3 ст.2 КАС у справах 
щодо оскарження рішень, дій чи без-
діяльності суб’єктів владних повно-
важень адміністративні суди пере-
віряють, чи прийняті (вчинені) вони 
на підставі, у межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України. 

Отже, у справі, що розглядається, 
ВАС дійшов правильного висновку 
про незаконність оскаржуваних по-
даткових повідомлень. 

Згідно з ч.1 ст.244 КАС ВС відмов-
ляє у задоволенні заяви, якщо обстави-
ни, які стали підставою для перегляду 
справи, не підтвердилися. 

Керуючись стст.241, 242, 244 КАС, 
Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

У задоволенні заяви Київської ре-
гіональної митниці Державної митної 
служби відмовити. 

Постанова є остаточною і оскар-
женню не підлягає, крім випадку, вста-
новленого п.2 ч.1 ст.237 КАС. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

10 жовтня 2011 року    м.Київ 

Верховний Суд України у складі:  

головуючого — ГУСАКА М.Б., 
суддів: БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ Т.В., 
ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГУМЕНЮКА В.І., ЄМЦЯ А.А., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЗАГОЛДНОГО В.В.,
КАНИГІНОЇ Г.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОРОТКЕВИЧА М.Є., 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., ПИВОВАРА В.Ф., ПИЛИПЧУКА П.П., 
ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., ПРОКОПЕНКА О.Б., РЕДЬКИ А.І., РОМАНЮКА Я.М., 
СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ТІТОВА Ю.Г., ЯРЕМИ А.Г., 

14 судова практика
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Фото Засуджений/
підсудний

Обвинувачення Покарання

П.Лазаренко, 
прем’єр-міністр 
України 

Фінансові 
зловживання

Засуджено до 9 років 
ув’язнення і штрафу 
$10 млн

Г.Коль, канцлер 
Німеччини

Хабарництво Штраф 3000 тис. марок

С.Станишев, 
прем’єр-міністр 
Болгарії

Втрата секретних 
документів

Розгляд справи триває

А.Настасе, 
прем’єр-міністр 
Румунії

Корупція Засуджено до 2 років 
ув’язнення

С.Берлусконі, 
прем’єр-міністр 
Італії

Корупція, хабарництво Справу закрито через 
закінчення строку 
давності

Ж.Ширак, 
президент 
Франції

Корупція Засуджено 
до 2 років умовно

І.Санадер, 
прем’єр-міністр 
Хорватії

Корупція, розкрадання 
державних коштів

Розгляд справи триває

Г.Хорде, прем’єр-
міністр Ісландії

Недбале виконання 
службових обов’язків

Розгляд справи триває

М.Кацав, 
президент Ізраїлю

Сексуальні домагання Засуджено до 7 років 
ув’язнення

Г.Макапагал-
Арройо, 
президент 
Філіппін

Корупція, 
фальсифікація 
результатів виборів

Розгляд справи триває

Ю.Гілані, прем’єр-
міністр Пакистану

Приховування 
фінансових махінацій

Розгляд справи триває

Х.Мубарак, 
президент Єгипту

Корупція, зловживання 
владою

Розгляд справи триває

А.Назиф, прем’єр-
міністр Єгипту

Корупція Засуджено до 1 року 
умовно

ТЕНДЕНЦІЇ

Кримінальна пандемія
За останній рік на лаві підсудних опинилося 
чимало колишніх очільників держав
Справи проти 
Юлії Тимошенко 
і Юрія Луценка 
є політично вмотивованими 
й неприйнятними для 
демократичних країн 
світу — так стверджують 
деякі європейські політики. 
Утім, вони вважають 
за доцільне не згадувати 
про аналогічні кримінальні 
переслідування перших осіб, 
що, до речі, за останній рік 
взагалі набули характеру 
епідемії. «ЗіБ» назбирав дюжину 
високопосадовців, діяння яких 
тепер буде зважувати Феміда.

Україна: Павло Лазаренко

Першим українським віп-ув’ яз-
неним був П.Лазаренко, котрий обі-
ймав посаду прем’єр-міністра з травня 
1996-го до липня 1997 р.

На початку 1999 р. його було за-
тримано в аеропорту Нью-Йорка 
з панамським паспортом. У відпо-
відь на прохання про політичний 
прит улок США вис у нули проти 
нього обвинувачення в здирництві, 
шахрайстві, відмиванні коштів. У 
серпні 2006 р. у Сан-Франциско 
П.Лазаренка було засуджено за фі-
нансові зловживання до 9 років 
ув’язнення із зобов’язанням випла-
тити штраф у розмірі $10 млн. 

Наразі П.Лазаренко відбу ває 
покарання у федеральній в’язниці 
м.Дубліна в Каліфорнії.

Німеччина: Гельмут Коль

18 січня 2000 року через незакон-
не фінансування партії Християн-
сько-демократичного Союзу Г.Коль 
змушений був залишити пост почес-
ного голови партії. Розслідуванням 
гучного фінансового скандалу, який 
стався в 1998 р. після парламентських 
виборів у Німеччині, займалась спе-
ціальна комісія. 

Г.Коль, будучи канцлером (1982—
1998 рр.), отримував незаконні по-
жертвування від спонсорів, імена яких 
відмовився розголошувати. Отримані 
кошти в розмірі 2 млн марок він вико-
ристовував для фінансування партії 
ХДС. 

Справа набула великого розголо-
су, а її розслідування тривало май-
же рік. Згодом суд закрив справу, 
зобов’язавши Г.Коля виплатити штраф 
у розмірі 300 тис. марок.

Болгарія: Сергій Станишев 

У липні 2010 р. С.Станишева, ко-
трий із серпня 2005-го до липня 2009 р. 
обіймав посаду прем’єр-міністра 
Болгарії, було обвинувачено Софій-
ською міською прокуратурою у втраті 
секретних документів. Йдеться про 
7 доповідей, які С.Станишев, тоді глава 
уряду, отримав під розписку для озна-
йомлення від Державного агентства 
національної безпеки, Міністерства 
внутрішніх справ, Міністерства обо-
рони й НАТО.

Нинішній прем’єр-міністр Бойко 
Борисов заявив, що втрачені доку-
менти містили інформацію про рівень 
злочинності та корупції в Болгарії. У 
жовтні 2009 р. Б.Борисов стверджував, 
що в період перебування С.Станишева 
на посаді прем’єра зникло не менше 
9 секретних доповідей.

Після допиту в Національній слід-
чій службі С.Станишев заявив: «Для 
мене залишається поза сумнівом те, 
що і слідство, і прокуратура зазнають 
пресингу з боку влади і виконують її 
політичне замовлення».

Румунія: Адріан Настасе

Вищий румунський суд засудив 
екс-прем’єр-міністра А.Настасе до 2 
років тюремного ув’язнення через об-
винувачення в корупції. Він займав 
пост прем’єра з 2000-го до 2004 р. 

Підсудний отримав $1,7 млн на 
виборчу кампанію, коли балотувався 
в президенти Румунії. Вибори він про-
грав. Четверо інших фігурантів справи 
отримали по 6 років тюрми.

Італія: Сильвіо Берлусконі

У березні 2011 р. прем’єр-міністр 
С.Берлусконі (обіймав посаду голови 
Ради міністрів у 1994—1995, 2001—
2006 рр., перебував на ній з 2008 р. до 
листопада 2011 р.) постав перед судом 
за обвинуваченням у корупції та зло-
вживанні службовим становищем.

Це один із чотирьох судових про-
цесів проти нього. Згодом італійський 
суд закрив справу через закінчення 
строку давності.

Узагалі С.Берлусконі за свої 74 роки 
життя був у ролі обвинувачуваного 
на майже 50 судових процесах. Він 
заперечив усі обвинувачення, заявив-
ши, що слідчі Мілана чинять вендету 
проти нього.

Франція: Жак Ширак

У березні 2011 р. у Франції роз-
поча вся с у довий процес проти 
Ж.Ширака, який упродовж 1995—
2007 рр. обіймав посаду президента 
Франції. Його обвинувачують у неза-
конному фінансуванні з бюджетних 
коштів своєї політичної сили у час, 
коли він був мером Парижа (1977—
1995 рр.). У справі проходять також 
інші політики. Серед зловживань — 
привласнення політиком грошей 
на створення фіктивних робочих 
місць. Якщо екс-президента ви-
знають винним, йому загрожує до 
10 років ув’язнення та штраф у розмірі 
€150 тис.

Крім обвинувачення в розтрачанні 
коштів, проти Ж.Ширака порушено ще 
одну справу, яка розглядається окремо 
в суді м.Нантера. У справі висунуто 
аналогічні обвинувачення: за версі-
єю слідства, колишній мер столиці 
Франції заплатив з міського бюджету 
кільком особам за роботи, які не мали 
жодного стосунку до міста.

У грудні минулого року суд Пари-
жа визнав його винним і засудив до 
2 років позбавлення волі умовно.

Хорватія: Іво Санадер

У травні 2011 р. Австрія вирішила 
видати Хорватії І.Санадера, котрий 
обіймав посаду прем’єр-міністра кра-
їни у 2003—2009 рр. Хорватська про-
куратура висуває проти екс-прем’єра 
обвинувачення в корупції та зло-
вживанні владою. Бюро боротьби з 
організованою корупцією інкримінує 
І.Санадеру хабарництво, розкрадання 
державних коштів та розбазарювання 
казенного майна на $200 млн. Зокре-
ма, йдеться про продаж хорватських 
нафтопереробних заводів угорському 
концерну MOL.

Ісландія: Гейр Хорде

У вересні 2011 р. розпочався су-
довий процес у справі колишнього 
прем’єр-міністра країни Г.Хорде, якого 
обвинуватили в недбалому виконанні 
службових обов’язків, що сприяло фі-
нансовій кризі в Ісландії у 2008 р.

У квітні спеціальна комісія вста-
новила, що Г.Хорде разом з іншими 
політичними діячами винний у тому, 
що приховував відомості про справ-
жній стан фінансової системи країни. 
Внаслідок цього у 2008-му банківський 
сектор Ісландії опинився в кризовому 
становищі. А вже в січні 2009-го уряд 
пішов у відставку.

У вересні 2010-го ісландський 
парламент вирішив, що «справу Хор-
де» буде розглядати спеціальний суд 
Ландс домюр, який було створено ще в 
1905 р. спеціально для розгляду справ, 
що стосуються високопосадовців.

Ізраїль: Моше Кацав 

У грудні 2010 р. М.Кацаву, екс-
президентові Ізраїлю, були висунуті 
обвинувачення в сексуальних до-
маганнях, двох випадках згвалту-
вання своїх підлеглих, непристойній 
поведінці та спробах завадити ходу 
слідства. 

Обвинувачення проти колишньо-
го глави держави надійшли від жінок, 
котрі працювали разом з М.Кацавом 
коли він ще був міністром туризму. 
У 2008 році він відмовився від угоди 
з прокуратурою, за якою мав змогу 
визнати свою вину в сексуальних 
домаганнях в обмін на те, що з нього 
будуть зняті більш серйозні обвину-
вачення. Адвокати М.Кацава заяви-
ли, що не згодні з вироком суду, але 
винесене Верховним судом рішення 
вважається остаточним і не підлягає 
оскарженню.

Екс-президент Ізраїлю М.Кацав 
став першим високопосадовцем, за-
судженим за злочини на сексуальному 
грунті. Він керував країною з 2000 до 
2007 року й був змушений достроково 
піти у відставку через кримінальне 
переслідування. 

У листопаді 2011 р. Верховний суд 
відхилив апеляцію на вирок М.Кацаву. 
Таким чином було підтверджено рі-
шення окружного суду Тель-Авіва, 
тому з грудня 2011-го колишній пре-
зидент почав відбувати 7-річний строк 
ув’язнення.

Філіппіни: 
Глорія Макапагал-Арройо

У листопаді 2011 р. філіппінський 
суд обвинуватив колишню главу дер-
жави Г.Макапагал-Арройо в порушен-
нях закону й видав ордер на її арешт. 
Ведеться слідство щодо причетності 
екс-президента до корупції та фаль-
сифікації результатів виборів до Кон-
гресу Філіппін у 2007 році. 

За законом у випадку таких обви-
нувачень підозрюваного не можуть 
звільнити під заставу, тому Г.Макапагал-
Арройо разом із чоловіком та сином 
затримали в міжнародному аеропорту 
Маніли під час спроби вилетіти в Сін-
гапур. Заборону на виїзд екс-президента 
видала міністр юстиції Лейла де Ліма. 

Г.Макапагал-Арройо була прези-
дентом Філіппін з 2001 до 2010 року. 
Припускають, що за такі злочини їй 
загрожує довічне ув’язнення.

Пакистан: Юсуф Реза Гілані

13 лютого 2012 р. Верховний суд Па-
кистану висунув обвинувачення «в образі 
правосуддя» прем’єр-міністрові країни 
Ю.Гілані. Його обвинувачують у тому, що 
він протягом двох років відмовляється 
вимагати від Швейцарії розслідування 
фінансових махінацій нинішнього пре-
зидента Пакистану Азіфа Алі Зардарі. 

Як відомо, у 2007 році А.Зардарі 
потрапив під амністію, адже раніше 
швейцарський суд визнав його винним 
у відмиванні грошей. У 2009-му ВС Па-
кистана скасував наказ про амністію, 
тим самим уможлививши нове пере-
слідування президента країни.

За приховування колишніх фінан-
сових зловживань президента Пакис-
тану Ю.Гілані можуть відправити у 
відставку з посади глави уряду та за-
судити до 6 місяців ув’язнення.

Єгипет: Хосні Мубарак 
і Ахмед Назиф

У червні 2012 р. у Каїрі мають ви-
нести вирок екс-президентові Єгипту 
Х.Мубараку, його синам та окремим 
високопосадовцям, яких обвину-
вачують у тому, що вони віддавали 
накази поліції стріляти в демон-
странтів під час акції протесту в січні 
2011-го, а також в інших корупційних 
злочинах. 

Раніше Генпрокуратура Єгипту ви-
магала для Х.Мубарака й інших фігу-
рантів справи страти через повішання. 
Нині екс-президент перебуває в Між-
народному медичному центрі в Каїрі.

Розгляд іншої справи щодо єгипет-
ських високопосадовців розпочався в 
лютому поточного року. 

Крім цього, останнього зимового 
місяця 2011-го відбулося перше засі-
дання кримінального суду Гізи у спра-
ві проти колишнього прем’єр-міністра 
Єгипту А.Назифа, якого обвинуватили 
в корупційних злочинах. 

Через два місяці після відставки 
Х.Мубарака А.Назиф був затриманий 
і з кількома міністрами та колишніми 
спікерами обох палат парламенту від-
правили до в’язниці. �

Кого за що судили й скільки дали

НІМЕЧЧИНА

Пін-код 
для поліції 
Федеральний конституційний суд 
Німеччини визнав незаконними 
чинні правила зберігання 
телекомунікаційних даних, тим 
самим обмеживши права поліції. 
До 30 червня 2013 р. законодавці 
мають унести відповідні зміни 
до цих правил.

Працівники поліції отримують па-
ролі та коди до телефонів без офіцій-
ного дозволу на доступ до інформації, 
яку може приховувати користувач. 
Такі запити роблять для того, щоб 
отримати доступ до даних вилученого 
мобільного телефону або до збереже-
них файлів на комп’ютері. На думку 
суддів, це може порушити принцип 
пропорційного застосування влади. 

Саме тому суд дозволив інтер-
нет-провайдерам та операторам теле-
фонних мереж не передавати поліції 
паролі та пін-коди своїх клієнтів. 
Крім цього, суд заборонив поліції, як 
і іншим контролюючим відомствам, 
робити запити про інформацію щодо 
власників динамічних IP-адрес.

Тепер поліція зможе отримувати 
доступ до даних користувачів Ін-
тернету та мобільного зв’язку лише 
у випадках, коли мова йтиме про 
вчинення тяжких злочинів або за-
хист життя. �

РОСІЯ

У 12 за грати!
У Росії планують розглянути 
законопроект про зниження 
вікової межі для підлітків, котрі 
вчинили тяжкі злочини, аби їх 
можна було відправляти до колонії 
вже з 12 років. 

Ця ідея належить голові комітету 
Держдуми з конституційного зако-
нодавства Володимиру Плігіну. Так, 
за вбивство, викрадення людини, 
крадіжку, захоплення в заручники, 
згвалтування та інші насильницькі та 
майнові злочини притягнути до відпо-
відальності можна буде не з 14 років, а 
з 12. Якщо раніше підлітка можна було 
відправити в тюрму з 16 років, то про-
ектом пропонується знизити цю вікову 
межу до 14.

Більшість прихильників цього 
законопроекту апелює до міжнарод-
ного досвіду. Так, у Великій Британії 
за тяжкі злочини дозволено судити 
починаючи з 10 років. Проте деякі 
правозахисники ставляться до цього 
неоднозначно, адже такі заходи, на 
їхню думку, ведуть до більшої кримі-
налізації населення. �

ЄС

Врятувати 
Євро
Лідери 25 країн Євросоюзу 
підписали бюджетний пакт, мета 
якого — зобов’язати всі держави 
ЄС дотримуватися золотого 
правила бюджетної дисципліни.

Цей бюджетний пакт є ключовою 
угодою, що передбачає жорсткі обме-
ження фінансової політики країн євро-
зони. Дефіцит бюджету кожної країни 
не має перевищувати 0,5% номінально-
го ВВП. Загальний борг усіх країн ЄС 
не повинний перевищувати 60% ВВП. 
Основною метою пакту є об’єднання 
фінансового ринку єврозони в майбут-
ньому — недопущення можливості по-
вторення фінансової кризи.

Проте деякі країни (Велика Брита-
нія та Чехія) відмовились підписувати 
цей документ, побоюючись, що в май-
бутньому це може дозволити Євроко-
місії втручатися в економічну політику 
держав. Ірландія проведе загальнона-
ціональний референдум, присвячений 
питанню підписання пакту. �

Бюджетний пакт — основа 

фінансового ринку ЄС.
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СВЯТО

Між нами, сьодзьо
Ось уже тисячу років поспіль раз на рік 
юним японкам дозволяють пити саке
У Країні східного сонця з 
приходом весни представниць 
прекрасної статі вітали задовго 
до появи такого свята, як 
Міжнародний жіночий день. 
Правда, Хінамацурі відзначають 
не 8, а 3 березня, а винуватицями 
свята є не всі японки, а лише 
наймолодші.

День дівчаток або день ляльок — 
одне з головних свят у Японії. Його 
відзначають у період активного цвітін-
ня персикових дерев, ніжно-рожевий 
колір яких здавна символізує дівочу 
красу.

Цього дня сім’ї, в яких є доньки, 
виставляють на загальний огляд осо-
бливі ляльки, прикрашені пелюстка-
ми, розташовуючи їх на багатоярус-
ній підставці. Самі ж юні японки 
надягають нарядні кімоно, ходять 
у гості, дарують подарунки, їдять 
покриті патокою рисові солодощі й 
навіть п’ють саке.

Утім, останнє, має бути слабкоал-
когольним, щоб його вживання ніяк не 
вплинуло на гарні манери. 3 березня ді-
вчатка повинні бути особливо ввічли-
вими й дотримуватись усіх правил при-
стойності: традиційно Хінамацурі — це 
день, коли батьки демонструють гос-

тям, як добре виховані їхні доньки.
Свято має тисячолітню історію. У 

давнину його відзначали на «третій 
день третього місяця». Тоді жінки й 
дівчата здійснювали магічний обряд, 

спускаючи по річці в маленьких плете-
них кошиках особливі паперові ляль-
ки, які відносили із собою всі хвороби 
й нещастя разом з тими злими духами, 
що спричинили їх. �

УСМІХНИСЬ!

Щастя — не дешеве

Зробити так, щоб жінка була 
всім задоволена, насправді дуже 
просто. Але дуже дорого.

Не до слабкості

— Так хочеться бути слабкою 
жінкою! Але як на зло то коні ска-
чуть, то хати горять!!!

Широкий діапазон

Добре бути жінкою років 30… 
Можна зустріти чоловіка на 10 років 
старшого або на 10 років молодшо-
го... Який діапазон… Які перспек-
тиви... Двадцятирічним дівчатам 
половина опцій недоступна!

Непередбачувана відповідь

У дівчат наявність хлопця за-
лежить від того, хто про це запитує.

Не місце красить людину

Чоловік, котрий стверджує, що 
місце жінки на кухні, — просто не 
знає, що з нею робити в спальні.
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АФОРИЗМ

Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком 

малим.
Тарас ШЕВЧЕНКО 

(народився 
9 березня 1814 року)

ІНІЦІАТИВА

Дороге задоволення
У США пропонують увести податок на статеві акти
Професор Єльського університету 
Стефан Картер придумав 
оригінальне вирішення давнього 
конфлікту між урядом США 
й католицькою церквою — 
введення зборів за секс.

Згідно з постановою Міністерства 
охорони здоров’я США, з 1 серпня 
2012 року медичні страховки грома-
дян країни мають покривати витра-
ти на контрацептиви. Фактично це 
означає, що тепер роботодавці будуть 
зобов’язані оплачувати безпечний 
секс, стерилізацію або аборти співро-
бітників.

Проти таких заходів виступає 
церква, що не дозволяє, як відомо, 
будь-які види контрацепції й засу-
джує аборти. Згідно з твердженням 
єпископів, вагітність — це не хвороба, 
витрати на лікування якої повинна по-
кривати страховка.

Після тривалих суперечок МОЗ 
дало релігійним організаціям рік на те, 
щоб змиритися з новими правилами. 

С.Картер уважає, що громадяни 
США повинні самі платити за без-
печний секс. Якщо всі 200 млн сек-
суально активних громадян країни 
платитимуть хоча б по $2 за кожен 
статевий акт, то це принесе в держ-
бюджет додаткові $10 млрд на рік, 
стверджує професор. Таким чином, 
податок стане адекватною заміною 
спеціальних доплат з боку робо-
тодавців, завдяки чому конфлікт з 
церквою буде вичерпано.

Яким саме чином платитимуть 
«сексуальний» збір, професор не 
уточнив. На думку ж експертів, слід 
оподаткувати певну «норму». За ре-
зультатами останніх соціологічних 
опитувань, згідно з якими американці 
займаються сексом у середньому двічі 
на місяць. �

ВИМОГА

Занадто 
одружений
Депутати Бундестагу вимагають 
від 72-річного кандидата в 
президенти Німеччини Йоахіма 
Гаука офіційно оформити 
розлучення зі своєю колишньою 
дружиною, аби він міг стати 
«моральним авторитетом».

18 березня в Берліні відбудуться 
Федеральні збори, на яких буде обра-
но нового федерального президента 
Німеччини. Вже зараз ніхто не сум-
нівається в тому, що високий пост за-
йме правозахисник і протестантський 
пастор з НДР. Й.Гаука підтримують 
практично всі парламентські партії, 
проте одна обставина бентежить де-
путатів — уже кілька десятків років 

він не може оформити розлучення з 
колишньою дружиною. Більше того, 
вже тринадцятий рік майбутній пре-
зидент має стосунки з баварською 
журналісткою Даніелою Шадт, яка до 
того ж молодша за нього на 20 років. 

«Президент повинен бути мораль-
ним авторитетом для бундесбюрге-
рів, — уважає представник «христи-
янсько-соціального союзу» Норберт 
Гайс. — Тому я вимагаю, щоб Й.Гаук 
привів свої сімейні відносини у відпо-
відність з християнськими нормами».

Звичайно, ніхто не вимагає від кан-
дидата залишити Д.Шадт, а ось офор-
мити стосунки офіційно було б, на 
думку депутатів, правильним кроком. 

У той же час політологи Німеччини 
не вважають серйозною проблемою 
перебування Й.Гаука в незареєстро-
ваному шлюбі. Більше того, експерти 
впевнені, що на Федеральних зборах 
на високий пост буде обрано його не-
залежно від того, як він вирішить свої 
сімейні справи. �

РОДИНА

Безболісний статус
Депутат Національної ради 
Швейцарії Антоніо Ходжерс 
запропонував виключити статус 
«розлучений» з реєстру актів 
цивільного стану. Ідею підтримав 
уряд країни.

За словами лідера фракції «Зеле-
них», згадка в документах про факт 
розлучення спричиняє біль і незруч-

ність людям, що пройшли через це. 
А враховуючи те, що у Швейцарії чи 
не кожен другий шлюб розпадається, 
мова йде про 600 тис. жителів країни. 
Щоб пощадити почуття співвітчиз-
ників, А.Ходжерс пропонує замінити 
статус «розлучений(а)» на «неодруже-
ний/незаміжня». 

Ініціативу депутата підтримала 
Федеральна рада, представники якої, 

ознайомившись із пропозицією, 
заявили про «необхідність вжит-
тя заходів» щодо цього питання 
й висловили намір детально його 
вивчити. 

Самого А.Ходжерса такий резуль-
тат справи, до речі, приємно здивував. 
«Зазвичай Федеральна рада консерва-
тивніше реагує на такі пропозиції», — 
відзначив депутат.

Проте, як відзначили в уряді Швей-
царії, вирішити цю проблему не так 
просто, як здається на перший по-
гляд. Такі перетворення не можуть 
не спричинити зміни законодавства. 
Наприклад, доведеться переглядати 
всю систему соціального страхування. 
Зараз розлучені громадяни країни на 
відміну від неодружених і незаміжніх 
мають певні пільги. �

СПОРТ

Поправка 
на пиво
У рамках підготовки до 
чемпіонату світу з футболу, 
який відбудеться у 2014 році, 
комісія парламенту Бразилії 
пропонує внести зміни до закону 
про порядок перебування на 
спортивних об’єктах.

Згідно з поправкою, яку збирають-
ся внести парламентарі, уболівальни-
кам дозволять проносити на стадіон 
пиво, що раніше було неможливо — в 
країні діє заборона на вживання ал-
коголю на всіх спортивних заходах.

Правда, любителям пива радіти ще 
рано. Схвалений комісією план уне-
сення змін до закону ще мають затвер-
дити дві палати парламенту. Та й точку 
зору його авторів підтримують далеко 
не всі: ряд депутатів різко розкрити-
кували запропоновану поправку. На 
їхню думку, така ініціатива — це сліпе 
слідування вимогам ФІФА на шкоду 
внутрішній політиці країни. 

Крім того, багато парламентарів не 
згодні зі ще одним нюансом — обме-
женням кількості пільгових місць для 
студентів і пенсіонерів на майбутніх 
матчах.

До речі, парламентарі України теж 
не сидять склавши руки напередодні 
Євро-2012. Вони пропонують вживати 
додаткових заходів безпеки й посили-
ти боротьбу з некоректними гаслами, 
бійками й використанням піротехніки 
під час матчів. �

ТВАРИНИ

Кава без кішки
Японські заклади, що 
надають клієнтам можливість 
поспілкуватися з котами, змінять 
свій графік роботи. Переміни 
в розкладі «котячих кафе» 
відбудуться через закон, що 
забороняє демонстрацію тварин 
пізно увечері.

Згідно з документом, що набере 
чинності 1 червня 2012 р., тварини, 
які мешкають у публічних місцях, по-
винні відправлятися на відпочинок не 
пізніше 20.00. Таким чином парламен-
тарі Країни східного сонця вирішили 
потурбуватися про фізичне й душевне 
здоров’я братів наших менших. 

У першу чергу згідно з законом на 
ніч почнуть закривати численні ціло-
добові зоомагазини, завдяки чому й у 
тварин буде можливість розслабитися 
й поспати. 

Проте на «котокафе» і їх вихован-
цях прийнята норма відобразиться 
швидше негативно. Так, принаймні, 
стверджують власники цих закладів, 
яких, до речі, лише в Токіо близько 40. 

Поспілку ватися з м у рзиками 
клієнти приходять якраз після ро-
боти.  Зараз, коли кафе працюють до 

22.00, людям цілком вистачає часу, 
щоб побути з улюбленцями. У разі ж 
скорочення робочого дня потік від-
відувачів значно зменшиться, через 
що постраждають і самі кішки — до-
ведеться скорочувати витрати на їх 
утримання.

У популярних в Японії «котока-
фе» зазвичай живуть кілька десятків 
тварин різних порід. Заплативши 
певну суму, клієнт має можливість 
поспілкуватися з кішками, що жи-
вуть у закладі, а також випити чаю 
або кави. �

ОСВІТА

Поважна 
причина
Латвійських дітей виключатимуть 
зі шкіл, якщо вони проявлять 
неповагу по відношенню до 
держави. Про це мовиться в 
законопроекті, схваленому урядом 
країни.

Зг і д но  з  п р о е к т ом ш кол я рі 
зобов’язані справно відвідувати уроки, 
поважати свою державу, конституцію, 
історію, суспільство, а також символи 
Латвії й латиську мову. Інакше юним 
порушникам загрожує виключення із 
загальноосвітніх установ. 

Правда, пропуск одного-двох занять 
навряд чи спричинить таку серйозну 
міру покарання — в проекті мовиться 
лише про регулярні порушення. На-
скільки вони повинні бути регуляр-
ними, щоб привести до виключення, 
належить вирішити депутатам Сейму.

Також на їх плечі ляже обов’язок 
визначити, які саме випадки слід ува-
жати неповагою до країни, зокрема до 
державного прапора, гімну й герба. 
Крім того, латвійському парламенту 
належить вирішити, хто саме ухвалю-
ватиме рішення про виключення дітей 
зі шкіл: директор установи, педагогіч-
на рада чи навіть суд. �

У одязі винуватиць торжества традиційно э червоний колір — для відлякування злих духів.

Ще в епоху Ренесансу існував «податок на гріх», введений Папою Левом X.

Офісні працівники зазвичай приходять на сеанси «котячої терапії» вечорами.

Й.Гаук і Д.Шадт разом вже 12 років, 

але — неофіційно. 

16 weekend


