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НАМ 20 РОКІВ!
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ДУМКА

АНОНС

Реформа для
марафонців

ПІДСТАВИ

Новий акт —
нова справа
Святослав Піскун заявив, що закрив
«справу ЄЕСУ» не тому, що Юлія
Тимошенко була невинувата, а тому,
що не було доказів.  СТОР. 2

Свій виступ перед студентами
Національного університету
«Києво-Могилянська академія»
посол США в Україні Джон
ТЕФФТ присвятив питанням
верховенства права, яке є основою
не тільки демократії, а й соціальної
стабільності в країні. Торкнувся
він і нового Кримінального
процесуального кодексу,
ухваленого Верховною Радою.
На його думку, цей документ
відповідає європейським нормам
і сприятиме створенню більш
надійної та справедливої системи
кримінального правосуддя,
основаної на принципі
змагальності. «ЗіБ» пропонує
вашій увазі витяги з виступу.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Харчові добавки
Вимагаючи від підсудної ковбаси,
законник порушив присягу.  СТОР. 6
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основи формування
кадрів
Дотримання принципів добору приведе в суддівський корпус професіоналів .  СТОР. 7

Верховенство права й демократія
ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Охорона в законі
Президент погодився з новими правилами застосування сили, кийків і
службових собак.  СТОР. 10
СУБ’ЄКТИ

ТЕНДЕНЦІЇ

Виконавців урятували
від статті

За ширмою синців
і поцілунків

КС пояснив, що працівники ДВС не
є правоохоронцями.  СТОР. 11
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Право для кожного
Брайтонська декларація — чергова
оптимізація реформи Європейського суду.  СТОР. 15
ЗАСАДИ

Феміда має бути
доступна
Участь засудженого як сторони
в розгляді справи в судах кожної
юрисдикції та всіх інстанцій повинна
забезпечуватися відповідним процесуальним законом.  СТОР. 17

Заява про побиття Тимошенко стала
генеральною репетицією перед
початком процесу щодо «ЄЕСУ»  СТОР.2
АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

На світову кризу борги
не спишеш
Закон пов’язує можливість розірвання договору не з наявністю істотної
зміни обставин, а з наявністю одночасно чотирьох умов, визначених
ЦК.  СТОР. 18

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!

Голова Одеського апеляційного
господарського суду Валерій БАЛУХ:
«Незалежний суд не повинен стояти
на паперті з протягнутою рукою»

НОВИЙ КПК ВІД «ЗіБ»!

Вартість 1 примірника — 49 грн.
з урахуванням доставлення.
Отримайте кодекс
першими!

Хоча верховенство права не може
гарантувати, що не буде корупції або
що лідери руху за громадянські права
не стануть жертвами насильства, воно
може гарантувати, що будуть наслідки
для тих, хто порушує закон. Закони
США не завадили колишньому губернатору Іллінойсу Роду Благоєвичу
тиснути на бізнес із метою отримати
пожертви або його спробі продати
призначення на місце в Сенаті, звільнене Бараком Обамою, коли той став
президентом, але вони дозволяють
нашій системі правосуддя засудити
Р.Благоєвича, до 14 років тюрми за
його злочини. Він — третій губернатор
штату Іллінойс за останні кілька десятиліть, визнаний винним у корупції та
засуджений до тюремного ув’язнення.
 Закінчення на стор.3

ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Відразу після підписання Президентом нового Кримінального процесуального кодексу редакція «ЗіБ»
видасть його окремою брошурою.
Замовити кодекс можна безпосередньо в редакції:
— за телефоном (044)537-34-33;
— надіславши лист-замовлення
на адресу zibpodpiska@optima.
com.ua.

Наш особистий інтерес у просуванні верховенства права з метою
збереження демократії в Україні
пов’язаний з тим, що це велика країна
з чималим населенням, яка має значну
геополітичну вагу в центрі Європи і
на східному кордоні Європейського
Союзу. Події останніх кількох місяців показали, наскільки важливою
для подальшого розвитку демократії
в Україні є справедлива, незалежна й
підзвітна система судоустрою. Відсутність професійних незалежних судів
або саме тільки враження, що суди не
є вільними, підриває довіру до системи
правосуддя.

На останньому пленумі Вищого
господарського суду значна
увага приділялась проблемам
фінансування судової системи
та зменшення кількості справ.
Намагаючись уникнути сплати
доволі великого судового збору,
сторони роблять все можливе,
щоб «перекваліфікувати» справу
на адміністративну або цивільну.
Про те, хто винен у цьому і як в
таких умовах працюють судді в
регіонах, «ЗіБ» вирішив запитати
в голови Одеського апеляційного
господарського суду Валерія
БАЛУХА.

ПОЗИЦІЯ

Скасовані
проступки
АНІ ГАЛУК

Не задоволені «вердиктом»
ВККС судді знову знайшли
підтримку в стінах Вищої ради
юстиції. Остання не побачила
дисциплінарних проступків у діях
суддів, а тому скасувала рішення
кваліфкомісії.

«Ми пишаємося тим,
що живемо в знаковому місті,
яке було ініціатором багатьох
перетворень»

Задоволені скаржники

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!
У зв’язку з травневими
святами наступне спарене число
газети (№19—20) вийде друком
згідно з графіком —
12 травня 2012 року.
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Новини і коментарі
Від першої особи
Cудова влада
Фотофакт

— Один з перших на території України
господарських судів з’явився в Одесі. Такий
«тиск часу» підвищує відповідальність?

судів господарської юрисдикції. Наскільки
складно було провести такий масштабний захід? Які його результати?

— Не один з перших, а перший попередник господарських судів на території України з’явився дійсно в Одесі в
1808 р. Це був Одеський комерційний
суд — перший комерційний суд у Російській імперії. Ми пишаємося тим,
що живемо в такому знаковому місті,
яке при Олександрі I було ініціатором
багатьох перетворень — як у правовій
сфері, так і в організації роботи судів.
Я б сказав, що дух часу не тисне,
а зобов’язує бути новаторами, продовжувати йти тим шляхом, який колись
проклали наші попередники.

— Потрібно відзначити, що ми маємо великий досвід організації різного
роду конференцій в Одесі. В усякому
разі, коли я був головою, проведено
не менш ніж 12 заходів такого роду,
спочатку — на базі Одеського арбітражного суду, потім — Одеського
апеляційного господарського.
У нас проводилися такі заходи, як
засідання Ради суддів України, на яких
збиралося близько 70 чоловік, також
конференції суддів з різних питань:
банкрутства, практики вирішення
транспортних і податкових справ.
Організовували ми й святкування
пам’ятних дат, наприклад 200-річчя з

— Минулого року ваш суд організував конференцію, присвячену 20-річчю
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Законодавча влада
Юридична практика
Судова практика
Іменем закону

15 Міжнародне право
16 Weekend
17 Документ

дня створення комерційного суду. Це
була міжнародна конференція, в якій
взяли участь представники держав —
членів Євросоюзу, Сполучених Штатів
і, природно, країн СНД.
Різного роду організаційні дії,
звичайно ж, складні, потрібно мобілізувати весь колектив. Але за допомогою керівників і апарату Вищого
господарського суду нам удалося
провести науково-практичну конференцію, присвячену вдосконаленню
господарського судочинства, і відзначити 20-річчя діяльності судів господарської юрисдикції. Відзначу, що ми
не святкували, а в робочій обстановці
відзначали цю дату.

Під час чергового засідання ВРЮ (24
квітня) вкотре позиції цього органу та
ВККС розійшлися. До Ради надійшли
дві скарги на рішення кваліфкомісії.
Зокрема, «вердиктом» кваліфкомісії
від 3 листопада 2011 р. залишилася незадоволена суддя Ялтинського міського
суду АРК Любов Короткова. «На думку
ВККС, вона порушила вимоги ЦПК тим,
що об’єднала в одне провадження дві
цивільні справи, які стосувалися одного й того самого предмету — земельної
ділянки в м.Ялті», — поінформував член
ВРЮ Сергій Сафулько. Утім, зазначив
останній, суддя надала докази, що її
ухвала не скасована й не змінена.

 Закінчення на стор.4

 Закінчення на стор.6
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новини і коментарі

ВІТАЄМО!

ПРИЗНАЧЕННЯ
ВОЛОДИМИР
ЛИТВИН
28 квітня, 56 років

Голова ВР, народний депутат IV та
VI скликань.
ЮРІЙ ЛИТВИН
30 квітня, 44 роки
Заступник голови Комітету ВР з питань
Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР, представник
фракції Народної партії, депутат VI
скликання.
ВАДИМ ТРОФИМЕНКО
30 квітня, 51 рік
Член Комітету ВР з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією, представник фракції БЮТ — «Батьківщина», народний депутат IV та VI
скликань.
ОЛЕКСІЙ БІЛИЙ
1 травня, 51 рік
Голова підкомітету Комітету ВР з питань
економічної політики, представник
фракції Партії регіонів, народний депутат V та VI скликань.
ОЛЕКСАНДР СТОЯН
2 травня, 69 років
Голова підкомітету Комітету ВР з питань
соціальної політики та праці, представник фракції ПР, народний депутат II—
VI скликань.
ГРИГОРІЙ КАЛЕТНІК
2 травня, 63 роки
Голова Комітету ВР з питань аграрної
політики та земельних відносин, представник фракції ПР, народний депутат
IV—VI скликань.
ЄВГЕН
КОНСТАНТИНОВ
2 травня, 75 років
Член Комітету ВР у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, представник
депутатської групи «Реформи заради
майбутнього», народний депутат III—
VI скликань.
ЛЕСЯ ОРОБЕЦЬ
3 травня

Друге дихання в захисті прав
Валерія ЛУТКІВСЬКА: «Я буду аполітичним омбудсменом!»
ТЕТЯНА САДЫЧЕНКО

В Україні нарешті є відповідальний
за права людини — нардепи
все ж таки зважилися віддати
посаду омбудсмена урядовому
уповноваженому в Євросуді
Валерії Лутківській, котрій
минулого разу не вистачило
всього 14 голосів, аби зайняти
пост.
На думку багатьох експертів, минулого разу країна залишилася без
омбудсмена через конфлікт інтересів
усередині парламентської більшості.
Так, за словами керівника Центру політичного аналізу «Пента» Володимира Фесенка, за В.Лутківською стоїть
міністр юстиції Олександр Лавринович, «який став особистим ворогом
для багатьох «регіоналів». «Ще існує
інша група інтересів, — стверджує
політолог, — адже частина урядової
більшості не приховує, що для них
прийнятніша кандидатура Ніни Карпачової».
Проте, якщо такий конфлікт і існував, то в ході голосування за кандидатуру омбудсмена, що відбулося
24 квітня, сторони досягли консенсусу. На боці В.Лутківської опинилося
252 парламентарі, проти — 14, ще
3 бюлетені визнані недійсними, що,
втім, уже ніяк не могло вплинути на
ситуацію.
Незважаючи на досить переконливе рішення парламенту стосовно
кандидатури омбудсмена, а також на
те, що на цей раз Євген Захаров, висунутий загальним рішенням БЮТ
і «НУНС», не балотувався повторно,
представники опозиції, швидше за все,
залишаться незадоволеними призначенням В.Лутківської.

ОЛЕКСАНДР
СТЕШЕНКО
3 травня, 60 років
Член Комітету ВР у закордонних
справах, представник фракції БЮТ—
«Батьківщина», народний депутат I, II та
VI скликань.
ОЛЕГ ЧЕРПІЦЬКИЙ
3 травня, 48 років
Член Комітету ВР з питань аграрної
політики та земельних відносин,
позафракційний, народний депутат
VI скликання.
ГРИГОРІЙ
ОМЕЛЬЧЕНКО
4 травня, 61 рік
Голова підкомітету Комітету ВР з питань
боротьби з організованою злочинністю
і корупцією, позафракційний, народний
депутат II—VI скликань.
КСЕНІЯ ЛЯПІНА
5 травня
Заступник голови Комітету ВР з питань
промислової і регуляторної політики та
підприємництва, представник фракції
блоку «НУНС», народний депутат IV—
VI скликань.
ВАДИМ КОРОТЮК
5 травня, 49 років
Член Комітету ВР з питань бюджету, представник фракції БЮТ—
«Батьківщина», народний депутат
VI скликання.
ЮРІЙ МОРОКО
6 травня, 59 років
Заступник голови комітету, голова підкомітету Комітету ВР з питань транспорту і зв’язку, представник фракції ПР,
народний депутат VI скликання.
ОЛЕГ НОВІКОВ
6 травня, 45 років
Член Комітету ВР з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією,
представник фракції блоку «НУНС», народний депутат VI скликання.

Адже «нунсівець» Юрій Кармазін фактично напередодні виборів
поширив інформацію про те, що
В.Лутківська «при поданні відомостей
про доходи за 2011 рік увела народних
депутатів в оману». Проте й сама претендентка, й Голова ВР Володимир
Литвин спростували заяви нардепа.
У цілому ж перед повторними
виборами різні заяви з негативними
відомостями про колишнього урядового уповноваженого у Євросуді дедалі більше нагадували крики: «Вовк!»
хлопчика з відомої байки. Представники опозиції й перед першою спробою
вибрати уповноваженого ВР з прав людини стверджували, що В.Лутківська
не може займати пост омбудсмена.
Вони заявляли, що представник влади
не захищатиме людей від влади, і вимагали дати шанс своєму кандидатові.

Однак політизувати процес не вийшло,
та й не так просто було це зробити,
враховуючи досвід Ніни Карпачової,
котра відпрацювала три «зміни», незважаючи на політичні бурі.
Депутати з парламентської меншості безпосередньо перед голосуванням знову намагалися повернутися
до «справи Ю.Луценка» й обговорити
позицію В.Лутківської як урядового
уповноваженого у Євросуді. Коментуючи заяви опонентів, вона відзначила:
«Не вислухавши аргументи держави,
Європейський суд з прав людини не
може ухвалити об’єктивного рішення.
Необхідно було цю позицію репрезентувати, що я і зробила, оскільки була
на відповідній посаді».
У відповідь на докори опозиціонерів у тому, що в декларації не було
даних про банківські дивіденди,

PS. У Кабміні, не чекаючи, коли
В.Лутківська складе присягу омбудсмена, вже призначили урядового уповноваженого в справах Європейського суду
з прав людини. Ним став колишній
керівник секретаріату уповноваженого
31-річний Назар Кульчицький. 

ТЕНДЕНЦІЇ

За ширмою синців і поцілунків
Заява про побиття Тимошенко стала генеральною репетицією
перед початком процесу щодо «ЄЕСУ»
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

Голова підкомітету Комітету ВР з питань
науки і освіти, представник фракції блоку «НУНС», народний депутат
VI скликання.

Нарешті соратники дочекалися можливості привітати В.Лутківську з обранням.

В.Лутківська заявила: «У мене не було
ніяких внесків, відповідно не було й
ніяких дивідендів».
Втім, у сесійному залі з приводу
кандидатури В.Лутківської звучали як
негативні висловлювання, так і позитивні. Наприклад, колеги відгукнулися про В.Лутківську як про грамотного
юриста, що жорстко захищає інтереси
держави, українського народу й права
людини. При цьому наголошувалося,
що кандидат політично незаангажована, «ніколи не обслуговувала інтереси
окремих політичних партій».
У свою чергу В.Лутківська відзначила, що хотіла б посідати «саме аполітичну посаду». І дійсно: перша справа, за
яку пообіцяла взятися уповноважений
ВР з прав людини, політики не стосується. «Недавно я дізналася про долю
дівчинки, яка протягом 7 місяців незаконно утримується в психіатричній лікарні, — поділилася В.Лутківська. — Як
урядовий уповноважений, котрий був
обмежений питаннями з Європейським
судом, я не мала правових підстав займатися цією справою. Тепер, після
складання присяги, в мене будуть такі
повноваження».
Також В.Лутківська підкреслила:
«У демократичних країнах посада омбудсмена є аполітичною». Що ж, кому
як не колишньому урядовому уповноваженому в Євросуді знати про те, як
саме все відбувається в демократичних
країнах. Новому омбудсменові залишається використовувати ці знання
на благо співвітчизників.

Що тепліше стає за вікном, то
гарячіше — в стінах Верховної
Ради. Минулого тижня
законодавчий орган знову
простоював через «страйк»
опозиції, яка таким чином
привертала увагу європейських
депутатів до стану здоров’я свого
лідера. Або, ймовірно, намагалася
шумовою завісою прикрити
набагато більшу загрозу.

тюремники 5 годин умовляли експрем’єра поїхати до лікарні, і вона
все ж погодилася на госпіталізацію,
а в останній момент передумала.
Урешті-решт, працівники колонії
роз’яснили їй норму закону, що дозволяє застосування фізичного впливу
до засудженого, котрий виявляє непокору законним вимогам працівників пенітенціарної установи. Що
й було зроблено. «Її взяли на руки
й перенесли до машини», — повідомив прокурор. Водночас, за словами
Г.Тюріна, від огляду судмедекспертом
Ю.Тимошенко відмовилася.

Побої в блокаді
Піар навколо піару
У вівторок, після оголошення результатів виборів омбудсмена, спікеру
Володимиру Литвину не дали завершити свою промову, забравши його
стілець. Опозиція, обурена примусовим лікуванням Юлії Тимошенко,
заблокувала трибуну, президію і, як
наслідок, — сесійну роботу парламенту. До традиційних вимог про звіт
Генерального прокурора та голови пенітенціарної служби додалася й несподівана: допустити до Ю.Тимошенко
депутатів не лише з опозиції, а й від
більшості. Представники останньої не
стали вступати в дискусію й залишили
колег наодинці зі своїми вимогами…
Відверто кажучи, важко повірити,
що в Качанівській колонії хтось вирішив, що з екс-прем’єром можна поводитись як зі звичайною ув’язненою.
Тим не менш, за словами захисника
Сергія Власенка, силовим «вихованням» Ю.Тимошенко займалися троє
чоловіків, зокрема перший заступник
начальника колонії Андрій Коваленко. «На неї накинули простирадло,
почали її бити, і після цього потягнули в лікарню», — переповів адвокат
слова підзахисної. Барв цій картині,
яку мав уявити пересічний українець,
додав опис синців на руках та животі
Ю.Тимошенко.
Щоправда, ніхто із сторонніх,
крім самого С.Власенка, на той момент цих гематом не бачив. Зі слів
лікаря-невропатолога ЦКБ №5 Укрзалізниці Ірини Фурси, яка намагалися
оглянути ув’язнену, пройти медогляд
остання відмовилася. А оскільки
хвора була в одязі з довгим рукавом,
доступними для візуального огляду
залишалися лише тильні поверхні
долонь і обличчя. «Видимі шкіряні
покриви, слизові в мене як у лікаря
з 24-річним стажем ніяких сумнівів
не викликали на той момент, і пацієнтка на цьому жодних акцентів
не робила», — зазначила І.Фурса,
відповідаючи на питання журналістів про наявність синців на руках
Ю.Тимошенко.
У самій колонії не заперечують,
що силоміць відвезли засуджену до
лікарні. Але факт навмисного завдання тілесних ушкоджень категорично
заперечують. Як розповів прокурор
Харківської області Геннадій Тюрін,

Аби на власні очі переконатися в
наслідках дій тюремників під час примусової госпіталізації екс-прем’єра,
до колонії відправили делегацію із
7 нардепів на чолі з новим лідером
фракції БЮТ Андрієм Кожем’якіним
та Євгенію Тимошенко.
Та на випередження зіграла омбудсмен Ніна Карпачова (Валерія
Лутківська не вступила на посаду,
оскільки блокування парламенту
унеможливило складання нею присяги. — Прим. ред.). Уповноважена
ВР з прав людини заявила, що її представник оглянув засуджену з її згоди, встановивши «наявність синців
на передпліччі, ділянці ліктьового
суглоба правої руки, а також синця
значного розміру в правій пахвинній
ділянці живота».
За оцінками деяких експертів, така
заява офіційної особи стала своєрідною помстою тричі омбудсмена,
яку провладна більшість позбавила
роботи. Адже до останнього часу
опозиція й сама Ю.Тимошенко більш
ніж критично ставилися до виконання Н.Карпачовою своїх обов’язків.
Вочевидь, екс-прем’єр не допустила б
до себе представника людини, в якій
вона не була б впевнена. Наразі ж за
допомогою Н.Карпачової опозиція
вирішила посилити ефект від заяв
Ю.Тимошенко на міжнародній арені.
Можливо, як передбачає лідер «регіоналів» Олександр Єфремов, в обмін
на працевлаштування в майбутньому
парламенті. Тим більше, що першим
озвучив цю заяву ще один лідер опозиції Арсеній Яценюк. У притаманній
йому формі, він звинуватив владу в
посяганні на фізичне знешкодження
Юлії Володимирівни.
Звісно, весняне загострення в політичному протистоянні не пов’язане
з медичною симптоматикою. Так,
О.Є фр емов п ри п ус к ає , що л ис т
Ю.Тимошенко про побиття є частиною плану, приуроченого до відкриття сесії ПАРЄ. «Виявляється,
є лист, написаний на 6 аркушах, є
заздалегідь підготовлені плакати,..
виступи і заяви… і, виявляється, сьогодні (24 квітня. — Прим. ред.) відкривається чергова сесія ПАРЄ», —
зауважив він.

Захист у фаворі
Знову таки, збіг це чи ні, але невдовзі після заяви Ю.Тимошенко в
мережі з’явилося відео, на якому жінка, схожа на екс-прем’єра, вільно пересувається камерою, але ховається під
ковдрою, почувши кроки за дверима.
Наприкінці ролику жінка тривалий
час тримає в обіймах чоловіка, схожого на С.Власенка, та цілує його.
Зйомки датовані груднем минулого
року, коли Ю.Тимошенко тримали в
Лук’янівському СІЗО.
Заступник голови пенітенціарної
служби Сергій Сидоренко підтвердив,
що відео справжнє, і пообіцяв розібратися, як воно потрапило в мережу.
Натомість С.Власенко не виключає,
що подасть до суду на сайт УНН, який
першим розмістив скандальний ролик.
За його словами, це фальшивка, яка має
прикрити скандал з побиттям. Проте
навряд чи хтось витрачав сили й час
для того, аби змонтувати такий сюжет.
Самі по собі романтичні відносини
між екс-прем’єром та її захисником не
сприйматимуться українським виборцем як компромат. Радше будуть на користь створенню образу Ю.Тимошенко
як жінки, якій притаманні звичайні
людські почуття. Обурюватися й погрожувати судом міг би хіба що чоловік
екс-прем’єра Олександр Тимошенко,
але він у Чехії, і навряд чи коментуватиме вибір своєї офіційної дружини…
Водночас скандал з відео з-за грат
СІЗО підтвердив тенденцію стирання
граней між робочим кабінетом і опочивальнею в українській політиці.
Народні обранці під час сесії обмінюються любовними СМС, високопосадовці мають розкладні крісла чи
ліжка в кімнатах відпочинку (чи то
аби не гаяти часу на дорогу додому
пізно вночі, чи то з іншою метою…). А
традиція прилюдних цілувань ставить
під сумнів здатність з першого погляду відрізнити дружній поцілунок від
романтичного. Адже, як відомо, найкраща схованка — та, що в усіх на очах.
Зерна й полова
Якщо ж вона не спрацьовує, застосовується добре відомий прийом
«пакування» однієї події в обгортки
інших, більш гучних і яскравих. Як у
казці про скриню, качку і все інше —
голки, на кінці якої — чиєсь життя чи
репутація.
Так, непомітними для багатьох
ЗМІ залишилися причини дивної заяви, зробленої наприкінці минулого
тижня прес-службою БЮТ про нібито
записане інтерв’ю із співкамерницею
Ю.Тимошенко. Телеканали офіційно
заперечили, що готували щось подібне, а згодом сусідка екс-прем’єра
попросила перевести її в іншу камеру.
Такий поспіх із викриттям підготовки замовного сюжету може пояснюватися лише занепокоєнням бютівців щодо оприлюднення небажаної

для їхнього лідера інформації, зокрема, про реальний стан здоров’я, поведінку Ю.Тимошенко під час відвідин
тощо. Заява на випередження мала б
дискредитувати будь-які факти, які
могла розповісти сусідка екс-прем’єра.
У штабі БЮТ такий сюжет розцінили як загрозу, що ставила під сумнів
правдивість багатьох попередніх заяв
та звинувачень на адресу влади. Однак
інтерв’ю в ефір не вийшло (невідомо,
чи взагалі знімалося), і в штабі БЮТ
стали ховати підготовлені декорації
за ширмою нового гучного викриття.
Вийшло доволі вдало: на початку
тижня всі телеканали в новинах показали сюжет про побиття екс-прем’єра.
Однак у вівторок зранку парламент ще
працював, бо напередодні С.Власенко
не зміг зустрітися з Ю.Тимошенко, а
перехід до рішучих дій потребував і
більш достовірних відомостей, і погодження з лідером партії.
Що стос ується квітневої сесії
ПАРЄ, яка відкрилася в понеділок, то
анонсоване інтерв’ю із співкамерницею Ю.Тимошенко свідчить, що до неї
готувалися й у владних структурах.
Адже якщо завданням штабу БЮТ
є підтримання створеного образу
Ю.Тимошенко як «жертви режиму»,
то в протилежному таборі мають розвінчати цей міф в очах Європи. Адже
уся стратегія захисту екс-прем’єра наразі базується на порушенні її прав
як хворої людини, котрій не надають
кваліфікованої медичної допомоги, а
натомість збираються силоміць доставити на судове засідання, що має
розпочатися 28 квітня.
Як зазначав «ЗіБ», експерти припускають, що відстрочення процесу є
тактичним ходом, який має унеможливити проведення частини процесуальних дій, під час яких присутність
обвинуваченого є обов’язковою. Це,
у свою чергу, відтягне в часі винесення нового вироку, який остаточно поставить хрест на можливості
для Ю.Тимошенко балотуватися в
парламент. Наразі ще є шанс, що Євросуд визнає порушення її права на
захист у «газовій справі» до початку
передвиборної кампанії, що змусить
Верховний Суд скасувати вирок та
повернути справу на розгляд до суду
першої інстанції. І вже як несудима
особа Ю.Тимошенко зможе очолити
виборчий список своєї партії.
Якщо ж вдасться переконати Європу, що Ю.Тимошенко веде доволі активний спосіб життя, то вибудуваний
захист позбудеться наріжного каменя —
довіри й українського суспільства, й
європейського політикуму. Тим більше,
що відео, яке з’явилося в мережі, вочевидь не єдиний важіль, за допомогою
якого розхитуватимуть цей камінь .
А госпіталізацію Ю.Тимошенко
можна розглядати як генеральну репетицію майбутнього примусового
доставлення екс-прем’єра до суду. Аби
врахувати помилки й не набити нових
синців ні собі, ні підсудній… 
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Реформа для марафонців

Луценку
відмовили

Встановлення верховенства права в Україні:
розбудова модерного суспільства
 Закінчення, початок на стор.1
«У своїй довершеності людина —
найблагородніша з тварин,
позбавлена ж закону
і справедливості вона —
найгірша з них».
Аристотель написав це 2300 років
тому, але слова залишаються влучними й нині. Одна з інтерпретацій вислову Аристотеля полягає в тому, що за
відсутності верховенства права немає
й самого по-справжньому цивілізованого суспільства.
Верховенство права
й економічний розвиток
Томас Карозерс писав у своїй статті
у «Форін ефферз»: «Зміцнення верховенства права допомагає стримувати
дві важкі проблеми — корупцію і
злочинність, які є звичними для багатьох країн з перехідною економікою,
озлоблюють громадян і ускладнюють
реформаторські зусилля».
Неможливо переоцінити важливість верховенства права для економічного розвитку. Суди повинні
справедливо вирішувати спори й
захищати контрактні зобов’язання
чесно та послідовно, в іншому випадку підприємці та іноземні інвестори
шукатимуть інших ринків, не бажаючи, щоб їхній зароблений напруже-

Д.Теффт уважає, що для подальшого соціального,
економічного й геополітичного розвитку України необхідна правова реформа.

знизу зі 105 рішеннями проти країни.
Вони виносилися за:
• тривалий розгляд цивільних і
кримінальних справ (66 випадків);
• порушення права на свободу та
особисту недоторканність (42);
• порушення права на справедливий судовий розгляд (21);

Венеціанської комісії та інших міжнародних спостерігачів, у тому числі
Сполучених Штатів.
Протягом минулого року ми працювали з Комісією зі зміцнення демократії та верховенства права під
керівництвом депутата й колишнього
міністра юстиції Сергія Головатого

Дуже важливо, щоб усі ініціативи в галузі
судочинства зберігали й підсилювали
незалежність судової влади та її інститутів.
ною працею прибуток був украдений
конкурентами або корумпованими
чиновниками.
В Україні відс у тній на дійний
захист прав фізичної та інтелектуальної власності. Тому багато освічених громадян прагнуть залишити
країну в пошуку кращого життя.
Іноземні компанії подумають двічі,
перш ніж інвестувати, коли мають
альтернативи на більш передбачуваних ринках.
Так не повинно бу ти. Україна
має природні та людські ресурси й
можливості для досягнення того,
чого домоглися сусіди, такі як Польща, яка була єдиною з країн ЄС, що
уникла рецесії під час нещодавньої
кризи. І в той час як верховенство
права, очевидно, не щит від рецесії,
воно критично важливий елемент
для необхідних економічних реформ,
які можуть зробити економіку більш
сильною та стійкою.
В індексі сприйняття корупції
«Трансперенсі інтернешнл» Україна —
№152 зі 182. В Індексі економічної свободи «Геритидж фаундейшн», Україна —
163-я зі 183, на кілька місць нижче
за Білорусь. У глобальному рейтингу
конкурентоспроможності «Світового
економічного форуму» Україна — на
83-му місці зі 142. У доповіді Світового банку про простоту ведення
бізнесу Україна посідає 152-ий рядок
зі 183. Ці організації, які визначають
прогрес економічних реформ і рівень
ділового клімату, показують відступ,
а не прогрес.
Проте Україна все-таки повільно
досягає прогресу в деяких областях,
поліпшує нормативно-правову базу
для ведення бізнесу. Були прийняті
деякі гарні закони, сподіватимемося,
що вони будуть належно виконуватись
і дотримуватись.
Новий податковий кодекс, який
набрав чинності минулого року, і
новий Митний кодекс, який повинен
вступити в силу в січні 2013 року, —
це два позитивні приклади таких
украй необхідних реформ. Однак ці
нові закони працюватимуть лише
тоді, коли податкові й митні інспектори розумітимуть і поважатимуть
закон.
Правова реформа й виклики,
що постали перед Україною
Ніщо не є важливішим для верховенства пра ва, ні ж створенн я
сильної, незалежної та вільної від
корупції судової системи. Особлива роль тут належить надійному та
справедливому кримінальному правосуддю. Воно почнеться зі вступом
у дію Кримінального процесуального кодексу, що відповідає європейським нормам. Агентство США
з міжнародного розвитку (USAID),
Міністерство юстиції та інші відомства уряду США тісно співпрацювали з українською владою, Європейським Союзом і Радою Європи в
розробці пропозицій для документа
з міжнародними стандартами й рекомендаціями Венеціанської комісії
та Ради Європи.
На серйозні проблеми вка зує
Європейський суд з прав людини.
У 2011 році Україна посіла 3-є місце

• нелюдське або таке, що принижує
гідність, поводження (15).
Треба зазначити, що за останні 2 роки парламент прийняв нові закони про
державну службу, безоплатну правову
допомогу, боротьбу з корупцією, торгівлею людьми, і відмиванням грошей.
Ефективне застосування цих актів
могло б допомогти Україні вирішити
низку проблем, згаданих у доповіді
Парламентської асамблеї Ради Європи
за 2010 рік, серед яких:
• доступ до правосуддя;
• підвищення здатності бюрократичної машини управляти ефективно;
• надання захисту й допомоги найбільш соціально вразливим верствам
населення.
Сподіваємось і компромісний закон про вибори (щоб отримати підтримку значної частини опозиції)
допоможе проведенню вільних і справедливих виборів. Знову ж таки, якщо
він правильно виконуватиметься.
Закон «Про доступ до публічної
інформації» також має потенціал з
часом значно збільшити прозорість
роботи Уряду та, сподіваюся, його
підзвітність.
У Сполучених Штатах закон про
свободу інформації є надзвичайно
потужним інструментом для преси й
широкої громадськості в боротьбі з корупцією, зловживаннями владою. Чи
матиме закон України такий же ефект —
буде залежати від того, наскільки рішуче громадськість вимагатиме його
дотримання та як незалежна система
судоустрою домагатиметься його виконання.
Реформа судоустрою
Не може бути жодних сумнівів, що
закон «Про судоустрій і статус суддів»,
прийнятий у липні 2010 року, був кроком уперед, але необхідні суттєві зміни
для приведення його у відповідність
до рекомендацій Венеціанської комісії.
У законі закріплено багато важливих

над розробкою відповідних змін, які
20 грудня були направлені до Адміністрації Президента. Ми стурбовані
тим, що недавно проголошені пріоритети в царині реформи судоустрою
ніяк не нагадують цих пропозицій.
Сподіваємося, що Адміністрація Президента розгляне їх якомога швидше й
внесе до Верховної Ради. Поправки запровадили б дуже важливі покращання щодо призначень і дисциплінарних
процесів, а також відновили частину
повноважень та інфраструктуру Верховного Суду.
Кримінальний
процесуальний кодекс
Новий КПК, прийнятий ВР, отримав схвалення Ради Європи й керівництва Євросоюзу за запровадження
в ньому європейських стандартів.
Підбадьорює те, що В.Янукович оголосив про намір надіслати остаточну
редакцію кодексу до Ради Європи для
аналізу — перед тим, як підписати документ. Наше Міністерство юстиції
працювало разом з представниками
української влади, підтримуючи розробку цього кодексу.
Він не є досконалим, і я певний, що
непередбачені проблеми ще виринуть
у процесі його впровадження й вимагатимуть виправлень. Утім, закон
створює нову систему кримінального
судочинства, основану на принципі
змагальності.
Закон докорінно змінює систему,
в якій домінувало обвинувачення.
Посилено роль адвокатів, а суд є
остаточним арбітром у питаннях, що
розглядаються. У кінцевому підсумку
саме суди відповідають за захист прав
обвинувачених і постраждалих.
Має значення й те, що новий кодекс забороняє використання незаконно добутих показань і розширює
право обвинуваченого на доступ до
адвоката до допиту та протягом усього процесу.

за законом, уключаючи й ті його приписи, що можуть ускладнювати їхню
роботу. Судді ж мають примушувати
дотримуватися закону.
Наприклад, підозрюваним і обвинуваченим, яких затримує міліція,
потрібно буде повідомляти до того, як
вони почнуть відповідати на запитання міліції, про їхнє право зберігати
мовчання й про право запросити адвоката. Кодекс складено таким чином,
що взяття під варту є надзвичайним, а
не найбільш поширеним запобіжним
заходом.
Міліція повинна буде відразу повідомляти родину про місцезнаходження затриманої особи. Якщо адвокати й
суди правильно виконуватимуть свої
ролі, стане дуже складно відмовити
в доступі адвоката до клієнта. Для
затримання й засудження людей потрібно буде здобувати справжні докази
шляхом напруженої слідчої роботи.
Суди також мають відчувати більше відповідальності, бути професійними, незалежними й підзвітними, а
кваліфіковані захисники повинні відігравати динамічнішу та агресивнішу
роль, наполягаючи, щоб міліція, обвинувачі й суди поважали права їхніх
клієнтів. Закон передбачає змагальність, відкрите слухання суддею. Це
покладає на прокурора обов’язок довести, що не можна обійтися м’якшими
за тримання під вартою засобами для
забезпечення приходу обвинуваченого
в суд і законослухняності під час слідства та суду.
Для прокурорів це буде значним
тягарем. Особливо тоді, коли йдеться про осіб, обвинувачуваних у нетяжких порушеннях закону і які не
мають попередніх судимостей. Суддя
повинен винести обгрунтоване рішення, а період тримання під вартою
не може перевищувати 6 місяців.
Щоб продовжити тримання особи,
прокурору потрібно знову довести,
що а льтернатива неприп устима.
Рішення про затримання також можуть бути негайно оскаржені.
Щоб змусити цю систему працювати, підозрювані й обвинувачені повинні мати кваліфікованих адвокатів, які
будуть наперед продумувати захист
своїх клієнтів. Коли ж дозволити собі
такого для людини адвоката фінансово
неможливо, кваліфікованого й незалежного захисника повинні надати
безоплатно.
Уряд України правильно робить,
переробляючи з метою покращення
закон про адвокатуру й починаючи
запроваджувати відповідно до ухваленого минулого року закону систему
безкоштовної юридичної допомоги.
Зміни в менталітеті юристів
Крім інституційних змін відносного впливу суддів, прокурорів і
адвокатів потрібна також зміна культури серед юристів. Є зрушення, про
що свідчить збільшення кількості
правників, які надають послуги безоплатно. Адже є особи, які інакше не
можуть дозволити собі якісні юридичні послуги.
Типові правила професійної поведінки Американської асоціації юристів закликають «усіх адвокатів надати як мінімум 50 год. безкоштовних
послуг щорічно», оскільки «особиста
участь у проблемах знедолених може
бути одним з найбільш корисних досвідів у житті адвоката». Така робота
підвищує репутацію юристів та їхніх
фірм, надає можливості для вивчення
нових галузей права, а також розширює особисті контакти.
Доступ громадян до правосуддя по
всій території Україні залишається обмеженим і непослідовним, але юристи,
працюючи безоплатно, допомагають
запобігти незаконному виселенню
осіб із житла, неправомірному позбавленню людей роботи або насильству в

Новий КПК отримав схвалення Ради Європи
й керівництва Євросоюзу за запровадження
в ньому європейських стандартів.
реформ, у тому числі справедлива,
прозора система підбору суддів, дисциплінарні процедури, випадковий
розподіл справ, а також розміщення
дисциплінарних рішень та скарг на
неналежну суддівську поведінку в
Інтернеті. У царинах, де закон є недосконалим, Президент Віктор Янукович
розпорядився внести подальші зміни,
що буде важливим кроком у просуванні судової реформи в Україні.
На жаль, деякі із запропонованих
поправок до цього закону не сприяють
реформуванню судової системи відповідно до європейських та міжнародних
стандартів. Зокрема, дуже важливо,
щоб усі ініціативи в галузі судочинства
зберігали й підсилювали незалежність
судової влади та її інститутів, особливо Верховний Суд, роль і статус
якого відповідно до нового закону
викликають особливу стурбованість

Нарешті, з метою забезпечення
захисту фундаментальних прав людини новий кодекс вимагає, щоб його
інтерпретували у відповідності з
Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод та рішеннями
Європейського суду з прав людини.
Ця умова є визначальною зміною для
будь-якої пострадянської правової
системи.
Новий КПК також дає прокурорам
незамінний інструмент для ліквідації
злочинних організацій і змов — використання угод про визнання винуватості. За досвідом американських
обвинувачів, саме за рахунок використання таких угод стає можливим
притягнути до кримінальної відповідальності керівництво злочинних
організацій.
Проте, щоб усе це запрацювало,
прокурори та міліція повинні діяти

сім’ї. Уряд США був гордий вручити
нагороди тим, хто відзначився своїми
безкоштовними послугами протягом
останніх 2 років.
Висновок
Парафраз цитати Аристотеля, з
якої я розпочав, належить 34-му президентові США й командувачу союзними військами під час Другої світової
війни Дуайту-Девіду Ейзенгауеру. Він
зазначив, що «найкращий спосіб показати, що верховенство права означає
для нас у повсякденному житті, це згадати, що стається, коли верховенство
права відсутнє». Завжди пам’ятайте:
«Правова реформа — спорт не для тих,
хто швидко видихається». Це слова
колишнього голови Верховного суду
штату Нью-Джерсі Артура Вандербільта. 
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Печерський районний суд
м.Києва відмовився задовольнити
клопотання колишнього міністра
внутрішніх справ Юрія Луценка
про відвід головуючої судді в
справі про незаконне стеження
в рамках кримінальної справи
про отруєння Віктора Ющенка,
а також про закриття самої
кримінальної справи.
Суддя Ганна Медушевська уточнила, що заявлений їй відвід не містить
даних, які передбачає Кримінальний
процесуальний кодекс, і тому суд
визнав клопотання безпідставним і
залишив його без задоволення. Як наголошується в рішенні про відмову в
закритті кримінальної справи, це клопотання є передчасним і задоволенню
не підлягає.
Нагадаємо: Ю.Луценку висунуте
обвинувачення в зловживанні владою
або службовим становищем під час
розслідування справи про отруєння
екс-президента В.Ющенка — нібито
у 2009 році на посаді глави МВС він
продовжив оперативні заходи щодо
розслідування справи про отруєння
третього Президента. Цей епізод був
виділений в окрему справу 21 січня
2012 року. 

СКАНДАЛ

Бютівський
слід у «справі
Іващенка»
Народний депутат від «НУНС»
Анатолій Гриценко заявив, що в
кримінальному переслідуванні
колишнього першого заступника
міністра оборони Валерія
Іващенка винен депутат від БЮТ
Андрій Сенченко.
«Говорю про це вперше: мені відоме
прізвище людини, яка несе особисту
відповідальність за те, що Іващенка
посадили у в’язницю. Умисне не стану його називати, скажу лише, що це
народний депутат з фракції БЮТ—
«Батьківщина», до того ж міністр
опозиційного уряду», — повідомив
А.Гриценко.
За його словами, цей парламентар
переконав В.Іващенка «підписати санацію» судоремонтного заводу Феодосії, внаслідок чого значна частина
активів цього держпідприємства,
у тому числі й стратегічно важливі
об’єкти інфраструктури, потрапили
до рук приватних осіб.
Нагадаємо, в Генпрокуратурі підозрювали, що новим господарем заводу став тоді народний депутат від
фракції БЮТ А.Сенченко.
«На момент ухвалення згубного
для нього рішення Іващенко проводив
нараду з керівниками департаментів
Міноборони. Підлеглі В.Іващенка
відмовилися візувати документ про
санацію заводу. Але депутат дуже твердо наполягав, умовляв, і врешті-решт
В.Іващенко підпис поставив. Депутат
забрав документи й сам повіз їх на завод», — повідомив А.Гриценко. 

У ФОКУСІ

Галицькому
погрожують
хабарем
Заступник генерального
прокурора Євген Блажівський
прогнозує порушення
кримінальної справи проти
колишнього директора Державної
служби зайнятості Володимира
Галицького за підозрою в
хабарництві.
Про це він повідомив у інтерв’ю
газеті «Комсомольская правда в Украине».
«Ми зараз чекаємо на результати Державної фінансової інспекції.
Потрібно встановити, які суми були
вкрадені з держбюджету. Вже відомо,
що збитки, завдані державі, становлять близько 72 млн грн. і, можливо,
це не межа. У справі створено шість
слідчо-оперативних груп, які зараз
працюють у регіонах. Думаю, що коло
підозрюваних збільшиться. Поки
четверо арештовані — директор і три
співробітники центру, один втік за
кордон, його розшукують», — відзначив заступник Генпрокурора.
Крі м того, за слова ми Є.Блажівського, співробітники Служби
безпеки зараз перевірять інформацію
про те, чи володіє сім’я В.Галицького
нерухомістю в Москві й Монако, і
якщо цей факт підтвердиться, то на
нерухомість накладуть арешт. Якщо
буде встановлено, що це майно нажите злочинним шляхом, то воно буде
конфісковане на користь держави. 
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від першої особи

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Одеського апеляційного господарського суду
Валерій БАЛУХ:

«Незалежний суд не повинен стояти
на паперті з простягненою рукою»
ВАЛЕРІЙ БАЛУХ народився
24 липня 1948 року в
с.Романівка на Хмельниччині.
У 1976 р. закінчив юридичний
факультет Одеського
державного університету,
а в 1979 — аспірантуру.
Після закінчення вузу був
обраний суддею, а потім
головою Білгород —
Дністровського районного
суду Одеської області.
З 1980 до 1985 р. працював
заступником начальника
відділу юстиції Одеського
облвиконкому. Наступних
шість років керував
відділом адмінорганів
Одеського обкому КПУ.
З 1994 р. — заступник
голови Одеської обласної
державної адміністрації.
З 1999 до 2001 р. — очільник
Арбітражного суду Одеської
області,
а з листопада 2001-го —
голова Одеського апеляційного
господарського суду.
У 2002 р. захистив
кандидатську дисертацію
на тему «Організація
та діяльність комерційних
судів Російської імперії:
історико-правове
дослідження на прикладі
Одеського комерційного
суду (1808—1917)».
Відзначений численними
орденами, медалями
й грамотами.

 Закінчення, початок на стор.1
— З результатами роботи конференції можна зараз ознайомитись?

— За підсумками конференції видано досить солідний збірник статей,
що містить виступи учасників цього
заходу, зокрема гостей з Білорусі, Росії, США. Тоді вийшла дійсно цікава
розмова. Було висловлено багато ідей
з приводу розвитку «економічного»
правосуддя в Україні, співпраці з
нашими колегами й найближчими
сусідами.
Крім того, до цієї дати ми приурочили незвичайну акцію: біля будівлі
суду заклали церкву Святого благовірного великого князя київського
Ярослава Мудрого. Міська влада
пішла нам назустріч і виділила для
цієї мети ділянку землі. Перед відкриттям конференції й був урочисто
закладений храм.
Можливо, вам цікаво, чому його
назвали церквою саме Ярослава Мудрого. Напевно, не всі знають, що цей
видатний князь був канонізований
як святий. Він є покровителем суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів,
тобто практично всіх юристів. Під
безпосереднім керівництвом Ярослава Мудрого було видано зведення законів «Руська правда», тобто саме цей
князь заклав основи цивілізованого
судочинства.
Крім того, я б відзначив ще одну
знаменну подію — на честь 20-річчя створення господарських судів в
Україні ми встановили в будівлі суду
пам’ятний знак — скульптуру Меркурія. Жезл Меркурія — кадуцей — є одним із символів господарського судочинства. Крім того, це символ митних
і податкових органів, знак торгівлі, без
якої не можливий розвиток держави.
— Одеса — велике портове місто й
відомий курорт. Чи відрізняються справи, що розглядаються вашим судом,
від тих, які надходять до судів у інших
регіонах?

— Ми живемо в століття глобалізації, уніфікації, тому всі ці справи, в
усякому разі в нашій державі, мають
багато спільного. Чи відрізняються
чимось справи, які розглядає наш суд?
Так, відрізняються, тому що Одеса
й узагалі Південь України — це унікальний регіон. Практично всі порти
держави зосереджені на території
Одеського апеляційного округу, звичайно, за винятком Криму й частково
Донецької області. В усякому разі сім
портів морських і річкових — це територія Одеського округу.
Я б сказав, що є й інші характеристики, які, безумовно, відрізняють нас
від інших регіонів, тут відіграє роль
географічне положення, про яке тільки що говорили, мова йде про кордон,
а отже, і про митницю. Тому в нас
багато спорів, пов’язаних з митною

діяльністю. Те, що Одеса є великим
морським портом і транспортним
вузлом, а також транзитне положення
нашої держави накладають відбиток
на цю категорію справ. Транспортні
справи є і в інших регіонах, але такий
симбіоз різних видів транспортного
сполучення та його інтенсивності —
навряд чи. Ну й, звичайно ж, на півдні —
рекреаційні зони й дорога земля,
що, безумовно, також відрізняє наш
округ.
«Одна справа може
характеризувати якість роботи
краще, ніж десятки, сотні справ»
— Якщо вірити даним статистики,
наведеним головою ВГС Віктором Татьковим, серед госпсудів першої інстанції
в господарських судах Одеської та Миколаївської областей найнижча якість
здійснення правосуддя. У чому причина
такої ситуації?

— Складне питання. Я взагалі не
прихильник процентоманії: буває так,
що одна справа характеризує якість
роботи краще, ніж десятки, сотні
справ. Але не хочу виправдовувати
госпсуди ні Одеської, ні Миколаївської
областей. Є, звичайно ж, і об’єктивні
причини таких показників. У миколаївському суді тривалий час, як
мовиться, «немає миру під оливами».
Колектив підібрався складний, до того
ж його лихоманило через зміни керівників. Були проблеми з колишнім
головою суду Юрієм Ковалем, справу
про притягання якого до кримінальної
відповідальності ось уже 3 роки не можуть вирішити. Справа розглядається,
він працює суддею, і це не може не накладати певного відбитку на роботу
суду в цілому.
Але вже близько року головою суду
є Костянтин Василяка, який докладає
зусиль для консолідації колективу
суду й поліпшення організації його
роботи. Думаю, що за допомогою
Вищого господарського й Одеського
апеляційного господарського судів це
в нього вийде. Ми ввели таку систему
кураторства, при якій щокварталу
буваємо в суді, зустрічаємось із суддями, запрошуємо їх на стажування
до суду апеляційної інстанції й таким
чином працюємо над єдністю практики, якістю роботи. Також проводимо
спільне обговорення щоквартальних
аналітичних матеріалів судової практики. Все це дозволяє сказати, що в
госпсудах і Миколаївської, і Одеської
областей ми разом з ВГС вирішуємо
кадрові питання, аби підвищити рівень організації роботи.
— Недавно з посади голови Господарського суду Одеської області звільнили
Валентина Продаєвича, якого члени РСГС
звинуватили в поганій організації роботи. У свою чергу В.Продаєвич заявляв: на
нього чинили тиск і вимагали, щоб він

пішов з посади, задовго до проведення
перевірки в суді. У чому ж, на вашу думку,
криється причина звільнення?

— Хай це залишається на совісті
В.Продаєвича — заяви про те, що на
нього чинили тиск. Довгий час відзначалося, що є істотні недоліки в
організації роботи суду, ми надавали
допомогу В.Продаєвичу (згідно зі старим законодавством апеляційні суди
мали можливість надавати методичну допомогу господарським судам).
В.Продаєвичу вказували на суттєві
недоліки в його роботі як голови суду.
ВГС і апеляційний суд намагалися надати допомогу в організації діяльності
Господарського суду Одеської області,
може, навіть приділяли йому більше
уваги, ніж якому-небудь іншому. Але,
на жаль, усі ці заходи виявилися неефективними.
Коли стало ясно, що В.Продаєвич
не може виконувати організаторських
функцій, йому говорили: «Валентине
Олександровичу, у вас закінчується
строк повноважень, ми вас рекомендувати не будемо, або ж самі приймайте рішення». Безумовно, це були
товариські пропозиції, його ж ніхто не
звільняв з посади судді й не ставив так
питання. Проте В.Продаєвич тривалий
час вагався, а ситуація складалася так,
що потрібно було прийти до якогось
рішення. Тому такі, можна сказати,
дружні, колегіальні внутрішні заходи
неагресивного характеру, ці справедливі нарікання сприймалися ним як
тиск. Ніякого тиску не було.
Відзначу, що, хоча Рада суддів і розглядала це питання, остаточне рішення залишалося за Вищою радою юстиції. Проте, коли до ВРЮ було внесено
відповідну пропозицію, почалися, як
мовиться, маневри: В.Продаєвич то
захворів, то не з’явився, то ще якась
заява. Затягування з вирішенням цього питання не сприяло оздоровленню
обстановки в суді.
Оскільки були дотримані певна процедура й порядок розгляду
питання, не можна говорити про
необ’єктивність ВРЮ. Було ухвалено
рішення про звільнення. В.Продаєвич
скористався своїм правом звернутися
до Вищого адміністративного суду й
оскаржити рішення ВРЮ. Судові процеси проходили з дотриманням усіх
процесуальних норм, здійснювався захист усіх процесуальних прав позивача, і в результаті йому було відмовлено
в оскарженні рішення.
В.Продаєвич з вересня минулого
року перебуває у творчій відпустці —
пише докторську дисертацію, суддею
не працює. Подивимося, що буде далі,
але не думаю, що хтось може звинуватити голову ВГС, або весь склад РСГС,
або керівництво Одеського апеляційного госпсуду й особисто мене в
необ’єктивному ставленні до Валентина Олександровича.

«Якщо ти не здатний керувати,
то існує передбачений законом
порядок звільнення з посади»
— Чи означає звільнення
В.Продаєвича, що крісло гойдається й
під головою Госпсуду Миколаївській області К.Василякою?

— Ну, знаєте! Питання так поставлено, що я можу сказати тільки одне:
всі ми не народилися в тих кріслах, в
яких сидимо. Все це тимчасово, потрібно цінувати, що відзначили тебе,
твої здібності керівника й довірили
колектив. Цим потрібно пишатись, і
це потрібно відпрацьовувати.
Якщо ти не здатний керувати, то є
передбачений законом порядок звільнення з посади. Тому дійсно, якщо є
недоліки в роботі, якщо не виходить
вивести колектив на високий рівень
здійснення правосуддя, то ніхто не
гарантує, що К.Василяка або Микола
Закурін (голова Господарського суду
Херсонської області. — Прим. ред.),
або той же В.Балух вічно займатимуть
свої посади.
— Місце В.Продаєвича зайняв Роман
Волков, який до цього працював у Вищому господарському суді. Із суду касаційної
інстанції прийшла і його заступник Рита
Новикова. Як ви ставитеся до такого
«десанту» з Києва? З вами радилися перед
їх призначенням?

— Я знав про дані кандидатури і
вважаю, що це право голови ВГС —
формувати команду суддів, які займають адміністративні посади. Тому
за поданням РСГС на засіданні ВРЮ
була підтримана ініціатива В.Татькова.
Дотримано демократичної процедури,
яка використовується при організації
роботи судів.
Я не бачу якоїсь підоснови в тому,
що приїхали «донецькі» або «київські».
Сьогодні в нашому суді працюють судді
із Житомира, Миколаєва, Кіровограда,
Києва, Севастополя і, звичайно ж, Одеси. Наш суд приваблює людей не тільки
тим, що розміщується в красивій будівлі й у ньому добре організована робота.
Я так думаю, що йде переміщення кадрів, адже життя багатообразне, й різні
причини змушують людей змінювати
місце роботи. Тому не бачу тут ніякої
інтриги й не хотів би навіть про це
говорити. Всього ж за 2011 і 2012 рр. в
колектив прийшло 8 нових суддів. Нині
вакансій у суді немає.
Ви знаєте, у нашому місті говорять:
«Одеса — це не те місце, де починають
робити кар’єру, це те місце, де зазвичай
її закінчують». Тут приємніше залишитися, ніж у Житомирі чи Кіровограді, так що до цього потрібно ставитися
спокійно й філософськи.
«Ми отримали тільки 35,9%
необхідної суми на утримання
будівлі й виконання роботи»
— Господарський суд Одеської області й Одеський апеляційний госпсуд розташовані в одній будівлі. Це допомагає
чи заважає роботі?

— Я б хотів сказати, що тут вимушена ситуація. Раніше арбітраж розташовувався на одному з поверхів у
будинку обласної адміністрації. При
проведенні так званої малої судової реформи, коли створювалася апеляційна
інстанція, потрібно було шукати приміщення. Його знайшли, але для одного суду площа була дуже велика. Тому
в будівлі розмістилися два суди. Сьогодні вже зрозуміло: двом судам тут
тіснувато, потрібно добудовувати, цим
питанням я нині й займаюся. Потрібно
розширюватися, щоб забезпечити сучасний рівень здійснення правосуддя.
Збільшився кадровий склад двох судів,
у тому числі й апарату.
Сусідство абсолютно не заважає
роботі: у кожного своя справа, своя ділянка. А з Миколаєва й Херсона, якщо
потрібно порадитися, приїжджають.
В одеського суду, як мовиться, більше
можливостей, наприклад, можна прийти до колег й обговорити те чи інше
питання, вивчити практику розгляду
апеляційних скарг. Із цієї точки зору,
напевно, Госпсуд Одеської області
перебуває в більш привілейованому
становищі, і це, природно, не заважає
роботі. А з приводу розмов обивателів
про те, що «всі вони одним миром мазані», скажу одне: до чистого не пристане!

перш за все економічний і фінансовий
бік питання і, природно, політична
складова. Якщо ми хочемо мати незалежний, могутній суд, то він не повинен стояти на паперті з простягненою
рукою та канючити у влади гроші на
вирішення елементарних питань.
Нині, якщо говорити про апеляційний суд, за кошторисом цього року
ми отримали тільки 35,9% необхідної
суми на утримання будівлі й на виконання роботи. Навіть на оплату роботи працівників апарату й суддів ми
одержали близько 73% від фактичної
потреби. Найповніше виділені кошти
на оплату комунальних послуг, а ось
на поточний ремонт техніки, утримання будівлі — лише 4,6%. А ви кажете
«красива велика будівля»! Адже вона
напічкана технікою, стоїть найсучасніше обладнання. І газ, і вентиляція,
і кондиціонування, і електрика, і
комп’ютерні мережі — все це споживає
немало, до того ж потребує постійного
ремонту. Необхідно підтримувати цей
стан, а виділено тільки 4,6% від належного. Чи треба про щось ще говорити?
На поштовий зв’язок гроші взагалі
не виділені. А це рух справ. Справа
прийшла в апеляційну інстанцію, її потрібно відправити назад — це поштові
витрати. Надійшла касаційна скарга
— справу потрібно відправити до касаційної інстанції, а це коштує грошей. Я
вже не кажу про повістки. Тільки для
здійснення поштового зв’язку нам потрібно 582,5 тис. грн. За рахунок чого
це робити?! Гряде катастрофа!
— Додаткові кошти планували знайти завдяки судовому збору. Разом з тим
голова ВГС В.Татьков відзначив, що в господарських судах стала зменшуватися
кількість справ, підприємці шукають
шляхів, аби справи розглядалися в цивільному або адміністративному порядку,
щоб зменшити витрати. У вашому регіоні теж зіткнулися з цією проблемою?

— Так, багато надій було пов’язано
з віднайденням коштів за допомогою
цього джерела, але я вже говорив про
методологію. У нас сьогодні існують
3 види юрисдикції: господарська,
спільна кримінальна й цивільна, адміністративна. Не можна порівнювати
витрати на справу про банкрутство, в
якій сотні томів (і це не макулатура!),
й адміністративну справу, що складається з 2 сторіночок. Справа про
банкрутство — це багатоплановий
процес. Це не тільки юридичний бік,
а й економічний, соціальний. Це інтереси громадян і організацій різного
рівня, підприємств. У таких питаннях
зачіпаються господарські зв’язки. І
порівнювати цю справу та справу, в
якій оскаржується акт якогось органу
місцевого самоврядування... тут, як
мовиться, коментарі зайві!
Ми вважали, що потрібно дивитися не на сумарні цифри, які нічого
не говорять, а враховувати якість,
складність справ, повинні вводитися
коефіцієнти. Зрозуміло, що не можна
порівнювати громадянина й організацію, суми, які лежать на рахунках тієї
чи іншої організації, якось легше відірвати й пустити на мито, ніж дістати з
кишені громадянина, щоб він пішов у
суд. Але, на мій погляд, було помилково вважати, що вся судова система забезпечуватиметься через ставки мита
в господарських справах. Сьогодні всі
рахують гроші, і підприємства зокрема. Їхні юристи й адвокати знаходять
тисячі варіантів неузгодженості, щоб
фактично господарська справа розглядалася в адміністративних судах. Іноді
люди знаходять компроміс при досудовому розгляді цих справ. Не знаю,
до чого це може призвести надалі: до
відходу в «тінь» чи ж до того, що розбиратися будуть кримінальні структури та встановлювати своє право в
господарських відносинах. Потрібно
негайно переглядати цю систему й
приводити її до норми, враховуючи
всі помилки, які були допущені, слід
повернути нормальний процес надходження справ у суди. Тоді можна
буде говорити й про надходження
судового збору.
«Процес у режимі
конференцзв’язку обійдеться
дешевше. Не буде втрати
робочого часу, видатків на
відрядження і пересилання
справ»

— Дивлячись на велику скляну будівлю, в якій розміщується суд, важко
повірити, що в нього можуть виникати
матеріальні проблеми. Яка тепер ситуація з фінансуванням? Наприклад, деякі
суди почали скаржитися на те, що не
вистачає коштів навіть на марки, а про
це не говорили вже кілька років.

— Як ви ставитеся до того, що Верховний Суд позбувся можливості переглядати господарські справи на власний
розсуд? Ці нововведення вдосконалили
роботу? Може, варто повернути правила, які були раніше?

— Спроба вирішити питання за
допомогою судового збору, я б сказав,
не вдалася, тому що методичні підходи до розв’язання цієї проблеми були
«збиткові». Фінансування правосуддя
та створення незалежного суду — це

— Ми вже все це проходили й відірвалися від триступінчатої системи
оскарження судового рішення першої
інстанції (в апеляційній інстанції, у
вищому суді, а потім у Верховному). І
наступати знову на ці граблі, напевно,

судова влада
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було б безрозсудно. Водночас я розумію: система, що діє сьогодні, теж не
досконала, щоб виправити помилку
ВГС або ВАС необхідно знайти спосіб,
який не обмежить прав громадянина
й не порушуватиме принципу верховенства права.
Таким чином, щоб усе це відлагодити, напевно, й необхідний нинішній
стан речей. У касаційній інстанції існує палата, яка вирішує питання: допускати чи ні перегляд справи у ВС.
Самокритика — це хороша річ, але людині або органу, не так просто визнати,
що він допустив помилку. Безумовно,
сьогоднішній порядок потрібно вдосконалити. На це вказують міжнародні
організації, та ми й самі це бачимо.
Напевно, шлях лежить усе-таки через таку систему допуску до повторної
касації, яка, з одного боку, не обмежувала б принципу верховенства права,
а з другого — не допускала до повторної касації величезну масу справ і не
позбавляла ВС можливості займатися
визначенням судової практики в глобальних напрямах. Думаю, що істина
завжди лежить посередині, і з чимось
потрібно розлучатися або щось реформувати.
— Судова система готується до
впровадження відеоконференцзв’язку,
щоб сторони в справі могли не їздити з
одного міста в інше. Як ви ставитеся до
таких технічних новацій? Адже, наприклад, запровадження автоматичного

розподілу справ проходило не так уже
й гладко?

— Що стосується впровадження
відеоконференцзв’язку, то я давно
про це говорив, виступав на різних
форумах і вносив таку пропозицію. У

Африці. Але, на жаль, ці напрацювання не знайшли застосування в Україні. Коли ми будуємо нове правосуддя
й прагнемо, щоб воно працювало
ефективніше, необхідно займатись і
відеозв’язком.

— Йде дуже інтенсивний процес. Я
думаю, кадрове питання — вічне. Рух
кадрів — це природний процес, тому,
звичайно, людей потрібно вчити. Для
цього необхідна система підготовки через школи, інститут підвищення квалі-

«Молодих суддів приваблюють
не матеріальні вигоди,
а можливість самореалізуватися».
нас в окрузі три області: Херсонська,
Миколаївська й Одеська. Остання —
найбільша область у країні за протяжністю. Від Одеси на північ до Кодими,
Саврані — 260 км, до Кілії, Рені (на
півдні. — Прим. ред.) — 270 км, від
Херсона до Одеси — теж 250 км. Це
величезний простір, і доводиться витрачати час і кошти на оплату поштових послуг, на транспорт і т.д.
Ви побачите, що процес у режимі
конференцзв’язку обійдеться дешевше.
Не буде втрати робочого часу, видатків
на відрядження й пересилання справ.
Тому я за те, щоб відеоконференцзв’язок
упроваджувався не тільки при розгляді
кримінальних справ, а й у господарських та адміністративних.
Такий досвід уже є в багатьох регіонах. ООН використовувала його в

Я говорив про те, що нам не вистачає цієї споруди і, потрібно добудовувати корпус, де будуть зали судових
засідань і нарадчі кімнати. Хотілося б у
новій будівлі використовувати технічні можливості телекомунікаційного
зв’язку, щоб ми могли показати всій
Україні, як це зроблено в Одесі. Мій
лист із пропозиціями із цього питання
лежить у ДСАУ й ВГС.
«Не кожен юрист може бути
суддею»
— Недавно до судів прийшли нові
кадри. Скільки вакансій вдалося заповнити в Одесі, Миколаєві та Херсоні? Ви
вже познайомилися з новими суддями?
Не боїтеся, що через них збільшиться
відсоток браку?

фікації, стажування і т.д. Все це потрібно вводити. Багато чого з попередньої
системи ми втратили, зруйнувавши,
але не створивши нової дієвої системи.
Тому, звичайно, все природним чином
проходитиме через процедуру оновлення кадрів та їх навчання. Думаю, що
це не виявиться великою проблемою і
якість правосуддя не постраждає.
— Чому, на вашу думку, молоді юристи прагнуть стати суддями? Що їх
приваблює: зарплата, високий статус
чи усвідомлення того, що це їхнє покликання?

— Думаю, що, крім іншого, є й усвідомлення того, що це їхнє покликання.
Я, як мовиться, «кар’єрний суддя». Ще
в радянський час зі студентської лави
був обраний суддею, тобто прийшов не
з іншої професії. Хоча в моїй біографії

були такі ситуації, коли доводилося
переходити в іншу систему, але все
одно повертався на посаду судді.
Завжди існувала думка, що посада
судді — це вінець кар’єри юриста, але
не кожен юрист може бути суддею.
Це величезна відповідальність. Треба
вміти не тільки використовувати професійні знання, а й розуміти життя.
Це філософія кар’єри судді, вміння
аналізувати й застосовувати величезну
кількість знань у різних галузях. Цим
і приваблює професія судді.
Правда, на мій погляд, її сьогодні
принизили. Виною чому і держава, і
журналісти, і, безумовно, судді, які
зняли із себе відповідальність. Держава, якщо вона хоче підняти авторитет
судової влади, а значить, і власний,
повинна піклуватися про шанобливе
ставлення суспільства до цієї професії, а не тільки цінувати жертовність
молодих людей, які, незважаючи ні на
що, хочуть стати суддями. Їх, повірте,
приваблює не матеріальна вигода, а
можливість найповніше самореалізуватися й довести, що вони кращі, що
мають на це право, і, звичайно, певна
незалежність при ухваленні рішень.
Ось це й підштовхує юристів до того,
щоб стати суддями.
І, напевно, ще розуміння того, що є
Божий суд. Як у молитві судді, котрий
постав перед Господом Богом:
Суди мене як Бог!
Я ж судив як людина! 

САМОВРЯДУВАННЯ

СПІВПРАЦЯ

Керівництво про запас

Курс
на інновації

РСАС формуватиме резерв суддів на зайняття адмінпосад

ТЕТЯНА КУЛАГІНА

якостями зможуть здійснювати адміністративні функції на високому
професійному рівні».
У документі, зокрема, зазначається, що претендувати на портфель
керівника можуть і ті судді, які вже
займають адмінпосади, і ті, хто вперше хоче опинитися в кріслі голови чи
його заступника.
Строк перебування в резерві — не
більше 5 років, а один і той же кандидат може зараховуватися до «керівницького запасу» неодноразово. На
заміщення однієї вакансії має право
претендувати не один кандидат.
Зауважень до положення в членів
ради не було, тому документ отримав
одноголосну підтримку.

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Рада суддів адміністративних
судів затвердила Положення
про формування резерву на
заміщення адміністративних
посад в адміністративних судах.
Документ має вберегти від
упущень та недоліків при доборі
майбутнього керівництва.
Кадрова черга
Отримання портфелю керівника —
процедура не з простих. Кандидат
на адмінпосаду має пройти шлях від
відповідної ради суддів, яка вносить
подання, до Вищої ради юстиції, яка
призначає на посади. До органу суддівського самоврядування претендент повинен прийти не з пустими
руками, а з пакетом документів: характеристикою, довідкою про показники роботи, біографією і т.д.
РСАС ще в жовтні 2010-го затвердила Порядок підготовки документів
та розгляду питань щодо призначення суддів на адміністративні посади
в адмінсудах та звільнення їх з цих
посад, визначила перелік необхідних
документів. А от Рада суддів господарських судів пішла ще далі — створила кадровий резерв на заміщення
адмінпосад.
Рада суддів загальних судів інакше поставилася до цього питання.
«Спеціального порядку висунення
кандидатури на керівну посаду в нас
немає. Власне, право ініціативи належить раді суддів. Але це не означає, що до нас не може звернутися
особа, яка ба жає зайняти крісло
керівника, чи голова суду. Я думаю,
щось зм і нювати немає пот реби.

Залишити раду

Л.Гончар — М.Кобилянському: «Погодьтеся, Миколо Генріховичу, прийняття положення
про формування резерву покращить роботу Ради суддів адмінсудів».

Якщо ми розпишемо в положенні, за
чиїм поданням це відбувається, то
вийде, що комусь віддаємо перевагу», — розповідав восени минулого
року в інтерв’ю «ЗіБ» голова РСЗС
Павло Гвоздик.
Позиція РСЗС не збігається з позицією РСАС. Остання не лише не
відмовляється від «розписування»
процедури, а й вирішила її вдосконалити. Аби не відставати від органу
самоврядування «господарників» та
уникнути труднощів із застосуванням раніше прийнятих документів,
«адміністративники» затвердили
Положення про форм у вання резерву на заміщення адмінпосад в
адмінсудах.

5 років «у запасі»
20 квітня РСАС видала «на-гора»
документ, відповідно до якого володарі мантій «ставатимуть у чергу» за
адмінпосадами. «Метою положення
є забезпечення висококваліфікованого, виваженого, врегульованого
та якісного формування резерву, а
також недопущення недоліків у роботі при доборі кандидатів на адміністративні посади в адмінсудах», —
зазначила заступник голови РСАС
Любов Гончар.
За її словами, «формування резерву забезпечить підготовку для
зайняття адмінпосад особами, які
за своїми діловими, моральними

На засіданні говорили й про «кадрові втрати». Як повідомив голова
РСАС Микола Кобилянський, 6 квітня
суддя Вищого адміністративного суду
Анатолій Рибченко подав заяву про
виключення його зі складу органу суддівського самоврядування за власним
бажанням. Очільник РСАС зазначив,
що відповідно до пп.1 п.17 Положення
про Раду суддів адміністративних судів України повноваження члена ради
припиняються із дня подання ним
заяви. Відтак фактична чисельність
РСАС нині становить 10 законників.
Нагадаємо, що А.Рибченко був обраний до складу ради на конференції,
яка відбулася 9 вересня 2011 р. Так
як виключне право на формування
ради має лише цей орган суддівського
самоврядування, «адміністративникам» доведеться чекати на поповнення ради принаймні до осені. Адже
такий форум повинен проводитися
щорічно. 

ПОЗИЦІЯ

Довічне обмеження
Законодавчі зміни призвели до порушення гарантій
незалежності служителів Феміди
АНІ ГАЛУК

Рада суддів України погодилася
з правовою позицією Верховного
Суду стосовно того, що
законодавчими змінами було
допущено суттєве порушення
гарантій незалежності служителів
Феміди.
Незалежність без обмежень
Під час чергового засідання 20 квітня РСУ висловила свою правову позицію з питань, за якими відкрито провадження за конституційним поданням
Верховного Суду стосовно обмеження
розмірів і зміни інших умов виплати
пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці.
Зокрема, щодо відповідності Конституції положень ст.2 і абз.2 п.2 розд.2
«Прикінцеві та перехідні положення»
закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8.07.2011 та ст.138
закону «Про судоустрій і статус суддів»
(у редакції від 8.07.2011).
З проханням висловити позицію
щодо питань, порушених у поданні до

РСУ, звернувся суддя Конституційного Суду Сергій Винокуров.
РСУ підтримала правову позицію
ВС і дійшла висновку, що новими
положеннями фактично ліквідовано інститут щомісячного довічного
грошового утримання суддів у відставці, що слугував гарантією незалежності для працюючих суддів,
оскільки розміри зазначеної виплати
урівняно з максимальними розмірами пенсійного забезпечення усіх
категорій осіб, які мають право на
отримання пенсії.
«Ра да с уддів Укра їни вва жає,
що незалежність суддів полягає передусім у їхній самостійності, не
пов’язаності при здійсненні правосуддя будь-якими обставинами та іншою, крім закону, волею. Організація
і функціонування судів, у тому числі
й здійснення ними правосуддя органічно пов’язані з незалежністю суддів.
Положеннями ч.2 ст.126 Конституції,
яка передбачає те, що незалежність і
недоторканність суддів гарантується
Конституцією і законами України, забороняється вплив на суддів у будьякий спосіб. Обмеження розмірів і
зміни інших умов виплати пенсій та
щомісячного довічного утримання

суддів у відставці доводить порушення конституційних засад незалежності суддів» — йдеться в позиції органу
суддівського самоврядування.
Крім того, РСУ підтримала проект
«Про внесення змін до статті 138 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів», підготовлений Державною
судовою адміністрацією. Зокрема, запропонований документ передбачає ч.3
викласти в такій редакції: «щомісячне
довічне грошове утримання виплачується судді в розмірі 80% грошового
утримання судді, який працює на
відповідній посаді. У разі зміни умов
оплати праці суддів судів загальної
юрисдикції здійснюється перерахунок
раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання, виходячи з розміру суддівської винагороди
суддів судів загальної юрисдикції відповідної інстанції, з дня виникнення
права на відповідний перерахунок». Також РСУ вирішила звернутися до Кабміну з пропозицією внести на розгляд
Верховної Ради згаданий законопроект.
Однаковість символів
Водночас РСУ, розглянувши звернення голови Окружного адмінсуду

м.Києва Павла Вовка, висловила позицію щодо однакового застосування служителями Феміди символів
судової влади.
Оскільки законниками вищих
спеціалізованих судів затверджено
власні зразки мантії та нагрудного
знака судді, а місцеві та апеляційні
установи відповідної юрисдикції,
орієнтуючись на своїх колег вищих
інстанцій, закріплюють власний
зразок нагрудного знака, П.Вовк
звернувся з листом до Ради суддів
України щодо врегулювання цього
питання.
На думку членів ради, чинним законодавством не передбачено жодних
правових підстав для затвердження
судами власних зразків мантії та нагрудного знака судді, адже відповідно
до ч.2 ст.16 закону «Про судоустрій і
статус суддів» вирішення питання
стосовно затвердження зразків мантії та нагрудного знака віднесено до
компетенції РСУ.
У своїй позиції рада вказала, що
символи судової влади, зокрема зразки мантії та нагрудного знака судді,
повинні відповідати зразкам, затвердженим рішеннями РСУ від 16.05.2003
та від 17.03.2005. 
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Представники ДСАУ зустрілися
з експертами проекту Twinning,
аби обговорити перспективні
нововведення у вітчизняних
судах, зокрема запровадження
електронного документообігу між
учасниками судового процесу.
Проект Twinning «Підвищення
ефективності та якості управління
адміністративних судів в Україні»
стартував восени минулого року.
Впровадження інструменту Twinning
Європейською комісією відбулося ще
в 1997 році задля обміну досвідом у
певній сфері державного регулювання
та інтеграції норм, стандартів ЄС у законодавство країн-бенефіціарів. Україні першій серед країн СНД пощастило
долучитися до нового формату співробітництва з країнами — членами
ЄС. Станом на липень 2011-го в нашій
державі було започатковано 51 проект,
з них 14 завершено, 6 — в процесі реалізації, ще 9 почнуть виконувати найближчим часом, решта перебувають
на різних етапах підготовки.
Проект «Підвищення ефективності
та якості управління адміністративних судів в Україні» продовжиться до
вересня 2013 р. і за цей час повинно
бути виконано його ключове завдання: покращення якості роботи адміністративних судів шляхом розвитку
їх функціональних можливостей та
впровадження передової європейської
й світової практики. Одним із його
компонентів є оцінка стану ведення документообігу в пілотних судах
першої й другої інстанцій та у Вищому адмінсуді. У рамках виконання
цього проекту в нашій країні з 16 до
20 квітня перебувала експертна комісія:
суддя Верховного адміністративного
суду Литовської Республіки Віргіліус
Валанчус, державний радник Франції
Франсуаза дю Каруж та постійний радник проекту Twinning в Україні Крістофер Вюртц. Іноземні фахівці разом
із вітчизняними колегами обговорили
низку питань щодо організації роботи
документообігу в адміністративних
судах, розробки програми з діловодства та її технічної підтримки тощо.
Зокрема, заступник гендиректора ДП
«ІСС» Віталій Живаєв поінформував
експертів про технічні аспекти процедури проходження справ у адміністративних судах, а також окреслив
перспективи вдосконалення судового
документообігу. Так, за його словами,
наразі створена робоча група, яка займається розробленням стандартних
форматів обміну для надсилання процесуальних документів і подання позовних заяв. Зокрема, на переконання
експертів, запровадження електронних
судових рішень значно підвищить
оперативність повідомлення про них
сторонам справи та дозволить суттєво
економити бюджетні кошти.
Після переходу на «цифрові» вердикти черга дійде й до позовних заяв, які також будуть прийматися в електронному
вигляді. «У запровадженні такого механізму зацікавлені як представники судового процесу так і, власне, судові інстанції. Єдиний нюанс: можуть збільшитися
витрати на друкування позовних заяв для
суддів, які не захочуть працювати з документами в електронному вигляді», —
зазначив В.Живаєв. Водночас іноземні
експерти поцікавилися, як бути тим,
хто не має доступу до комп’ютера.
Проте електронний документообіг між
учасниками судового процесу вводиться паралельно з паперовим. «Подача позовної заяви в електронному вигляді —
це додатковий сервіс, і він аж ніяк не
замінює отримання чи відправку документа поштою»,— пояснив гендиректор
ДП «ІСС». 

судова влада
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ПОЗИЦІЯ

Скасовані проступки

НЕОНІЛА
МЕЛЕЖИК
28 квітня
Суддя Вищого господарського суду.
ВІКТОР ТАТЬКОВ
29 квітня,
56 років

ВРЮ підтримала служителів Феміди, не згодних з рішенням ВККС

Голова Вищого господарського суду, член
Вищої ради юстиції, кандидат юридичних
наук, заслужений юрист України, нагороджений орденами Князя Ярослава Мудрого
V ступеня та «За заслуги» ІІІ ступеня.
СЕРГІЙ
ВДОВІЧЕНКО
30 квітня,
52 роки
Суддя Конституційного Суду України, заслужений юрист України.
СЕРГІЙ КІВАЛОВ
1 травня,
58 років
Член Вищої ради юстиції, голова Комітету
ВР з питань правосуддя, доктор юридичних
наук, заслужений юрист України, нагороджений орденами Князя Ярослава Мудрого
V ступеня та «За заслуги» усіх ступенів.
ОЛЕНА
КУЗЬМЕНКО
3 травня
Суддя Верховного Суду України, заслужений
юрист України.
СВІТЛАНА
БАКУЛІНА
4 травня
Суддя Вищого господарського суду.
ТЕТЯНА
ДОБРОЛЮБОВА
4 травня
Суддя Вищого господарського суду, заслужений юрист України.
ЮРІЙ
НЕЧИПОРЕНКО
5 травня,
64 роки

 Закінчення, початок на стор.1
«Інше порушення, яке їй інкримінувалося, полягало в тому, що суддя
заслухала справу за відсутності однієї зі сторін. При цьому сторона
була належним чином повідомлена
й заяв про неможливість прибути
на судове засідання не надходило.
Рішення в цій справі, яке прийняла
Л.Короткова, не скасоване», — вказав
член ВРЮ.
Водночас, за його словами, «ВККС
відмовила в порушенні дисциплінарної справи щодо судді, але з тих
підстав, що закінчилися строки притягнення до дисциплінарної відповідальності».
«На мою думку, є всі підстави, щоб
задовольнити скаргу судді й виключити з рішення ВККС вказівку на те,
що у відкритті дисциплінарної справи
відмовлено через закінчення строків.
Я вважаю, що в діях судді не було дисциплінарного проступку», — підсумував С.Сафулько.
Також підтримку ВРЮ отримав
суддя Ясинуватського міськрайсуду
Донецької області Павло Бичков, який
також скаржився на рішення ВККС.
Нагадаємо, 17 листопада минулого
року «кваліфікаційники» оголосили
йому догану.
Як повідомив член ВРЮ Олександр Удовиченко, суддя прийняв до
розгляду заяву про перегляд за нововиявленими обставинами рішення,
яке він виносив раніше, і відмовив
у її задоволенні. Свої дії він мотивував, зокрема, тим, що особа, яка
подала таку заяву, не є стороною у
справі, чого вимагає процесуальне
законодавство. Його ухвала про від-

вольнити скарги обох суддів і скасувати рішення ВККС.
Звільнення
в перспективі

С.Сафулько вказав, що в діях судді, яка оскаржувала рішення ВККС,
не було ознак дисциплінарного проступку.

мову в задоволенні заяви ніким не
оскаржувалася.
Натомість скарга на суддю надійшла до ВККС. У своїх претензіях скаржник указував на те, що
П.Бичков незаконно відмовив йому
в перегляді за нововиявленими обставинами. У свою чергу, зазначив
О.Удовиченко, ВККС мотиву вала
своє рішення про притягнення судді
до дисциплінарної відповідальності тим, що П.Бичков безпідставно
прийняв згадану заяву до розгляду.
При цьому комісія послалась на постанову Пленуму Верховного Суду
про практику перегляду судами у
зв’язку з нововиявленими обстави-

нами рішень, що набрали законної
сили. Відповідно до цього в разі
звернення особи, яка не брала участі
в справі, суддя ухвалою відмовляє в
прийнятті її заяви. Проте, за словами О.Удовиченка, навіть якщо суддя
припустився такої помилки, він жодним чином не порушив прав скаржника. Тим більше, що у своїй скарзі
той просить покарати суддю за те, що
він не задовольнив його заяви. «Тому
будь-яких підстав для дисциплінарної
відповідальності не вбачається, і потрібно скасувати рішення ВККС», —
наголосив О.Удовиченко.
Порадившись за зачиненими дверима, члени ВРЮ погодилися задо-

Натомість значно менше пощастило двом суддям, щодо яких надійшли
пропозиції про звільнення за порушення присяги.
За крок до усуненя з посади опинився суддя Господарського суду
Сумської області Сергій Миропольський. Як поінформував голова ВРЮ
Володимир Колесниченко, претензії до судді стосуються як його поведінки, так і якості роботи. Так,
С.Миропольський систематично не
з’являвся на робочому місці без поважних причин або ж з’являвся в
нетверезому стані. Крім порушення
трудової дисципліни, члени ВРЮ простежили тенденцію зниження якісних
показників діяльності судді: за останні 3 роки кількість скасованих рішень
збільшувалась. Як повідомляв «ЗіБ»,
27 березня ВРЮ вже розглядала його
суддівську долю і, щоб не звільняти
його за порушення присяги, запропонувала піти за власним бажанням.
Спочатку С.Миропольський дослухався до поради й написав заяву, але
потім відкликав її. Тому ВРЮ внесла
подання до Верховної Ради про його
звільнення за порушення присяги.
Аналогічне рішення Рада ухвалила
щодо судді Рівненського міського
суду Рівненської області Ігоря Ковальова. Пропозицію про його звільнення внесено за результатами перевірки
відомостей, викладених у зверненні
народного депутата В.Матчука від
20.10.2010. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Голова Апеляційного суду Київської області,
заслужений юрист України, нагороджений
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
ВАЛЕНТИНА
ПАЛІЙ
7 травня

Харчові добавки
Вимагаючи від підсудної ковбаси, законник порушив присягу

Суддя Вищого господарського суду, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук,
нагороджена орденами Княгині Ольги III ступеня, «Слава на вірність Вітчизні» III ступеня.
ВОЛОДИМИР
МАСЛІЙ
7 травня, 50 років
Голова Київського апеляційного адміністративного суду.
КСЕНІЯ
ГРЕЙЦ
8 травня
Суддя Вищого господарського суду, заслужений юрист України.
ОЛЬГА
КРОЛЕВЕЦЬ
8 травня
Суддя Вищого господарського суду.
ВАСИЛЬ КУХАР
9 травня,
62 роки
Голова Харківського апеляційного господарського суду, кандидат юридичних наук,
заслужений юрист України, нагороджений
орденом «За заслуги» III ступеня.

ТЕТЯНА САДИЧЕНКО

19 квітня члени Вищої
кваліфікаційної комісії
розглянули питання про
порушення присяги головою
Верховинського районного суду
Івано-франківської області
Василем Токаруком, що отримав
від підсудної продукти вартістю
понад 2 тис. грн.
Як повідомив Віктор Мікулін, у
ході розгляду кримінальної справи
суддя запропонував підсудній принести йому продуктовий набір в обмін
на пом’якшення вироку. Вона у свою
чергу звернулася із заявою із цього
приводу в Службу безпеки. В обумовлені терміни В.Токарук отримав пакет
із їжею, і цей факт був зафіксований.
Однак порушену проти служителя
Феміди кримінальну справу незабаром
закрили — через «малозначимість»
отриманої винагороди.
Водночас суд визнав В.Токарука
винним у скоєнні корупційних діянь,
апеляційний суд залишив це рішення
в силі. Вислухавши доповідь колеги,
Володимир Віхров поцікавився в судді: «Яка у вас заробітна плата?» Останній пригадав, що на той момент він

отримував близько 6 тис. грн., після
чого В.Віхров уточнив: «На ковбасу
вистачало?»
У свою чергу обвинувачуваний
спробував розповісти про обставини
справи зі своєї точки зору. За його словами, підсудна кілька разів підходила
до нього й пропонувала хабар, розповідаючи про те, що в неї хвора дочка.
Від хабара, за словами В.Токарука, він
відмовився і «запропонував витратити
ці гроші на лікування дочки», проте
підсудна все одно перед засіданням
принесла продукти.
«Ви скільки років працюєте суддею? — поцікавився, вислухавши
таку версію подій, В.Віхров. — Що ви
дурниці розповідаєте? У вас там що,
прохідний двір, що підсудні заходять і
виходять, коли їм заманеться? Де процесуальний порядок?» У відповідь на
це законник заявив, що допустив певні
порушення, але без злого наміру. «До
мене прийшла людина, яка старша за
мене, — зазначив В.Токарук, — немолода жінка, як я міг її не вислухати?»
Водночас В.Мікулін попросив
суддю більше не розповідати про те,
як все було. «У мене тут все розписано, — заявив він. — Все встановлено
судом». Член комісії зачитав витяги
з документів, що були в нього, зокрема, зі свідчень підсудної, в яких

вона не просто стверджувала, що
В.Токарук вимагав хабар, а відзначала, що ці його слова записані на
диктофон. В.Мікулін також процитував частину заяви жінки, в якій
мова йде про те, що вона повинна
принести «копченої ковбаси, м’яса,
шашлику, буженини, коньяку», а на
її питання, скільки саме всього цього
потрібно, служитель Феміди відповів: «Скільки не шкода». Також член
комісії нагадав про те, що В.Токарук
на судове засідання з приводу отримання ним хабара не з’явився. «Я був
на лікуванні, — поділився він, — і
просив відкласти розгляд справи, але
її розглянули за моєї відсутності».
Вислухавши суддю, «кваліфікаційники» надали слово представнику
Генпрокуратури Володимиру Молодику, що також був на засіданні. «З
огляду на об’єктивну сторону, складу
злочину немає, — відзначив той. — Але
є факт адміністративного правопорушення, який не можна залишити без
розгляду».
У свою чергу заступник голови
комісії Микола Пінчук нагадав всім
присутнім про те, що питання про порушення суддями присяги входять до
компетенції ВРЮ, а не ВККС. «Ми не
звільняємо», — відзначив М.Пінчук, а
Віктор Шаргало уточнив у В.Молодика,

чого саме добивається прокуратура.
«Ви хочете, щоб на корупційні дії наклали «дисциплінарку»? — здивувався
він. — Щоб ми оголосили догану — і
хай далі працює?»
У відповідь на це представник прокуратури заявив: «Якщо питання про
звільнення вирішує ВРЮ, то ми згодні
на таку процедуру». Втім, про усунення з посади заговорив і сам служитель
Феміди: «12 січня минулого року мною
подана у ВРЮ заява про звільнення», —
сказав членам комісії В.Токарук. «А
чому не 12 листопада, коли вас за руку
схопили? — поцікавилася Ніна Фадєєва. — Чого ви весь цей час сиділи й
чекали?»
Суддя залишив останнє питання
без відповіді, а члени комісії, порадившись, дійшли висновку: «Направити
справу на розгляд у ВРЮ у зв’язку з
тим, що в діях судді виявлена ознака
порушення присяги».
Що ж, тепер ВРЮ, ймовірно, доведеться об’єднати три справи в одну —
крім матеріалів ВККС і заяви самого
В.Токарука, питання «ковбасних» хабарів уже не раз розглядалося й окремо на засіданнях Ради. Як раніше повідомляв «ЗіБ», винесення рішення
в справі судді-хабарника вже двічі
(27 березня і 11 квітня) відкладалося для
додаткового вивчення матеріалів. 

17. Відмовлено у задоволенні скарги
Горщарука Петра Павловича, звільненого з посади начальника відділу
нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами,
які ведуть боротьбу з організованою
злочинністю, прокуратури Волинської
області, на наказ прокурора Волинської
області Гіля А.І. від 14.09.2008 №272 ос.
18. Затверджено матеріали перевірки, проведеної членом ВРЮ за
зверненням (клопотанням) прокурора Одеської області Проценка І.В. від
14.10.2011, направленим членом ВРЮ,
з висновком про відсутність підстав
для внесення подання про звільнення
Каплі Олексія Івановича з посади судді
Приморського районного суду м.Одеси
за порушення присяги.
19. Затверджено матеріали перевірки, проведеної членом ВРЮ за скаргою
голови правління ПАТ «Промінвестбанк» Башкірова В.В. від 5.12.2011, з
висновком про відсутність підстав
для внесення подання про звільнення Масендича Василя Васильовича
та Панас Наталії Леонідівни з посад
суддів Пролетарського районного
суду м.Донецька за порушення присяги судді.

20. Затверджено матеріали перевірки, проведеної членом ВРЮ за зверненням тимчасового адміністратора
ВАТ КБ «Надра» Жуковської В.Б. від
23.09.2009, з висновком про відсутність
підстав для внесення подання про
звільнення Чернявської Лариси Миколаївни з посади судді Приморського
районного суду м.Одеси за порушення
присяги.
21. Затверджено матеріали перевірки, проведеної членом ВРЮ за зверненням Хряпинської С.С. від 12.08.2011,
з висновком про відсутність підстав
для внесення подання про звільнення Коростійової Валентини Іванівни,
Ізмайлової Галини Нуріївни та Івах
Антоніни Петрівни з посад суддів Апеляційного суду Харківської області за
порушення присяги.
22. Затверджено матеріали перевірки, проведеної членом ВРЮ за зверненням голови адвокатського об’єднання
«Чернігівська обласна колегія адвокатів» Авраменка Г.М.від 18.06.2010,
з висновком про відсутність підстав
для внесення подання про звільнення
Шипова Ігоря Миколайовича з посади
судді Новозаводського районного суду
м.Чернігова за порушення присяги.

КАДРИ

Перевірка сумлінності


Вища рада юстиції
Довідка
про результати розгляду
питань порядку денного

11 квітня 2012 року

м.Київ

 Закінчення, початок у №17
12. Прийнято рішення внести подання про звільнення суддів з посад за
загальними обставинами:
12.1. У зв’язку із закінченням строку,
на який призначено:
Щасної Олени Вікторівни — судді
Подільського районного суду м.Києва.
12.2. У зв’язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом
здоров’я:
Бунчак Божени Романівни — судді
Болехівського міського суду ІваноФранківської області.
12.3. У зв’язку з поданням заяви про
відставку:
Бурбака Валерія Миколайовича —

№6

судді Октябрського районного суду
м.Полтави;
Збицької Катерини Данилівни —
судді Малинського районного суду
Житомирської області;
Покровської Тетяни Семенівни —
судді Корабельного районного суду
м.Миколаєва;
Пономаренка Георгія Івановича —
судді Жовтневого районного суду
м.Маріуполя Донецької області;
Михайлова Володимира Олексійовича — судді Апеляційного суду
Одеської області;
Цвірюка Василя Онуфрійовича — судді Апеляційного суду Харківської області.
13. Скасовано рішення ВРЮ від
27.03.2012 про внесення подання про

звільнення Миропольського Сергія
Олексійовича з посади судді Господарського суду Сумської області у зв’язку з
поданням заяви за власним бажанням.
14. Відхилено пропозицію члена ВРЮ від 20.04.2011 про внесення
подання про звільнення Калюжної
Вікторії Вікторівни з посади судді
Орджонікідзевського районного суду
м.Запоріжжя за порушення присяги.
15. Відхилено пропозицію члена
ВРЮ від 6.04.2011 про внесення подання про звільнення Максимович Галини
Василівни з посади судді Іллічівського
міського суду Одеської області за порушення присяги.
16. Відхилено пропозицію члена
ВРЮ від 17.10.2011 про внесення подання про звільнення Самойлової
Валентини Василівни з посади судді
Харківського окружного адміністративного суду за порушення присяги,
внесену за результатами перевірки
відомостей, викладених у скаргах представника ВАТ «Ольга» Жорника В.І.
від 23.06.2010, одна з яких направлена
до ВРЮ старшим прокурором управління розгляду звернень та прийому
громадян Генеральної прокуратури
І.Чірковою.

судова влада
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ВІДСТАВКА

Основи формування кадрів



Верховна Рада
України
Постанова

Про звільнення судді

Дотримання принципів добору приведе в суддівський корпус професіоналів
ОЛЕКСАНДР
ГОНЧАРЕНКО,
керівник cлужби голови
Вищої ради юстиції,
кандидат юридичних наук

Про те, на які важливі
принципи потрібно звертати
увагу, заповнюючи вакансії
в суддівському корпусі, і
що необхідно для того, аби
забезпечити третю гілку влади
кваліфікованими кадрами, у
«Віснику Вищої ради юстиції»
(№9/2012) розповів керівник
служби голови Вищої ради юстиції
Олександр ГОНЧАРЕНКО.
Незалежність процедури
Принципам функціонування судової влади присвячено чимало як вітчизняних, так і зарубіжних наукових робіт.
Фактично кожен дослідник судової системи більшою чи меншою мірою окреслював принципи її функціонування.
Однак питанням реалізації принципів
функціонування судової влади в процедурі добору кандидатів на посади суддів
комплексних наукових досліджень присвячено не було.
Принципи формування суддівського корпусу є похідними від принципів функціонування судової влади й
відображають основні засади процесу
добору суддів як складової організації діяльності судової влади в цілому.
Особливості формування суддівського корпусу зумовлені дією таких принципів судочинства, як-от:
• законність;
• незалежність і самостійність;
• спеціалізація при побудові судової системи;
• незалежність, недоторканність,
незмінюваність і професіоналізм
суддів.
Водночас зазначені загальні засади
виявляються й деталізуються в спеціальних принципах добору кандидатів
на посади суддів.
Прийняття закону «Про судоустрій
і статус суддів» не тільки структурно
вплинуло на функціонування судової
системи, а й забезпечило удосконалення принципів судової влади, особливо
у сфері формування корпусу професійних суддів.
Аналіз положень законів «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу
раду юстиції» дозволяє виокремити
такі принципи процедури добору кандидатів на посади суддів:
• законність;
• незалежність;
• рівність кандидатів;
• безпосередність;
• відкритість і прозорість;
• правова визначеність;
• спеціалізація;
• об’єктивність й анонімність;
• фіксування процедури добору
технічними засобами;
• оскаржуваність рішень.
Принцип законності, закріплений
в стст.65—73 закону «Про судоустрій і
статус суддів», передбачає суворе дотримання Президентом, Вищою радою
юстиції та Вищою кваліфікаційною комісією суддів вимог закону (зовнішня
ознака), а також відповідність законів,
що регулюють вказану сферу суспільних відносин, праву (внутрішня ознака).
Принцип незалежності передбачає
незалежність органів, які здійснюють
добір кандидатів, від впливу й думки
інших органів державної влади й управління, посадових осіб, громадських
організацій, партій чи рухів, засобів
масової інформації, окремих громадян.
Цей принцип є важливою гарантією

Про організацію першого суддівського добору за новими правилами
можуть розповісти претенденти на мантії.

забезпечення реалізації принципу незалежності суддів. У ч.4 ст.67 закону прямо
вказано, що незалежність судді, зокрема,
забезпечується особливим порядком
його призначення.
На важливості незалежності органів, які відповідають за формування
суддівського корпусу, наголошено в
п.46 рекомендацій Комітету міністрів
Ради Європи державам-членам щодо
суддів, ухвалених 17.11.2010: «Орган
влади, який приймає рішення щодо добору та підвищення суддів по службі,
повинен бути незалежним від виконавчої та законодавчої влади». Також
про це зазначається в п.1.3 Європейської хартії про закон «Про статус
суддів» від 10.06.98: «Стосовно кожного рішення щодо обрання, добору,
призначення, просування по службі
або припинення повноважень судді
закон передбачає втручання уповноваженого органу, який не залежить
від законодавчої та виконавчої гілок
влади, мінімум половина членів якого
є суддями, обраними у встановленому
порядку іншими суддями на основі
принципів, що гарантують найширше
представництво судової гілки влади».
Принцип рівності кандидатів на
посади суддів закріплений у ч.2 ст.65
закону «Про судоустрій і статус суддів», а саме: «При доборі кандидатів на
посаду судді забезпечується рівність
їхніх прав незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового
стану, місця проживання, мовних або
інших ознак».
Безпосередність формування
Принцип безпосередності в процедурі добору кандидатів на посади
суддів означає обов’язок ВРЮ та ВККС
у межах своєї компетенції безпосередньо виявити теоретичні знання та
рівень професійної підготовки кандидата на посаду судді, ступінь його
готовності та здатності здійснювати
правосуддя в суді відповідної юрисдикції, а також особисті та моральні
якості кандидата. Принцип безпосередності передбачає проведення всіх
етапів процедури добору кандидатів
на посади суддів особисто членами
ВРЮ та ВККС.
Принцип безпосередності забороняє утворення органами, відповідальними за формування суддівського
корпусу, будь-яких інших похідних органів з метою делегування їм частини
своїх повноважень у процедурі добору
кандидатів на посади суддів.

Принципи відкритості й прозорості процедури добору кандидатів на
посади суддів передбачають обов’язок
органів, відповідальних за формування суддівського корпусу, забезпечити
відкритість і прозорість процедури,
доступність інформації про всі етапи
добору для кандидатів на посади суддів та громадськості.
Законом прямо не встановлено
право кандидата на посаду судді ознайомлюватися з матеріалами складання
ним кваліфікаційного іспиту, проте
аналіз ч.10 ст.70 закону, в якій зазначено, що результати кваліфіспиту можуть бути оскаржені до ВРЮ, дозволяє
дійти висновку, що ВККС на вимогу
кандидата повинна надати йому для
ознайомлення відповідні матеріали.
Принцип відкритості й прозорості
дозволяє громадськості в повному обсязі брати участь у доборі кандидатів
на посади суддів, зокрема шляхом
реалізації права подавати до ВККС
інформацію про претендентів. Більш
того, прийнятий у минулому році закон «Про доступ до публічної інформації» зобов’язав суб’єктів владних
повноважень, у тому числі й органи,
які здійснюють добір на посади суддів,
публічно та систематично інформувати
громадськість про прийняті рішення,
оперативно оприлюднювати їх.
Принцип правової визначеності
означає, що правила добору мають
бути сформульовані досить чітко, щоб
кандидат на посаду судді міг контролювати свою поведінку та був здатен
передбачати наслідки, до яких вона
може призвести. Цей принцип визначає межі прав кандидатів на посади
суддів, забезпечує передбачуваність у
застосуванні державним органом правових норм формування суддівського
корпусу. Принцип правової визначеності грунтується на поінформованості кандидатів на посади суддів про:
• загальні організаційні, технічні
умови добору кандидатів на посади
суддів;
• можливість користування додатковою літературою;
• кількість балів, яка є достатньою
для проходження анонімного тестування або отримання рейтингу за
результатами кваліфіспиту;
• критерії оцінювання практичного завдання, моральних і особистих
якостей.
Об’єктивність перевірки
Принцип спеціалізації добору
кандидатів закріплений, зокрема, у
ч.2 ст.70 закону, тобто кваліфіспит по-

лягає у виявленні рівня теоретичних
знань та професійної підготовленості
кандидата, ступеня його готовності
здійснювати правосуддя в суді відповідної юрисдикції та передбачає необхідність визначення ВККС окремого
щодо кожної юрисдикції (цивільної,
кримінальної, адміністративної, господарської) рейтингу кандидатів на
посади суддів.
Крім того, він зобов’язує допускати кандидатів до участі в конкурсі на
заміщення вакантних посад суддів
залежно від спеціалізації виконаного
ними практичного завдання.
Принцип об’єктивності добору забезпечується проведенням спеціальної перевірки стосовно кандидатів,
розробкою ефективної системи тестування, здатної виявити професійні,
моральні й особисті якості кандидата.
Тестові завдання мають бути складені
юридично грамотно, коректно, чітко й
позбавлені недвозначності.
Принцип анонімності передбачає
проходження кандидатом анонімного
тестування (іспиту) з метою виявлення
рівня загальних теоретичних знань.
Принцип фіксування процедури
добору технічними засобами закріплений у ч.4 ст.70 закону й передбачає,
що письмове анонімне тестування
проводиться ВККС у спеціально відведеному для цього приміщенні, а хід
тестування фіксується за допомогою
відео- та звукозапису.
Згідно з Регламентом ВРЮ під час
засідань Ради ведеться протокол. Цей
обов’язок покладено на відповідний
структурний підрозділ секретаріату.
Даний принцип має важливе значення, дає можливість підтвердити події
та дозволяє забезпечити можливість їх
об’єктивного встановлення при оскарженні кандидатами на посади суддів
відповідних актів ВРЮ або ВККС.
У свою чергу принцип оскаржуваності рішень, прийнятих державними органами в процедурі добору,
передбачає можливість кандидатів
на посади суддів оскаржити рішення
ВККС до двох органів — ВРЮ або Вищого адмінсуду.
Так, відповідно до ч.10 ст.70 закону
результати кваліфіспиту можуть бути
оскаржені до ВРЮ, яка має право скасувати рішення ВККС та зобов’язати
її провести повторний іспит для кандидата, який подав скаргу. А згідно з
ч.2 ст.1711 Кодексу адміністративного
судочинства акти, дії чи бездіяльність
ВРЮ, а також рішення, дії чи бездіяльність ВККС оскаржуються до Вищого
адмінсуду.
Крім того, в п.48 рекомендацій
Комітету міністрів Ради Європи щодо
суддів прямо зазначено, що «кандидат,
який не пройшов етап добору, повинен
мати право оскаржити рішення або
принаймні процедуру, згідно з якою
було прийняте це рішення». Це важлива умова дотримання прав кандидатів
на посади суддів та забезпечення законності процедури добору.
Необхідно відзначити, що наведений перелік принципів добору кандидатів на посади суддів не є вичерпним,
проте вони мають найбільш важливе
значення, оскільки або прямо визначені в положеннях законів, або випливають з аналізу європейських норм,
що регулюють суддівську діяльність.
Суворе дотримання відповідними
органами принципів добору кандидатів на посади суддів є важливою
умовою формування професійного
суддівського корпусу, здатного на високому рівні здійснювати правосуддя.
Проте нехтування засад добору дає
підстави порушувати питання про законність діяльності таких органів. 

Відповідно до пункту 9 частини
п’ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Звільнити Золотарьову Віру
Костянтинівну з посади судді
Кіровського районного суду міста
Дніпропетровська у зв’язку з
поданням заяви про відставку.
Голова Верховної Ради України
В.ЛИТВИН
м.Київ,
12 квітня 2012 року
№4642-VI



Про звільнення судді
Відповідно до пункту 2 частини
п’ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Звільнити Даценко Любов Іванівну
з посади судді господарського
суду Запорізької області у зв’язку з
досягненням шістдесяти п’яти років.
Голова Верховної Ради України
В.ЛИТВИН
м.Київ,
12 квітня 2012 року
№4641-VI



для внесення подання про звільнення Синиці Олександра Федоровича,
Баранця Олександра Миколайовича,
Зеленіна В’ячеслава Олексійовича,
Пашкіної Світлани Анатоліївни з посад суддів Київського апеляційного
господарського суду за порушення
присяги та про відсутність підстав
для пору шення дисциплінарного
провадження стосовно суддів Вищого господарського суду Овечкіна Віктора Едуардовича, Чернова Євгена
Володимировича, Цвігун Валентини
Леонідівни.
26. Розгляд матеріалів перевірки,
проведеної членом ВРЮ за заявою голови Харківської обласної ради Чернова С.І. від 20.12.2011, з висновком про
відсутність підстав для відкриття дисциплінарного провадження стосовно
суддів ВГС Ткаченко Ніни Григорівни,
Коробенка Геннадія Петровича, Куровського Сергія Вікторовича.
27. Затверджено матеріали перевірки, проведеної членом ВРЮ за зверненнями Тамакулової В.О., з висновком
про відсутність підстав для внесення
подання про звільнення Гайдук Віри
Іванівни та Рум’янцева Павла Олексійовича з посад суддів Апеляційного
суду Дніпропетровської області за порушення присяги.
28. Затверджено матеріали перевірки, проведеної членом ВРЮ за зверненням голови Головного контрольноревізійного управління Андрєєва П.П.

від 6.12.2010, з висновком про відсутність підстав для внесення подання
про звільнення Ральченка Ігоря Миколайовича з посади судді Харківського
апеляційного адміністративного суду
(за дії, вчинені на посаді судді Харківського окружного адміністративного
суду) та Чалого Ігоря Сергійовича з
посади судді Харківського окружного
адміністративного суду за порушення
присяги.
29. Затверджено матеріали перевірки, проведеної членом ВРЮ за скаргою
Макарової С.О. від 21.03.2011, надісланою до Вищої ради юстиції членом
ВРЮ Ківаловим С.В., з висновком про
відсутність підстав для внесення подання про звільнення Галій Сніжани
Степанівни з посади судді Суворовського районного суду м.Одеси за порушення присяги.
30. Затверджено матеріали перевірки, проведеної членом ВРЮ за зверненням голови Комітету ВР з питань
правової політики Міщенка С.Г. від
14.05.2010 в інтересах судді судової
палати в цивільних справах Апеляційного суду Автономної Республіки Крим
Іващенко В.В., направленим до ВРЮ
головою Комітету ВР з питань правосуддя Ківаловим С.В., з висновком
про відсутність підстав для внесення
подання про звільнення Сіротюка Валерія Георгійовича з посади судді Апеляційного суду Автономної Республіки
Крим за порушення присяги.

31. Затверджено матеріали перевірки, проведеної членом ВРЮ за зверненнями генерального директора ТОВ
«Мастербуд» Мєчова В.О., з висновком
про відсутність підстав для внесення
подання про звільнення Бабкіної Вікторії Миколаївни, Наріжного Сергія
Юрійовича з посад суддів Господарського суду Київської області, Волчка
Андрія Ярославовича з посади судді
Києво-Святошинського районного
суду Київської області за порушення
присяги.
32. Затверджено матеріали перевірки,
проведеної членом ВРЮ за відомостями,
оголошеними 8.11.2007 на засіданні міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню
підприємств про ситуацію навколо ЗАТ
«Фармацевтична фірма «Дарниця», з
висновком про відсутність підстав для
внесення подання про звільнення Могильницького Максима Сергійовича,
Шальєвої Вікторії Анатоліївни, Галатіної
Олени Олександрівни з посад суддів Донецького окружного адміністративного
суду за порушення присяги.
(Указом Президента від 29.09.2010
№923/2010 Могильницького М.С. звільнено з посади судді Донецького окружного адміністративного суду у зв’язку
з поданням заяви про звільнення за
власним бажанням. Постановою ВР від
17.11.2011 №4048-VІ Шальєву В.А. обрано суддею Донецького апеляційного
адміністративного суду). 

Верховна Рада
України
Постанова

Про звільнення суддів
Відповідно до пункту 9 частини
п’ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Звільнити з посад суддів:
Донецького апеляційного
адміністративного суду
Горбенко Катерину Панасівну —
у зв’язку з поданням заяви про
відставку;
Єнакіївського міського суду
Донецької області
Шульженко Людмилу Борисівну — у
зв’язку з поданням заяви про відставку;
Жовтневого районного суду міста
Маріуполя Донецької області
Чмель Олену Леонідівну — у зв’язку
з поданням заяви про звільнення з
посади за власним бажанням;
Бучацького районного суду
Тернопільської області
Шваюк Галину Василівну — у зв’язку з
поданням заяви про відставку;
господарського суду міста Києва
Катрич Валентину Сергіївну — у
зв’язку з поданням заяви про
відставку.
Голова Верховної Ради України
В.ЛИТВИН
м.Київ,
12 квітня 2012 року
№4643-VI


23. Затверджено матеріали перевірки, проведеної членом ВРЮ за зверненням Казанської О.Ю. від 11.01.2011, надісланим до ВРЮ заступником міністра
Кабінету Міністрів — урядовим уповноваженим з питань антикорупційної
політики Богданом А.Й. 12.01.2011, з
висновком про відсутність підстав для
внесення подання про звільнення Шевчука Олексія Петровича з посади судді
Деснянського районного суду м.Києва,
Качана Віктора Яковича, Кабанченко
Олени Антонівни з посад суддів Апеляційного суду м.Києва, Коротуна Вадима Михайловича з посади судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду
цивільних і кримінальних справ (за дії,
вчинені на посаді судді апеляційного
суду м.Києва) за порушення присяги.
24. Затверджено матеріали перевірки, проведеної членом ВРЮ за депутатським зверненням народних депутатів
Зозулі Р.П., Шиянова Б.А., Пудова Б.М.,
Шишкіної З.Л., Лемзи В.Д., Семерка О.М., Скубенка В.П., Одарченка Ю.В
від 14.05.2010, з висновком про відсутність підстав для внесення подання про
звільнення Малетича Михайла Михайловича, Самусенко Світлани Сергіївни
та Капацин Надії Василівни з посад
суддів ВГС за порушення присяги.
25. Затверджено матеріали перевірки, проведеної членом ВРЮ за
депутатським зверненням народного
депутата Литвина Ю.О. від 3.02.2012,
з висновком про відсутність підстав

Верховна Рада
України
Постанова

Верховна Рада
України
Постанова

Про звільнення суддів
Відповідно до пункту 9 частини
п’ятої статті 126 Конституції України
Верховна Рада України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Звільнити з посад суддів:
апеляційного суду Київської області
Каленченко Ніну Олександрівну — у
зв’язку з поданням заяви про відставку;
апеляційного суду міста Києва
Мацелюха Петра Семеновича —
у зв’язку з поданням заяви про відставку;
Ялтинського міського суду
Автономної Республіки Крим
Савранську Тетяну Іванівну —
у зв’язку з поданням заяви про відставку;
Любомльського районного суду
Волинської області
Дороша Петра Івановича — у зв’язку
з поданням заяви про відставку;
Калуського міськрайонного суду
Івано-Франківської області
Бейка Михайла Андрійовича —
у зв’язку з поданням заяви про відставку.
Голова Верховної Ради України
В.ЛИТВИН
м.Київ,
12 квітня 2012 року
№4645-VI
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САМОВРЯДУВАННЯ

КОНФЕРЕНЦІЯ

Черга
Практика
за адмінпортфелями єдності
Рада суддів адміністративних судів затвердила
Положення про формування резерву суддів на
заміщення адміністративних посад в адмінсудах.
У документі зазначається, що строк перебування
в резерві — не більше 5 років, а на зайняття однієї
вакансії можуть претендувати кілька кандидатів.

У Кловському палаці відбулася Міжнародна науково-практична
конференція «Забезпечення єдності судової практики — основне
завдання вищих судових органів держави». Захід був присвячений
виробленню механізмів конструктивної співпраці між українськими
судами та пошуку шляхів забезпечення правильного й однакового
застосування законодавства.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

Перерва — найкращий час для обміну думками.

Голова Вищого адмінсуду Ігор ТЕМКІЖЕВ (ліворуч) та секретар
третьої судової палати ВАС Василь ЮРЧЕНКО обговорили
внутрішні питання діяльності суду.

Зарубіжні гості ділилися з українськими колегами досвідом
того, як досягнути єдності судової практики.

Перед початком засідання голова РСАС Микола КОБИЛЯНСЬКИЙ
поспілкувався з начальником відділу взаємодії з органами суддівського
самоврядування Оксаною СТРУСЕВИЧ.

Заступник Голови Верховного Суду — секретар Судової палати в цивільних справах
Анатолій ЯРЕМА розповів про принцип обов’язковості рішень ВС.

Члени ради Руслан АРСІРІЯ (ліворуч) та Андрія СУХОВАРОВ
обговорили затверджене положення.

Питання однакового застосування судами законодавства хвилює і заступника Голови ВС —
секретаря Судової палати в адміністративних справах Віктора КРИВЕНКА (ліворуч).

АДВОКАТУРА

zib.com.ua
Усі ваші фото —
на нашому сайті!

Суддя ВС Олександр ПОТИЛЬЧАК (праворуч) — голові Вищої ради юстиції
Володимирові КОЛЕСНИЧЕНКУ: «Сьогодні нам потрібно знайти консенсус
у питанні єдності практики».

Заступник голови Вищого спеціалізованого суду з розгляду
цивільних і кримінальних справ Михайло ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ
був радий зустрічі з фотокореспондентом «ЗіБ».

K

фотофакт

№18 (1057), 28 КВІТНЯ  9 ТРАВНЯ 2012 Р.
ЗАСІДАННЯ

САМОВРЯДУВАННЯ

Розподіл посад

Незалежна
позиція

Під час засідання 24 квітня
Вища рада юстиції підтримала
двох претендентів на адмінпосади.
Водночас ВРЮ внесла подання Президентові
про призначення 5 кандидатів
на посади суддів.
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Рада суддів України під час засідання 20 квітня
висловила свою позицію щодо обмежень розмірів
і зміни інших умов виплати пенсій та щомісячного
довічного грошового утримання суддів у відставці.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ
ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Майбутні законники та очільники судів уже готові братися за роботу.

Ліна ОБРЕВКО отримала від ВРЮ «перепустку» на посаду голови
Автозаводського райсуду м.Кременчука Полтавської області.

Члени ВРЮ визначилися з тими, хто посяде крісла керівників судів.

Голова ДСАУ Руслан КИРИЛЮК уважно слухав пропозиції
членів органу суддівського самоврядування.

КАДРИ

Рекомендації
для «резервістів»
25 квітня Вища кваліфікаційна комісія суддів
надала 37 «резервістам» рекомендації
для призначення на посади суддів
місцевих судів загальної
юрисдикції уперше. Більшість кандидатів
заради служіння Феміді готові
залишити рідні міста й оселитися
в «чужих» населених пунктах.
ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО
Член РСУ Павло ГВОЗДИК задумався над проблемою повернення суддям
гарантій незалежності.
«Кваліфікаційники» Микола МЕЛЬНИК (ліворуч) та Анатолій МАРЦИНКЕВИЧ
вивчають питання порядку денного засідання.

Зоряна ОБОРА не виключає, що, можливо, колись у неї виникне бажання
перевестися в суд, розташований ближче до її дому.

РЕКЛАМА

Мирослав ПЕТРАШКО, який мешкає у Львові, претендує на зайняття посади
в Лугинському райсуді Житомирської області.

Хоча члени РСУ Інна АЛЄЄВА та Олександр ДЖАБУРІЯ працюють у судах
різної спеціалізації, спільні теми для розмов завжди знаходяться.

РОЗДРІБ

«ЗіБ» —
у продажу!
Запитуйте наш тижневик
у кіосках «Союздруку».
Отже, якщо ви не встигаєте за своїми
колегами першим ознайомитися зі
свіжим номером «ЗіБ» або пропустили
важливий матеріал у попередніх
числах видання — звертайтеся до
найближчого кіоску «Союздруку».
Згідно з графіком наша газета має
надходити в продаж уже в суботу.

Адреси 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, 2-а
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

10

законодавча влада

САНКЦІЇ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Ціна графіті

Охорона в законі

У Верховній Раді
пропонують встановити
штрафи до 8500 грн.
за самовільне
розмальовування будинків.
Народний депутат Валерій Писаренко подав до парламенту законопроект «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за самовільне нанесення
зображень чи написів на будинки та
споруди» (№10375).
Парламентар наголошує, що на фасадах будівель все частіше з’являються
малюнки та написи, що спотворюють
вигляд міст. «З огляду на те, що наша
держава активно готується до прийняття чемпіонату з футболу Євро-2012,
ця проблема набуває ще більшої актуальності. Адже міські територіальні
громади прийматимуть сотні тисяч
іноземних туристів», — переконаний
В.Писаренко.
Разом з тим сьогодні не існує чітко
визначеного механізму притягнення
до адміністративної відповідальності
вуличних художників і стягнення з
них матеріальної шкоди, а правоохоронці на появу графіті реагують досить
пасивно. За таких умов парламентар
пропонує доповнити КпАП новою
ст.1501 («Самовільне нанесення зображень та написів на будинки та споруди»). Відповідно до неї автори графіті
можуть отримати штраф від 300 до 500
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (5100 — 8500 грн.) або від 30
до 60 год. громадських робіт. 

ТРАНСПОРТ

Маршрут
на районі
У парламенті переконані,
що облдержадміністрації
не можуть впоратись
з контролем приміських
перевезень у районах,
тому вирішувати такі
транспортні проблеми
пропонують на місцях.
З набранням чинності законом
«Про автомобільний транспорт» відповідальність за організацію пасажирських перевезень на міжміських
та приміських автобусних маршрутах
загального користування покладена
на обласні державні адміністрації.
Водночас адміністрації втратили реальні важелі впливу на пасажирські
перевезення на підконтрольних їм
територіях.
Разом з тим до райрад надходять
звернення громадян про незадовільний стан перевезень у межах районів.
Таким чином, на думку народного
депутата Віктора Олійника, реальна
відповідальність за організацію пасажирських перевезень на таких маршрутах покладається громадянами на
районні ради та адміністрації.
«Головні управління облдержадміністрацій, відповідальні за пасажирські перевезення, організовують
їх за більш ніж 2 тис. маршрутів, що
призводить до значного затягування вирішення елементарних питань,
пов’язаних із перевезеннями пасажирів», — переконаний нардеп. Тому
В.Олійник пропонує колегам підтримати проект «Про внесення змін до
статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» (№10372), яким
надати райдержадміністраціям повноваження з організації приміських
пасажирських перевезень. 

ІНІЦІАТИВА

Кваліфікація
безпеки
У Верховній Раді
пропонують визначити
порядок підвищення
кваліфікації приватних
охоронців. Крім цього,
контролюючі органи
зможуть встановити, коли
охоронцям слід стріляти.
Майже відразу після підписання
Президентом закону «Про охоронну
діяльність» нардепи задумались про
внесення змін до нього. Зокрема,
проект «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо
охоронної діяльності)» (№10377) подав
«регіонал» Ігор Савченко.
За словами парламентаря, оскільки у сфері охоронної діяльності представлено близько 4 тис. охоронних
структур, що надають послуги різного рівня якості, необхідно запровадити вимоги щодо забезпечення
контролю за ними. Зокрема, центральному органу виконавчої влади
у сфері охоронної діяльності пропонується надати право затверджувати порядок навчання, підготовки,
підвищення кваліфікації приватних
охоронців. Він же затверджуватиме
порядок застосування зброї та інших
спецзасобів. 

Президент погодився з новими правилами застосування сили,
кийків і службових собак
ТИМУР КРЮКОВ,
юрист, м.Київ

ПРЯМА МОВА
ДМИТРО СТРИЖОВ,
генеральний директор
холдингу охоронних
підприємств «Шериф»:

Згідно з законом «Про охоронну
діяльність» процедура
ліцензування стане суперечливою,
а правила притягнення до
відповідальності — строгими й
незрозумілими. Журналісти ж
отримають додаткові права.

— Великий плюс закону — те, що
з’явилося таке поняття як транспорт
реагування суб’єкта охоронної діяльності.
Тобто визначено, як повинен виглядати
автомобіль, чим він має бути обладнаний.
Крім того, передбачається, що автомобілі
будуть оснащені світловими й звуковими маячками. Це дуже зручно, адже щоб
максимально швидко прибути на місце
звідки надійшов сигнал тривоги, потрібно мати більше прав на дорозі, ніж у автоаматорів. До сьогодні ми платили штраф,
коли їхали за тривогою й порушували
правила.

Нове — старе
Охороняти нас (або від нас) поновому почнуть восени 2012 року. Підписаний Президентом закон набере
чинності через шість місяців з моменту офіційної публікації. Чимала частина положень цього правового акта
взята з Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання
послуг з охорони власності і громадян
(наказ МВС від 01.12.2009 №505). Дещо
в новому законі запозичене з Інструкції про умови і правила здійснення
підприємницької діяльності з надання послуг по охороні колективної і
приватної власності, а також охорони
громадян, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів
охоронної сигналізації і контролю за
їх дотриманням (затверджена наказом МВС від 28.02.94 №112). Нагадаємо: ця інструкція була зареєстрована
Мін’юстом, а через дев’ять років він цю
реєстрацію скасував. Деякі положення
автори закону придумали самі.
Незважаючи на вельми «поважний
вік» проекту (внесений на розгляд Верховної Ради ще в липні 2009 року), він
виявився небездоганним. Передусім
заслуговують уваги терміни та їх визначення.
Наприклад, термін «об’єкт охорони». Згідно із законом об’єкт охорони —
це фізична особа і (або) майно (абз.3
ч.1 ст.1). Не особа, яка охороняється,
а просто фізична особа. Незалежно
від її місцезнаходження, незалежно
від факту укладання (неукладання)
стосовно нього договору на надання
охоронних послуг і т.д. Припустимо,
можна змиритися з прирівнюванням
співгромадян до об’єктів, але зробити
такими об’єктами всіх фізичних осіб і
все майно — не зовсім професійно. З
об’ємом і змістом поняття не завадило
б бути обережнішими. До речі, віднесення наших співвітчизників до неживих предметів простежується не лише
в згаданому визначенні. Наприклад, в
абз.5 ч.1 ст.1 мова йде про «індивідуально визначену» фізичну особу. Ще ні
в одному нормативному документі нас,
хай і простих смертних, але все-таки
суб’єктів (а не об’єктів) правовідносин, так не називали. А називали так
лише речі (у теорії права і Цивільному
кодексі) — індивідуально визначені й
визначені родовими ознаками. Проте
досить лірики, приступимо до аналізу
самого закону.
«Крихкі» ліцензії
Можливо, пріоритетним завданням парламенту можна вважати не
тільки (і не стільки) врегулювання
охоронної діяльності, скільки обмеження повноважень так званих комерційних охоронних структур. Щоб
їх співробітники не плуталися під
ногами справжніх охоронців — вартових громадського порядку й нашого з
вами спокою, озброєних пістолетами й
повноваженнями, даними їм законом
«Про міліцію».
Так або по-іншому, нас передусім
цікавить не сама спроба органів влади
або окремо взятих осіб монополізувати охоронну діяльність, а те, як на
нас, простих смертних, позначаться
такі положення закону. Заради справедливості відзначимо, що в деяких
обмежувальних нормах можна знайти
й позитивні моменти.
Ліцензія — важіль, яким держава
користуватиметься для нейтралізації неугодних суб’єктів охоронної
діяльності. Першим насторожливим
нововведенням є норма про наслідки
анулювання ліцензії. Якщо в суб’єкта
охоронної діяльності ліцензія анульована, то він буде позбавлений її на
строк не менше року. Більш того, засновники такого суб’єкта не можуть
отримати «охоронну» ліцензію на
іншу юридичну особу протягом того
ж року. Це щонайменше дивно, адже
ліцензія може анулюватись і за заявою
суб’єкта. І за це юрособа і її засновники
чомусь обмежуються в праві отримати нову ліцензію. Проте це, швидше,
випадковість. Своїм обмежувальним
положенням законодавець наче попереджає про те, що діяльність суб’єктів
у цій сфері суворо регулюватиметься.
А щоб відчути всю строгість законодавчого акта, звернемося до норм, які
дають підстави анулювати ліцензію
без будь-яких заходів попередження.
Отже, ліцензія може бути анульована,
зокрема, у випадку:
— смерті фізичної особи — підприємця (мається на увазі, ймовірно,
смерть підприємця — ліцензіата, а не
об’єкта, що охороняється; втім, незай-

Відтепер охоронці покладатимуться не лише на власні сили, а й на братів наших менших.

ве було б згадати про це в самому законі, а не залишати на відкуп тим, хто
тлумачитиме положення акта);
— надання недостовірних відомостей у документах, поданих для
отримання ліцензії;
— відмови від проведення перевірки (ймовірно, мається на увазі відмова
допустити перевіряючих до здійснення відповідної діяльності);
— приховування фактів про скоювані або підготовлювані злочини,
незалежно від інтересів замовника
послуг охорони;
— здійснення дій, спрямованих на
силове протистояння між персоналом
охорони різних суб’єктів господарювання;
— створення перешкод або перепон
в діяльності представників правоохоронних та інших органів державної
влади, місцевого самоврядування, їх
посадових осіб, а також громадянам
при реалізації ними прав, даних законами й іншими нормативно-правовими актами.
Останні три підстави для анулювання ліцензії заслуговують особливої
уваги через свою неконкретність. А
неконкретність — це завжди можливість покарати з надуманих підстав.
Остання підстава для анулювання
ліцензії ймовірно, потрібна для закріплення негласної охоронної монополії
підрозділів правоохоронних органів.
Важко уявити взаємну протидію, якщо
мова йде про підрозділ міліції, що
надає охоронні послуги, і опергрупу,
що приїхала проводити оперативнорозшукові заходи. До речі, останнім
пунктом (виключно як засобом залякування) можуть користуватися
журналісти. Згідно зі ст.26 закону «Про
друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні» журналіст має право відвідувати будь-які підприємства,
установи, організації і відкрито вести
записи. Це і є права, дані законом. І
якщо суб’єкт охоронної діяльності
перешкоджатиме їх реалізації, то може
позбутися ліцензії.
Дивні заборони
Особливу увагу слід приділити
обмеженням для суб’єктів охоронної
діяльності. Точніше не самим обмеженням, а їх неіснуючій «забезпечувальній» силі. Лише три заборони
(вони згадувалися вище) спричиняють
такі наслідки, як анулювання ліцензії.
Інші не передбачають ні штрафів, ні
попереджень, ні жодних інших наслідків для суб’єктів охоронної діяльності.
Деякі заборони заслуговують того,
аби бути процитованими. Отже, порушення, які, по суті, безкарно можуть
здійснювати ліцензіати:
— розголошування відомостей про
вжиття заходів з організації та здійснення охоронної діяльності, інформації з обмеженим доступом і інформації
про особу, що охороняється;
— охорона особи, що здійснює злочинні дії, адміністративне правопорушення, або особи, яка намагається
їх скоїти;
— здійснювати дії, що зазіхають на
права, свободи та власність фізичних
осіб, а також дії, що ставлять під загрозу їх життя, здоров’я, честь, гідність
і ділову репутацію;
— участь у виконанні судових
рішень під час виконавчого провадження.
Можливо (і швидше за все), такі
дії регулюються іншими нормативними актами. Проте в цьому випадку,
мабуть, їх або потрібно не згадувати
зовсім, або передбачити за них певні
санкції. А так маємо порушення без
покарання.
Права охорони в законі
Закон передбачає наявність у працівників суб’єктів охоронної діяльності специфічних прав і обов’язків.
Деякі слід проаналізувати детально.
Персонал охорони має право:
— вимагати від осіб припинення
протиправних дій, дотримання законності та правопорядку (процитовано
дослівно; зрозуміло, що законодавець

не мав на увазі те, що персонал охорони має право вимагати від громадян
припинити дотримання законності
й правопорядку; проте лінгвістично
норма виписана саме так);
— вимагати від осіб дотримання
пропускного та внутрішньооб’єктного
режимів. Тут слід зробити ремарку
для наших співвітчизників (журналістів і громадян, котрі за службовим
обов’язком регулярно «проникають»
на режимні об’єкти), які проходитимуть «крізь» таку охорону: охоронці
повинні мати відповідні правила
пропускного і внутрішньооб’єктного
режимів. Якщо ці правила відсутні на
посту охорони, то вимагати їх дотримання буде доволі складно;
— під час здійснення пропускного
режиму на об’єктах охорони проводити огляд речей фізичних осіб (з їхньої
добровільної згоди), транспортних
засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами
правопорушення, перевірку документів і ін.
Один цей пункт може «заплести
звивини» багатьом суб’єктам охоронної діяльності. Спробуємо розібратися.
Отже, з огляду на це положення можна
зробити наступний висновок: огляд
дозволяється проводити тільки під
час здійснення пропускного режиму
(тобто на пропускному пункті повинен
знаходитися екземпляр правил пропускного режиму, які передбачають
можливість проведення такого огляду). Речі фізичних осіб можна оглядати тільки з їхньої згоди, транспортні
засоби (але не речі фізичних осіб, які
знаходяться в цих транспортних засобах) — без них. Від вилучення речей і
документів краще взагалі утриматися,
оскільки питання про їх належність до
предметів і знарядь правопорушення
вельми неоднозначне;
— проводити відкрито фото- і
відеозйомку. Цей пункт заслуговує
особливої уваги. Згідно із законом
фото- і відеоматеріали слід зберігати
один рік (потім такі матеріали повинні
знищуватися комісією з трьох чоловік,
про що складається відповідний акт.
Це означає, що після року роботи на
об’єкті з відеокамерою суб’єкт охоронної діяльності щодня повинен складати як мінімум один акт про знищення
відеоматеріалів — тих, які були зняті
рік тому). За цей рік матеріали зйомок
можна використовувати виключно в
службовій діяльності. Що таке служ-

встановлює Кабінет Міністрів. А самого переліку досі немає. То тут, то там
з’являються фрагментарні визначення
цього поняття. Наприклад, в Правилах застосування спеціальних засобів
активної оборони працівниками відомчої охорони Національного банку
України сказано, що спеціальні засоби
активної оборони — це гумові кийки,
газові балончики і інші засоби з препаратами сльозоточивої і дратівної дії.
А в Ліцензійних умовах здійснення
господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої і дратівної
дії, індивідуального захисту, активної оборони і їх продажу список буде
більший.
До засобів активної оборони відносять не тільки палиці й балончики,
а й електрошокові пристрої, пристрої
для відстрілу патронів, споряджених
гумовими або аналогічними кулями
несмертельної дії, і патрони до них,
ручні газові гранати і т.д.
Тобто сьогодні сказати, які саме
спеціальні засоби застосовуватимуться суб’єктами охоронної діяльності
стосовно людей, складно. Тому розглянемо умови їх застосування.
Отже, фізична дія й спеціальні
засоби можуть бути використані виключно для:
— самозахисту (мається на увазі
персонал охорони) або захисту іншої
особи від нападу, що створює загрозу
її життю, здоров’ю або майну;
— запобігання незаконним спробам насильницьким шляхом оволодіти
спеціальними засобами;
— затримання правопорушника,
що незаконно проник на об’єкт, що
охоронявся, або скоював інші протиправні дії, або чинив опір;
— знешкодження тварин, що загрожують життю і здоров’ю персоналу
охорони або іншим особам.
Одним словом, можуть використовуватися досить широко (загроза майну, інші протиправні дії і т.д.). Маємо
це на увазі.
Наприкінці про собак. Для охорони можуть використовуватися собаки,
які пройшли курс дресирування й мають ветеринарний паспорт. Службові
собаки використовуються виключно
для виявлення:
— проникнень (спроб проникнень)
на об’єкти, що охороняються;
— осіб, що незаконно перебувають
на об’єктах, що охороняються.

Ліцензія — важіль, яким
держава користуватиметься
для нейтралізації неугодних
суб’єктів охоронної діяльності.
бова діяльність, закон не роз’яснює. Чи
є службовою діяльність розміщення
смішного ролика на YouTube? У «Однокласниках.ру»? Де написано, що це
не службова діяльність? Ніде. Одна
справа — вказати, що використовувати фото- і відеоматеріали можна
виключно як доказ, якщо в місці, де
проводився запис, скоєно діяння, що
має ознаки злочину, інше — розмите
поняття «службова діяльність». Тобто,
підбиваючи підсумок цьому «охоронному праву», можна дійти невтішного
висновку: додаткових гарантій захисту від несанкціонованого «інтерактивного освітлення» громадяни не
отримали.
Кийки, електрошокери, собаки
Безумовно, заслуговують на увагу
норми, які дозволяють суб’єктам охоронної діяльності застосовувати до
громадян заходи фізичного впливу, а
також використовувати спеціальні засоби й службових собак. Проте спочатку слід визначитися із змістом понять.
Якщо із заходами фізичного впливу й
службовими собаками все більш або
менш ясно, то що таке «спеціальні засоби», закон замовчує. Уже не в одному нормативному акті мовиться про
те, що перелік спеціальних засобів

Суб’єктам охоронної діяльності
заборонено (на жаль, знову без відповідного «забезпечення» цієї заборони)
використання службових собак без
провідника в громадських і загальнодоступних місцях.
Підсумок
Завершуючи цей бліцаналіз нового закону, змушені відзначити, що намітилася зовсім не втішна тенденція.
По-перше, насторожує зниження якості
законодавчої техніки. Раніше законопроекти в схожому вигляді не проходили навіть першого читання. Зрозуміло,
що правовий акт в основному регулює
діяльність охоронних фірм і т.д. Але це
не означає, що суб’єкти охоронної діяльності мають самі його складати. А мова,
якою закон написаний, змушує робити в
тому числі й такі припущення. По-друге,
турбує фрагментарна «врегульованість»
закону. Одні норми ніколи не будуть
втілені на практиці через їх «незабезпеченість» санкціями, інші — припускають невиправдано суворі покарання
для суб’єктів охоронної діяльності.
Можливо, на момент набрання законом
чинності буде підготовлено безліч змін і
доповнень до нього. Ймовірно, до їх підготовки потрібно приступати негайно.
Щоб не було пізно. 

законодавча влада
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СУБ’ЄКТИ

НЕДОЛІКИ

Виконавців урятували від статті

Децентралізація
зайнятості

КС пояснив, що працівники ДВС не є правоохоронцями

Асоціація «Український КредитноБанківський Союз» підтримала
підготовлений Кабміном проект
закону «Про зайнятість населення»,
який спрямовано на підвищення
рівня легальної зайнятості шляхом
створення нових робочих місць
та підтримки підприємницької
ініціативи населення.

РОМАН ЧИМНИЙ

Чи можна державного виконавця
вважати правоохоронцем?
На це далеко не лінгвістичне
питання Конституційний
Суд дав негативну відповідь.
Тепер працівникам ДВС, які
зловживатимуть службовим
становищем, не загрожує окрема
кваліфікуюча ознака з більш
суворою санкцією за такий
злочин.
Розбіжності практики
Рішенням від 18.04.2012 №10рп/2012 у справі з офіційною назвою
«щодо застосування кваліфікуючої
ознаки «працівник правоохоронного
органу» до працівника державної виконавчої служби» (суддя доповідач —
Андрій Стрижак) КС фактично виконав функцію найвищого судового
органу загальної юрисдикції, оскільки
привів судову практику стосовно цього питання до єдиного знаменника. У
конституційному зверненні Віталія
Кузьменка, яким була ініційована ця
справа, відзначається, що суди загальної юрисдикції, кваліфікуючи діяння
працівників ДВС за ст.364 Кримінального кодексу, в одних випадках
уважали державних виконавців працівниками правоохоронного органу,
а в інших — ні. Відповідно, або призначали покарання за ч.3 ст.364 КК,
або обмежувалися першими двома
частинами ст.364.
Якщо держвиконавця суд відносив
до правоохоронців, той міг отримати
за зловживання владою або службовим становищем від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У протилежному випадку і строк
ув’язнення був меншим, і конфіскація
не застосовувалася.
Обгрунтовуючи необхідність офіційного тлумачення, Суд зазначив,
що «конституційне звернення громадянина Кузьменка В.Б. порушує проблему, вирішення якої має значення
для багатьох працівників державної
виконавчої служби». Хоча сумнівно,
що в лавах ДВС така вже чисельна
«злочинна» складова, якій загрожує
дія зазначеної статті КК. Утім, КС вирішив розібратися з термінологією,
і побічно зробив важливий для всіх

А.Стрижак пояснив, кого слід уважати справжніми правоохоронцями.

правоохоронців висновок.
До покарання через… захист
Як зазначалось у зверненні, ті
суди, що вважали держвиконавців
пра воохоронц ями, посл у гову валися визначенням з пп.«д» абз.2 п.1
ст.2 закону «Про державний захист
працівників суду і правоохоронних
органів». Згідно із цією нормою правоохоронними органами є «органи
прок у рат у ри, вн у трішні х спра в,
служби безпеки, Військової служби
правопорядку у Збройних Сила х
України, митні органи, органи охорони державного кордону, органи
державної податкової служби, органи і установи виконання покарань,
слідчі ізолятори, органи державної
контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони,
інші». На розвиток цього положення
визначено коло осіб, які підлягають
захисту як працівники правоохоронних органів. До переліку окремо
включені «співробітники кадрового
складу розвідувальних органів України, працівники Антимонопольного
комітету України та уповноважені

особи Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, які беруть безпосередню участь, зокрема,
у виконанні вироків, рішень, ухвал
і постанов судів, постанов органів
дізнання і попереднього слідства та
прокурорів» (пп.«д»).
Однак, на думку Суду, вказані
напрями діяльності не можуть уважатися додатковими підставами для
віднесення органів, що провадять таку
діяльність, до правоохоронних. Адже
в такий спосіб, як зазначено в рішенні
КС, законодавець лише розширив коло
осіб, котрі підлягають державному захисту за цим законом. Тому положення
пп.«д» абз.2 п.1 ст.2 закону «не може
бути застосоване при тлумаченні положення ч.3 ст.364 КК».
Чи є правоохоронцем глава МВС?
Очевидно, що визначення спеціального суб’єкта злочину мало б наводитися в самому кодексі. Або принаймні повинне бути посилання на
положення інших законодавчих актів,
у яких визначено, хто саме належить
до працівників правоохоронного органу. Оскільки при ухваленні кодексу

ні першого, ні другого законодавцем
зроблено не було, то, як наголосив
КС, це «унеможливлює застосування
положень інших законодавчих актів
для встановлення щодо спеціального
суб’єкта злочину кваліфікуючої ознаки, передбаченої ч.3 ст.364 КК, — працівник правоохоронного органу».
Оскільки застосування закону
про кримінальну відповідальність за
аналогією заборонено, Суд удався до
аналізу інших норм кодексу. І з’ясував,
що, зокрема, у ч.2 ст.342 та ч.1 ст.343 КК
окремо згадуються опір працівникові
правоохоронного органу чи вплив на
нього, й окремо — такі дії стосовно
держвиконавця. Із цього Суд зробив
висновок, що «положення ч.3 ст.364
КК не поширюється на державних
виконавців та інших працівників державної виконавчої служби».
Звісно, судді КС не вдавалися до
міркувань, кого ще не можна вважати
правоохоронцем у контексті ч.3 ст.364
КК. Проте, продовжуючи логіку Суду,
можна припустити, що застосування
цієї кваліфікуючої ознаки є проблематичним, наприклад, стосовно міністра
внутрішніх справ чи окремих його
підлеглих.
Так, за законом «Про Кабінет Міністрів України», посада міністра є
політичною, а в ст.112 КК член Уряду
віднесений до державних діячів. Крім
того, кодекс відокремлює втручання в
діяльність правоохоронця (ст.343) від
втручання в діяльність державного
діяча (ст.344). Аналогічно під різні
статті підпадають погроза або насильство стосовно цих осіб (стст.345,
346 КК).
Отже, не виключено, що апеляційна інстанція, аналізуючи справу
екс-міністра Юрія Луценка, погляне
на оцінку його дій за ч.3 ст.364 КК у
світлі цього рішення КС. Якщо перекваліфікація і не вплине на строк, то
принаймні врятує колишнього високопосадовця від конфіскації майна.
Адже в інших частинах цієї статті
такого додаткового покарання не передбачено.
А законодавцеві варто уточнити
безпосередньо в кодексі, для яких
категорій службовців слід посилити
покарання за зловживання владою.
Аби наступного разу єдиному органу
конституційної юрисдикції не довелося рятувати від цієї статті чергового
«правоохоронця за назвою». 

КОНТРОЛЬ

Податкова єдність
Народні депутати дозволили
декларувати доходи й витрати
лише в одному місці: або
в податківців за місцем
проживання, або на роботі.
Верховна Рада у хвалила закон
«Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо впорядкування податкового декларування», яким
скасовується подвійне декларування
доходів фізичних осіб.
На сьогодні Податковим кодексом встановлено обов’язок фізичних
осіб, які декларують майно, доходи,

витрати і зобов’язання фінансового
характеру відповідно до закону «Про
засади запобігання і протидії корупції в Україні», незалежно від суми
отриманих ними доходів, подавати
до 1 травня до податкових органів за
місцем проживання декларацію.
Разом з тим законом також встановлено, що ці ж особи зобов’язані
до 1 квітня подавати декларацію про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за місцем роботи (служби).
Таким чином законодавство вимагає подання двох аналогічних де-

кларації. Народні депутати вирішили,
що така робота недоцільна, адже ПК
встановлено загальне правило, за
яким будь-яка фізична особа — платник податку може не подавати декларацію, якщо її дохід, одержаний від
двох і більше податкових агентів, не
перевищує за місяць розміру десятьох
мінімальних заробітних плат.
Народні обранці звернули увагу
на той факт, що акт «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні»
було прийнято після набрання чинності ПК, тому відповідно до цього закону доцільно декларувати відомості

про майно, доходи і витрати саме за
місцем своєї роботи.
Варто відзначити, що для збалансування питань декларування нардепи внесли зміни не лише до ПК,
а й до деяких законів, якими також
передбачено подання декларації до
податкових органів.
Таким чином, усі, за ким встановлено антикорупційний контроль,
зможуть витрачати менше часу на
паперову тяганину. Разом з тим контроль за їхніми доходами й витратами
має залишитись на тому ж рівні, що
й нині. 

СТАТИСТИКА

Громадяни не пишуть заповітів через незнання законів

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, у 2011 р. свідоцтва
про право на спадщину за заповітом
отримали лише близько 30% спадкоємців. Решта отримали право на спадщину за законом. Схожа статистика була
зафіксована й у попередні роки.
У цьому контексті міністр відзначив низьку активність українців щодо
юридичного захисту майнових прав,
зокрема й у шлюбі. Так, згідно зі статистичним звітом нотаріусів щороку
українці завіряють близько 150 тис.
заповітів. При цьому заповіти подружжя становлять мізерну частку. Наприклад, у 2010 р. такі документи склали
лише 0,1% від загальної кількості заповітів, у 2011-му — 0,15%.
Відповідно до чинних норм заповіт подружжя складається щодо
майна, яке належить йому на праві
спільної сумісної власності. У разі
складення заповіту частка у спільній
сумісній власності після смерті одно-

Лише третина громадян самостійно вирішує, як розділити майно.

го з подружжя переходить до другого. У разі смерті останнього право на
спадкування мають особи, визначені
подружжям у заповіті.
Практично не набув популярності
в нашій державі й інститут шлюбного

контракту, який дозволяє юридично
регулювати майнові відносини між
подружжям, визначати їхні права та
обов’язки, зокрема й після розірвання шлюбу. Так, наприклад, протягом
восьми років дії Сімейного кодексу

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Більше дітей —
менше роботи
Народні депутати пропонують
дозволити громадянам, у яких є
діти, раніше виходити на пенсію.
При цьому чим більше дітей — тим
більше вдасться скостити років.
За слова ми нардепа Катерини
Лук’янової, люди похилого віку можуть принести більше користі виховуючи онуків, аніж працюючи до
60 років. Разом з тим вони могли б
звільнити робочі місця для молоді,
яка часто не може працевлаштуватися.
Тому парламентар подала законопроект «Про призначення пенсії за віком
особам, що мають дітей» (№10376).
Відповідно до нього особи, в яких
є одна дитина, що досягла 6-річного
віку, мають право на призначення пенсії після досягнення 59 років. Хто має
2 дітей, піде на пенсію в 58, 3 — в 57, а
батьки 4 дітей зможуть піти на заслужений відпочинок у 56.
Жінки ж, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до 6-річного
віку, матимуть право на призначення
дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років. 

ПЛАНИ

Санаторій
на вибір
Урядовці пропонують надати
«чорнобильцям» можливість
самим обирати заклади для
оздоровлення, але Кабмін
вирішуватиме скільки за це
заплатити.

Спадкова невизначеність
Статистичні звіти про роботу
державних та приватних
нотаріусів свідчать про те,
що лише третина спадщини в
нашій державі оформлюється
заповітами. Причиною цього
є недостатня обізнаність із
законами та своїми правами.

Експерти Асоціації позитивно оцінили те, що на законодавчому рівні
запроваджуються умови для підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці через побудову
гнучкої системи профнавчання, підвищення ефективності використання
коштів Фонду загальнообов’язкового
держсоцстрахування, розвитку приватно-державного партнерства та ін.
Разом з тим УКБС зазначив, що
норма проекту, яка встановлює квоти
для працедавців на працевлаштування недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці осіб, не повинна
стосуватися лише тих, хто перебуває
в якості безробітних на обліку в Державній службі зайнятості. Фахівці відзначають, що кількість зареєстрованих
безробітних в Україні не перевищує 2%
працездатного населення, в той час як,
за оцінками Міжнародної організації
праці, рівень фактичного безробіття в
нас становить 8%.
Також Український Кредитно-Банківський Союз зауважив, що позитивні
норми законопроекту щодо стимулювання працевлаштування різних
категорій населення призведуть до
очікуваного ефекту лише у випадку їх
поєднання із комплексними заходами
щодо покращення бізнес-клімату в
Україні. 

можливістю укласти шлюбний договір скористалося лише близько
7,5 тис. подружніх пар. З них майже
1,5 тис. — у 2011 р. При цьому, як
свідчить нотаріальна практика, часто
шлюбні договори укладаються тоді,
коли один з подружжя є іноземцем.
Варто відзначити, що інститут
шлюбного контракту з’явився в Україні в 1992 р. з внесенням доповнень до
Кодексу про шлюб та сім’ю. На сьогодні поняття, зміст, правила укладання
та розірвання шлюбного договору визначені гл. 10 СК, який набув чинності
1.01.2004.
Міністр юстиції зазначив, що статистичні показники свідчать про недостатню обізнаність громадян щодо
механізмів захисту майнових прав.
У зв’язку з ним О.Лавринович нагадав, що громадяни можуть отримати
безоплатні правові послуги — консультації та роз’яснення з правових
питань — у громадських приймальнях, що створені при територіальних
управліннях юстиції. На сьогодні їх
мережа нараховує близько 750 приймалень.
Після ухвалення в липні 2011 р.
закону «Про безоплатну правову допомогу» юридичні консультації в таких
приймальнях можуть отримувати всі
без винятку громадяни. 

Уряд затвердив проект закону
«Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи». Як наголосив віце-прем’єр-міністр Сергій
Тігіпко, ініціатива розроблена з метою реформування корупційної процедури видачі безплатних путівок
«чорнобильцям» — шляхом запровадження принципу монетизації пільг.
Зокрема, пропонується замінити
видачу безкоштовних путівок наданням грошової допомоги для компенсації їхньої вартості. Щоправда,
кошти будуть видаватися на руки не
«чорнобильцям», а перераховуватимуться санаторно-курортним закладам, які надали послуги. При цьому
«чорнобилець» самостійно обиратиме
заклад згідно з чергою, яку веде місцеве управління соціального захисту. Тим самим урядовці спробують
реалізувати принцип «ваучеризації»
оздоровлення, що дозволить повністю
відмовитися від проведення тендерів
серед санаторіїв на закупівлю послуг
із оздоровлення.
Проектом передбачається, що порядок надання допомоги визначатиме
Мінсоцполітики — у межах щорічних
бюджетних призначень. Граничний
обсяг допомоги, розмір середньої
вартості путівки та порядок виплати
грошової компенсації визначатиме
Кабмін. 
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НОВИНИ ЮРФІРМ

КОНФЕРЕНЦІЯ

У перших рядах

Право — козацька справа

Юридична фірма «Спенсер і
Кауфманн» отримала визнання
відразу в кількох сферах права
за результатами щорічного
дослідження «Українські
юридичні фірми 2012. Довідник
для іноземних клієнтів». Партнери
фірми й керівники практик
відзначені як визначні фахівці.
Так, «Спенсер і Кауфманн» увійшла
в п’ятірку кращих юридичних фірм у
сфері інформаційних технологій і комунікацій, трудового права, земельного права, судового процесу, а також у
трійку найкращих фірм у сфері медіа
та розваг.
Ігоря Чернишенка, партнера фірми
та керівника практики комерційного
права, відзначено як визначного фахівця у сфері інформаційних технологій і комунікацій, а також трудового
права. Олександру Федотову, партнер,
керівник практики нерухомості та
земельного права, названо серед визначних фахівців у сфері земельного
права, а також нерухомості та будівництва. Валентина Загарію, керуючого партнера «Спенсер і Кауфманн»,
відзначено як визначного фахівця у
сфері злиття та поглинання, а Юрія
Петренка, партнера фірми та керівника практики міжнародного арбітражу
й судового процесу, названо серед
визначних фахівців у галузі судового
процесу, а також реструктуризації/
банкрутства.
Дослідження базується на опитуванні учасників ринку юридичних
послуг та інформації про проекти,
наданій юрфірмами.

Розвиток
компанії
Юридична компанія «Правовий
альянс» стала учасником
International Trademark Association
(INTA) — Міжнародної асоціації
товарних знаків, яка займається
підтримкою та просуванням
торгових марок, використовуючи
право інтелектуальної власності
як елемент справедливої
торгівлі.
Асоціація створена для захисту
прав власників товарних знаків і надання допомоги та підтримки, спрямованих на розвиток і дотримання прав
на товарний знак.
Старий партнер ЮФ «Правовий
альянс» Ілля Кості зауважив: «Вступ
компанії в співтовариство INTA — це
закономірний крок у розвитку практики інтелектуальної власності нашої
компанії, яка минулого тижня була
високо відзначена за результатами
авторитетного дослідження The Legal
500 EMEA».
Сьогодні в організації близько 6000
власників товарних знаків, фахівців
і вчених з більш ніж 190 країн світу,
завдяки яким INTA є «потужною мережею потужних брендів».

Підготовка
до перевірок
Юридична фірма «Правовий
альянс» провела міні-семінар
щодо використання інсайдерської
інформації під час перевірок
державних органів.
Головними доповідачами семінару
були адвокати Євген Щеглов та Ірина
Шляховська, які розповіли про основні джерела отримання інформації в
кримінальних та адміністративних
справах. Детально було розглянуто
такі питання, як огляд митницею міжнародної кореспонденції, отримання
інформації від інших державних органів (ДПС, прокуратури, міліції), а також обговорено роль адвоката під час
обшуку та виїмки документів, офісних
речей правоохоронними органами.
Крім юристів, семінар був цікавий
спеціалістам відділів маркетингу, а
також керівникам компаній.

Лідерство
в рейтингу
ЮФ «Василь Кісіль і партнери»
стала лідером у провідних
практиках згідно з рейтингом
Ukrainian Law Firms 2012, а
3 юристів компанії очолили
індивідуальні рейтинги.
Так, фірма була визнана номером
один за вирішення спорів, що стосуються питань праці та зайнятості,
землі, нерухомості, транспорту та
інфраструктури. До того ж ЮФ «Василь Кисіль і партнери» увійшла до
п’ятірки кращих компаній, що спеціалізуються на проблемах агробізнесу,
корпоративного права та конкуренції,
банкрутства, корпоративного права,
енергетики та природних ресурсів,
міжнародної торгівлі, інтелектуальної
власності, реструктуризації.
Було відзначено і партнерів фірми.
Так, Олексій Філатов очолив список
провідних юристів у галузі судочинства, Олег Альошин — у транспортній,
Оксану Войнаровську, радника фірми,
названо кращим юристом-практиком
у галузі праці та зайнятості. 

На думку експертів, потенціал вітчизняних юрисконсультів поступово зростає
ЛІНА ШВИДКА

Учасники щорічної конференції
корпоративних юристів
зосередили увагу на питаннях, що
стосуються діяльності тих правників,
котрі працюють на одного клієнта.
Так, юрисконсульти провідних
компаній обговорили чимало
проблемних аспектів своєї діяльності.
Під час заходу, який відбувся за сприяння Асоціації правників України, фахівці в правовій галузі, юрисконсульти та
представники юридичних департаментів
провідних компаній відзначили особливу необхідність проведення таких
конференцій.
Президент АПУ Валентин Загарія,
коментуючи цю подію «ЗіБ», підкреслив:
«Сьогодні ми спостерігаємо досить прогресивну тенденцію, оскільки з кожним
роком кількість учасників конференції
лише зростає. Підтвердження тому —
майже 100 учасників цьогорічного заходу». Водночас він зауважив, що на
відміну від зовнішніх юристів, мета
яких — просування особистої фірми,
корпоративні юристи — менш активні,
а під час таких заходів вони виходять
на новий рівень спілкування, долучаючися до участі в громадському житті.

Учасники конференції продовжили дискутувати й під час перерви.

Передусім учасники заходу обговорили проблеми, з яким може зіткнутися юрист у роботі, що стосується
купівлі об’єкта нерухомості, а також
з’ясували можливості мінімізації ризиків сторін.
Знаннями про ключові управлінські методики, які використовуються
провідними компаніями західних

країн, поділився керівник юрвідділу
міжнародних трансакцій та злиття й
поглинання інвестиційної компанії
Dragon Capital Святослав Шеремета.
Порівнюючи український та американський досвід корпоративного
управління, він зауважив: «Україна
перебуває на етапі, на якому Сполучені
Штати були в 30 роках ХХ століття —

механізми корпоративного управління є, але вони малоефективні». Для
того, аби досягнути позитивних зрушень у цій сфері, на його думку, необхідно поставити чітку стратегічну мету
й працювати над нею.
Водночас керівник юридичного
департаменту Fozzy Group Андрій
Журній під час доповіді поділився професійним досвідом щодо особливостей
реорганізації господарських товариств.
Він виокремив проблемні моменти податкових аспектів, що виникають у процесі об’єднання власності, під час злиття
компаній, запропонувавши можливі
шляхи їх вирішення.
Також доповідачі звернули увагу й
на приклади недобросовісної конкуренції та правомірність розміщення
реклами.
Питання, що були обговорені під
час конференції, дали можливість провідним юристам не лише поділитися
досвідом, а й завести нові знайомства
та обговорити ефективні аспекти покращення своєї діяльності. Недарма ж
одна із сесій називалась «Не той козак,
що поборов, а той, що вивернувся».
В.Загарія передбачив, що через кілька років кількість учасників заходу
зросте, адже конференція є чудовим
майданчиком для обміну досвідом між
корпоративними юристами. 

ОБГОВОРЕННЯ

«Третейці» з альтернативою
Незважаючи на арбітражне застереження, підприємці йдуть до державних судів
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

У деяких випадках державні
суди розглядають справи,
незважаючи на третейське
застереження в договорі сторін.
«Третейці» вказують на хибність
такої практики й прагнуть самі
вирішувати ці спори.
Учасники круглого столу «Становлення національного арбітражу на
рівні світових стандартів: підсумки
діяльності, судова практика, перспективи вдосконалення» обговорили законодавчі ініціативи, які стосуються
розгляду справ третейськими судами,
та випадки, коли погляди «третейців»
не збігаються з позицією державних
судів. Зокрема, експерти занепокоєні тим, що з 2009 р. спостерігається
тенденція обмеження компетенції
третейських судів. Крім цього, вони

вказали на порушення строків видачі
виконавчих документів на рішення
«третейців».
Особливу увагу учасники круглого столу приділили випадкам, коли
державні суди визнають недійсними
третейські застереження з посиланням
на конституційне право особи на звернення до суду за захистом. При цьому,
за словами «третейців», не враховується рішення Конституційного Суду
№1-рп/2008 від 10.01.2008, відповідно
до якого укладання сторонами третейської угоди не є порушенням права
позивача на звернення до суду за захистом, оскільки угода про передання
справи на розгляд третейського суду
є не відмовою від права на звернення
до суду, а одним із способів реалізації
права на захист.
«Якщо раніше сторона зверталася
до господарського суду, а суддя, досліджуючи матеріали справи, виявляв,
що між сторонами є третейське засте-

Плани
для покращення
Прогресивні студенти
вдосконалюватимуть адмін’юстицію
Аби відшукати нові ідеї для
розвитку адміністративного
судочинства, Вінницький
апеляційний адмінсуд оголосив
про проведення конкурсу творчих
робіт серед студентів.
«Адмін’юстиція — відносно молодий
інститут права. Минуло не так багато
часу від початку її запровадження в
Україні, але суспільство вже оцінило вагому роль адмінсудів. Безупинний розвиток демократичних інститутів країни
обумовлює необхідність подальшого
вдосконалення та розвитку діяльності
адмінсудочинства й запровадження інновацій», — розповів «ЗіБ» голова ВААС
Віталій Кузьмишин.
Враховуючи те, що майже в кожному
вищому навчальному закладі, де готують спеціалістів за правничими спеціальностями, викладають дисципліни
адміністративного права та процесу,
ВААС поставив собі за мету допомогти
молодим спеціалістам застосувати свої
теоретичні знання на практиці.
Разом з тим новаторські ідеї прогресивного студентства дозволять
знайти нові шляхи вдосконалення адмінсудочинства в Україні. «Саме тому
ВААС ініціював проведення конкурсу
творчих робіт серед студентства на тему
«Зробимо суд кращим: адміністративні
суди України та шляхи вдосконалення їх
роботи очима молоді», до участі у якому
запрошуються всі охочі студенти-прав-

Особливо часто лунають звинувачення про те, що третейське застереження в договорах про видачу
кредитів прописують банки, а тому
позичальники не мають змоги відмовитись від нього. З такою позицією категорично не згоден голова
Третейського суду при Асоціації
українських банків Анатолій Жуков. Він наголосив, що третейським
застереженням зараз користується
лише 20% фінустанов, тому практично в будь-якому місті можна знайти банк, який не проти у випадку
виникнення проблем вирішити їх
у державному суді. Більше того, за
словами А.Жукова, банки відмовляються від третейського застереження,
коли перед укладенням договору на
цьому наполягає клієнт. Таким чином,
аби зменшити кількість суперечок в
майбутньому, позичальники мають
досконало вивчати договори й дізнаватися про свої права більше. 

K

КОНКУРС

КСЕНІЯ МАГНУШЕВСЬКА

реження, і одна із сторін заперечувала
проти розгляду цього спору в державному суді, ця справа закривалась. Однак станом на сьогодні з’явилося кілька
рішень Вищого господарського суду, в
яких, на жаль, ситуація змінилась на
протилежну. Зараз судді ставлять питання так: якщо одна із сторін не хоче
розгляду спору в третейському суді, то
спір повинен розглядатися в державному», — розповів голова Третейської
палати Юрій Михальський.
На захист своїх колег став секретар
другої судової палати ВГС Євген Першиков. «Якщо особа йде до суду загальної
юрисдикції і каже, що її змусили підписати третейське застереження — це певна проблема, яку варто оцінювати», —
наголосив він. Разом з тим суддя відзначив, що рішення третейського суду
має виконуватися сторонами добровільно, адже суть арбітражу полягає в
тому, щоб знайти справедливе рішення, яке влаштує обидві сторони.

ПРЯМА МОВА
ВІТАЛІЙ КУЗЬМИШИН,
голова ВААС:
— Організовуючи даний захід, ВААС ставить за мету спрямувати зусилля студентів на утвердження високої ролі професії
юриста, сформувати активну позицію
нового покоління молодих правників у
громадському житті шляхом залучення
студентів до обговорення питань розвитку адмінсудочинства, підвищити професійний рівень судочинства в Україні та
правової культури юристів та громадян,
а також популяризувати такий захід.

ники, котрі прагнуть висвітлити свої ідеї
щодо покращення якості та ефективності роботи адміністративних судів», —
повідомив В.Кузьмишин.
Захід матиме 5 етапів. Усі охочі повинні надіслати свої заявки на участь
у конкурсі до 30 квітня цього року.
До речі, ВААС не вперше організовує
такі конкурси. У березні 2010-го відбувся конкурс «Навчальний судовий
процес». Він дав студентам реальну
можливість застосувати свої теоретичні знання під час справжнього
судового процесу, побувати і в кріслі
судді, і на місці секретаря судового засідання, помічника судді чи судового
розпорядника, а також взяти участь
у судовому засіданні як позивач чи
відповідач. 

судова практика
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ПРЕЦЕДЕНТ

Дві доби в резерві

В оскарженні
не відмовляють
Вищий
 адміністративний

За прострочення доставлення вантажу
менш ніж на 48 годин штраф
не нараховується



Вищий господарський суд України
Інформаційний лист

4 квітня 2012 року

№01-06/420/2012

Про обчислення термінів доставки
залізницею вантажів
та визначення розміру штрафу
за порушення цих термінів

У зв’язку з виникненням у судовій
практиці питань стосовно обчислення термінів доставки залізницею
ва нта жів та визначення розміру
штрафу за порушення цих термінів
у ва жаємо за необх ідне зверн у ти
увагу на таке.
Згідно з чч.2 і 3 ст.41 Статуту залізниць (далі — Статут) терміни доставки вантажів та правила обчислення термінів їх доставки встановлені
Правилами обчислення термінів доставки вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту від
21.11.2000 №644.
За приписами пп.2.1, 2.4 названих правил, обчислення відповідних
термінів починається з 24-ї год. дати
приймання вантажу до перевезення,
зазначеної в перевізних документах.
Розміри штрафу за несвоєчасну
доставку вантажів, які залізниця

сплачує одержувачу вантажу, встановлені ст.116 Статуту у відсотках від
провізної плати залежно від кількості
прострочених діб.
Таким чином, встановлений ст.116
Статуту штраф застосовується у разі
прострочення доставки вантажу на
дві доби (більш ніж на 48 год.), на три
доби (більш ніж на 72 год.) і на чотири
доби (більш ніж на 96 год.).
Якщо прострочення доставки вантажу допущено залізницею менш як на
дві доби (не більше 48 год.), що обчислюється з 24-ї години дати приймання
вантажу до перевезення, то підстави
для нарахування передбаченого ст.116
Статуту штрафу відсутні. 
Голова
Вищого господарського суду
України
В.ТАТЬКОВ

ПІДСУМКИ

Робота над удосконаленням
ВГС зобов’язав голів судів щомісяця
аналізувати причини допущених
колегами помилок
та обговорювати їх на зборах



Пленум Вищого господарського
суду України
Постанова

23 березня 2012 року

м.Київ

№1

Про підсумки роботи господарських судів України у 2011 році
та завдання на 2012 рік
Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Вищого господарського
суду України Татькова В.І. про підсумки роботи господарських судів у
2011 році, пленум Вищого господарського суду України відзначає, що
впродовж зазначеного періоду робота
господарських судів із забезпечення
належного рівня правосуддя, захисту
прав та охоронюваних законом інтересів учасників правовідносин у сфері
господарювання здійснювалася на
належному рівні.
У 2011 році місцевими господарськими судами розглянуто 268,8 тисячі звернень осіб за захистом своїх
порушених прав і охоронюваних законом інтересів.
Найбільшу кількість звернень розглянуто господарськими судами міста
Києва (44,5 тис.), Дніпропетровської
(34,4 тис.), Харківської (27,1 тис.) та
Донецької (17,1 тис.) областей.
Протягом 2011 року до апеляційних господарських судів надійшло на
розгляд 47,3 тис. апеляційних скарг.
У звітном у періоді найбільш у
кількість скарг розглянуто в Київському (10,8 тис.) та Донецькому
(6,1 тис.) апеляційних господарських
судах.
Напружено працювала касаційна
інстанція. За 2011 рік на розгляд Вищого господарського суду України
надійшло 29,9 тис. касаційних скарг.
У звітному періоді до державного бюджету України сплачено або
стягнуто 268,6 млн. грн. та 528 тис.
доларів США державного мита та
судового збору.
У 2011 році було змінено та скасовано 3,8 відсотка судових актів
місцевих господарських судів внаслідок їх перегляду вищими судовими
інстанціями.
На йкра щи х результатів щодо
якості розгляду справ досягнуто
господарськими судами Чернівецької, Кіровоградської, Чернігівської,
Закарпатської та Полтавської областей, де кількість змінених та скасованих судових актів склала від 1,6 до
2,9 відсотка.
У 2011 році до Вищого господарського суду України надійшло понад
2,4 тис. заяв про перегляд судових
рішень господарських судів Верховним Судом України. За результатами
перевірок цих заяв постановлено
132 ухвали про допуск справ до провадження Верховним Судом України. За
результатами їх розгляду Верховним
Судом України прийнято постанови
про повне або часткове задоволення
62 заяв, що становить 0,3 відсотка від
загальної кількості прийнятих у 2011 році постанов Вищого господарського
суду України. Зазначені показники
свідчать, що Вищим господарським
судом України в цілому забезпечується єдність судової практики.
У 2011 році господарськими судами активно здійснювалася реалізація
повноважень, передбачених статтею
90 Господарського процесуального кодексу України. Було винесено
881 окрему ухвалу з приводу порушення законності або істотних недоліків у діяльності підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб.

Крім того, до прокуратури та органів
внут рішніх справ надіслано 396 повідомлень про виявлені порушення, що
містять ознаки діянь, переслідуваних
у кримінальному порядку.
Водночас, у здійсненні господарськими судами правосуддя мали
місце проблеми й недоліки, які впливають на виконання ними завдань,
визначених Конституцією і законами
України.
Пленум відзначає необхідність
вжиття Вищим господарським судом
України додаткових заходів щодо
проведення уза га льнень с удової

них питань здійснення правосуддя
на 2012 рік, узгодивши відповідні
питання з Національною школою
суддів України;
— здійснювати роботу із забезпечення реалізації норм Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та «Про захист
персональних даних»;
— щомісяця аналізувати причини
помилок, допущених суддями у здійсненні правосуддя, та обговорювати
ці питання на зборах суддів;
— систематично проводити обговорення питань організації роботи
судів та суддів;
— здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог законодавства про державну службу та про
боротьбу з корупцією;
— спільно з керівниками апаратів
у квітні 2012 року узагальнити проблемні питання, що можуть виникнути
при застосуванні та виконанні Закону
України «Про державну службу» від
17.11.2011 №4050-VІ, та подати Вищому господарському суду України відповідні пропозиції;
— провести навчання суддів та
працівників апарату суду з питань застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у
редакції, чинній з 18 січня 2013 року;
— проаналізувати роботу автоматизованої системи документообігу
суду стосовно визначення судді для

суддів і працівників апарату суду та
вжити заходів щодо усунення причин, що породжують такі скарги;
— здійснювати аналіз навантаження суддів та дотримання їхньої
спеціалізації при розподілі справ
автоматизованою системою документообігу;
— здійснювати аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення
судової практики в господарських
справах з метою однакового застосування норм права господарськими
судами;
— здійснювати роботу із забезпеченн я реа ліза ці ї норм За кон у
України «Про доступ до публічної
інформації»;
— покращити роботу з надання
методичної і практичної допомоги
місцевим та апеляційним господарським судам з питань застосування
законодавства, в тому числі з робочими виїздами до місцевих і апеляційних господарських судів;
— на дати методичн у допомогу господарським судам з питань,
пов’язаних з набранням чинності з
01.01.2013 нової редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом»;
— продовжити практику обговорення проектів роз’яснень пленуму
Вищого господарського суду України
на Науково-консультативній раді;
— розробити та затвердити план

«Найкращих результатів щодо якості розгляду
справ досягнуто господарськими судами
Чернівецької, Кіровоградської, Чернігівської,
Закарпатської та Полтавської областей».
практики та аналізу судової статистики, адекватного і своєчасного реагування на потреби господарських судів
у правозастосуванні, забезпечення
єдності судової практики.
Особливу увагу необхідно приділити опрацюванню разом з комітетами Верховної Ради України
законопроектів, спрямованих на
вдосконалення питань судоустрою і
статусу суддів, господарського судочинства, системи забезпечення функціонування судової влади.
Пленум Вищого господарського
суду України
ПОСТАНОВИВ:
1. Доповідь Голови Вищого господарського суду України Татькова В.І.
«Про підсумки роботи господарських
судів України у 2011 році та завдання
на 2012 рік» взяти до відома.
2. Головам місцевих та апеляційних господарських судів:
— у квітні 2012 року провести
збори суддів та працівників апарату
судів з обговорення стану здійснення
правосуддя, проблем судочинства та
шляхів їх вирішення з поданням відповідних пропозицій Вищому господарському суду України;
— звернути особливу увагу на
якість роботи суддів та їх персональну відповідальність за здійснення
правосуддя, дотримання закріплених
Конституцією і законами України
основних засад судочинства;
— здійснити аналіз скарг на дії
суддів і працівників апарату суду
та розробити заходи щодо усунення
причин, що породжують такі скарги;
— здійснювати постійний контроль за дотриманням процесуальних
норм при розгляді справ;
— здійснити аналіз відповідності
змісту судових рішень вимогам Господарського процесуального кодексу
України;
— скласти та затвердити план
проведення за ходів щодо підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату судів з актуаль-

розгляду конкретної справи і про
результати інформувати Вищий господарський суд України.
3. Головам апеляційних господарських судів:
— активізувати роботу з вивчення
і узагальнення судової практики та
надання методичної допомоги місцевим господарським судам у застосуванні законодавства;
— вивчати причини скасування
та зміни судових актів місцевих і
апеляційних господарських судів,
періодично обговорювати проблеми
практики застосування законодавства на нарадах суддів, семінарах;
— проаналізувати дотримання
спеціалізації суддів у місцевих і апеляційних господарських судах та поінформувати Вищий господарський
суд України;
— надавати пропозиції з проблем н и х п и т а н ь, що пот ре бу ют ь
роз’яснення Вищим господарським
судом України з метою забезпечення
єдності судової практики в застосуванні норм процесуального та матеріального права;
— щоквартально здійснювати узагальнення проблемних питань організації роботи господарських судів
відповідного апеляційного округу та
пропозицій щодо шляхів їх вирішення, надаючи відповідні довідки Вищому господарському суду України.
4. Вищому господарському суду
України:
— вивчити і узагальнити причини скасування Верховним Судом
України судових рішень Вищого господарського суду України у 2011 році
та вживати заходів щодо усунення
таких причин;
— продовжити роботу з підготовки та опрацювання проектів постанов
пленуму Вищого господарського суду
України з питань практики застосування норм чинного законодавства;
— забезпечити виконання Плану
заходів Вищого господарського суду
України щодо запобігання і протидії
корупції на 2012 рік;
— здійснити аналіз скарг на дії

роботи Науково-консультативної
ради;
— завершити роботу над створенням класифікатора категорій спорів,
які розглядаються господарськими
судами;
— систематично аналізувати в
судових палатах судову практику застосування судовими колегіями одних і тих самих норм матеріального
і процесуального права в подібних
правовідносинах;
— узагальнити проблемні питання, що можуть виникнути при застосуванні та виконанні Закону України
«Про державну службу» від 17.11.2011
№4050-VІ, та підготувати відповідні
пропозиції;
— сприяти формуванню позитивного іміджу суду в суспільстві
шляхом висвітлення діяльності господарських судів у засобах масової
інформації, участі у семінарах, конференціях, круглих столах;
— завершити роботу над проектом
нової редакції Господарського процесуального кодексу України;
— активізувати роботу Консультативної ради при Голові Вищого господарського суду України;
— здійснити аналіз практики застосування господарськими судами
Закону України «Про судовий збір» і
повідомити про проблемні питання
Кабінет Міністрів України;
— проаналізувати роботу автоматизованої системи документообігу
суду стосовно визначення судді або
колегії суддів для розгляду конкретної справи;
5. Контроль за виконанням цієї
постанови покласти на секретаря
пленуму Вищого господарського суду
України. 
Голова
Вищого господарського суду
України
В.ТАТЬКОВ
Секретар пленуму
Вищого господарського суду
України
Г.КРАВЧУК

суд України
Інформаційний лист
10 квітня 2012 року

№1024/11/13-12

Головам апеляційних
адміністративних судів
У зв’язку з надходженням до
Вищого адміністративного суду
листа урядового уповноваженого
у справах Європейського суду з
прав людини від 23.03.2012 №12.321/1995 щодо виконання рішення
Європейського суду з прав людини у
справі «Андрієвська проти України»
Вищий адміністративний суд
вважає за необхідне звернути увагу
адміністративних судів на таке.
Рішенням Європейського суду з прав
людини від 1.12.2011, яке 1.03.2012
набуло статусу остаточного, у
справі «Андрієвська проти України»
встановлено порушення п.1 ст.6
Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод у зв’язку з
позбавленням заявниці доступу до
суду касаційної інстанції.
Так, 17.11.2005 Апеляційний суд
Дніпропетровської області
постановив ухвалу у справі
заявниці, у резолютивній частині
якої зазначалося про можливість
її оскарження протягом місяця до
Вищого адміністративного суду. У
подальшому 3.02 та 5.06.2006 Вищим
адміністративним судом та Верховним
Судом відповідно було відмовлено у
відкритті касаційного провадження
за скаргою заявниці у зв’язку з
непідсудністю справи.
Крім того, Європейський суд з прав
людини зазначив у рішенні, що
держава повинна забезпечити
наявність засобів для ефективного
та швидкого вирішення спорів щодо
судової юрисдикції.
Про викладене повідомляється в
порядку інформування.
Із стислим викладенням згаданого
рішення Європейського суду з прав
людини можна ознайомитися в
інформаційно-правовій системі
«ЛІГА:ЗАКОН».
Цей лист пропонуємо довести до
відома суддів місцевих та апеляційних
адміністративних судів.
Голова суду І.ТЕМКІЖЕВ
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не ігноруйте
Євросуд!
Вищий
 адміністративний
суд України
Інформаційний лист
13 квітня 2012 року

№1078/11/13-12

Головам апеляційних
адміністративних судів
У зв’язку з надходженням до
Вищого адміністративного суду
листа урядового уповноваженого
у справах Європейського суду з
прав людини від 30.03.2012 №12.321/2119 щодо виконання рішення
Європейського суду з прав людини у
справі «ТОВ «Базальт-Імпекс» проти
України» Вищий адміністративний суд
уважає за необхідне звернути увагу
адміністративних судів на таке.
Рішенням Європейського суду з прав
людини від 1.12.2011, яке 1.03.2012
набуло статусу остаточного, у справі
«ТОВ «Базальт-Імпекс» проти України»
встановлено порушення п.1 ст.6
Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод у зв’язку
з тим, що, постановляючи рішення
у справі заявника, Верховний Суд
вийшов за межі своїх повноважень,
установлених Господарським
процесуальним кодексом.
Крім того, Європейський суд з прав
людини наголосив на необхідності
дотримання ст.17 закону «Про
виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з
прав людини» та звернув увагу, що
порушення, аналогічні допущеним у
цій справі, були встановлені в рішенні
«Сокуренко і Стригун проти України»,
яке на час провадження у справі
заявника вже було перекладено
українською мовою та надруковано в
офіційному юридичному виданні.
Про викладене повідомляється в
порядку інформування.
Офіційний переклад рішення
у справі «ТОВ «Базальт-Імпекс»
проти України» буде надруковано
в збірнику нормативно-правових
актів «Офіційний вісник України» та
розміщено на сайті Міністерства
юстиції (www.minjust.gov.ua). Цей
лист пропонуємо довести до відома
суддів місцевих та апеляційних
адміністративних судів.
Голова суду І.ТЕМКІЖЕВ
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ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

АУДИТ

Уявне
засідання

Перші підсумки війни
з корупцією

Судді Октябрського районного
суду м.Полтави невдовзі
доведеться постати перед
судом. Його обвинувачують у
зловживанні владою та службовим
становищем і службовому
підробленні.
Прокуратура м.Києва направила в
суд кримінальну справу стосовно судді
Октябрського районного суду м.Полтави,
який у 2009 р. підробив ухвалу суду та
виконавчий лист щодо зобов’язання
Київського міського БТІ зареєструвати
право власності ПАТ «Трест «Київміськбуд-1» на об’єкт незавершеного будівництва — розважальний центр «Блок-Б» в
Оболонському районі. Відповідальність
за таке діяння передбачена ч.2 ст.366
(«Службове підроблення») та ч.2 ст.364
КК («Зловживання владою або службовим становищем»).
Пособником судді у вчиненні злочину
стала його секретар, яка склала та підписала протокол уявного судового засідання, а також підроблений законником виконавчий лист (ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК). 

Мін’юст підрахував українських хабарників
АЛІНА АЛЕКСАНДРОВА

Міністерство юстиції
оприлюднило результати
боротьби з корупцією, отримані
з допомогою правоохоронців
і громадськості. Адже з того
часу, як був прийнятий закон,
спрямований на викорінення
цього явища, минуло вже майже
10 місяців. А це означає, що можна
підбивати перші підсумки.
Дев’ятий вал справ

Прийнятий закон посилив вимоги
до чиновників: зобов’язав їх декларувати не лише доходи, а й витрати, а
також заборонив родичам-держслужбовцям працювати в підпорядкуванні
один у одного. Було розширене коло
осіб — суб’єктів відповідальності за корупційні діяння. У цей список потрапили не тільки чиновники середньої
ланки, а й перші особи — Президент
України, Прем’єр, Голова ВР, Генпрокурор, міністри, керівники центральних
органів виконавчої влади. Крім того,
боротьба з корупцією торкнулася сфери надання публічних послуг, зокрема
діяльності аудиторів і нотаріусів.
Закон заборонив чиновникам приймати подарунки — за винятком тих,
які «відповідають загальновизнаним
уявленням про гостинність». Вартість
подарунка не може перевищувати 50%
мінімальної зарплати або 480 грн.
Правда, далеко не всі експерти
вважають, що запропоновані заходи
досить ефективні. «Поки що закон
пробуксовує, — вважає правозахисник Едуард Багіров. — Ефекту, якого
від нього чекали, — немає. Навпаки:
ті, хто «професійно займається корупцією», збільшили ставки — за небезпечність. В іншому все як і раніше.
Але, розумієте, у нас у країні епідемія
корупції. Її лише марлею й антисептиком не подолати».
На думку урядового уповноваженого з питань дерегулювання господарської діяльності Михайла Бродського, ситуація в країні поки що не
змінилася й жорсткіші заходи навряд
чи допоможуть. «Я вважаю треба вирішити питання з двоякістю покарання — визначитися, кримінальна
чи адміністративна відповідальність
має місце в таких випадках. Треба
карати й тих, хто дає, і тих, хто бере
хабарі, ще жорсткіше. Ми всі говоримо
про корупцію, але несемо подарунки
вчителям, лікарям, самі даємо міліціонерам грошей менше, ніж становить штраф. Потрібно, щоб людям не
хотілося давати хабар», — підкреслив
М.Бродський. 

За таку «винагороду» голова профспілкової організації зобов’язувалася
сприяти підготовці та особисто завізувати клопотання до Подільської
районної у м.Києві державної адміністрації про виділення службового
приміщення для користування працівнику комунального підприємства.
Посадовець була затримана працівниками прокуратури столиці та УСБУ
в місті Києві під час одержання хабара.
Розслідування кримінальної справи
здійснюється відділом прокуратури
столиці з розслідування злочинів щодо
корупційних діянь. 

Нагадаємо, що закон «Про принципи запобігання і протидії корупції
в Україні» набув чинності 1 липня
2011 р. На цей документ покладали
великі надії. Чи приніс він бажаний
ефект? Висновки можна зробити,
проаналізувавши перший звіт, підготовлений Міністерством юстиції.
Інформацію відомству передавали
правоохоронці й громадські організації. До речі, такий звіт публікуватиметься щорічно.
З’ясувалося, що у 2011 р. прокуратура й МВС виявили 17000 посадових
злочинів — це на чверть більше, ніж
у 2010-му. Більшість порушників заплатили штрафи, а проти 1330 чоловік
порушили кримінальні справи (за рік
до того таких справ було 1269). Головне
корупційне діяння — хабар, при цьому
83% наших співгромадян уважають
його нормальним явищем. На думку
звичайних людей, п’ятірка лідерів незмінна: серед найбільш корумпованих
структур на першому місці — ДАІ, далі
йдуть інші підрозділи МВС, суди, лікарні й школи.
Зважаючи на кількість кримінальних справ, порушених останнім
часом правоохоронними органами,
може скластися враження, що корупції оголосили справжню війну. Наприклад, тільки за 3 місяці 2012 року лише в Київській області слідчі
органи обласної прокуратури закінчили розслідування й направили в

ПІДРОБЛЕННЯ

У ТЕМУ

Специ
з фікції

Правоохоронці vs чиновники

КРИМІНАЛ

«Профнагорода»
Прокуратурою столиці порушено
кримінальну справу стосовно
голови первинної профспілкової
організації комунальних
підприємств Подільського району
за вимагання та одержання хабара
в розмірі $10 тис. (ч.3 ст.368 КК
«Одержання хабара»).

У столиці порушено кримінальну
справу стосовно учасників
організованої групи, які створили
та придбали понад 10 фіктивних
підприємств.
Прокуратура столиці погодила
порушення слідчим управлінням
ГУ МВС у м.Києві кримінальної справи стосовно організованої групи, яка
діяла впродовж 2007—2010 рр. та спеціалізувалася на скоєнні злочинів у
сфері господарської діяльності.
Учасники групи, до складу якої
увійшло 9 осіб, створили та придбали
понад 10 фіктивних підприємств, які
використовувалися для прикриття
незаконної діяльності та ухилення
від сплати податків легально діючих
суб’єктів господарювання. 

КОРИСЛИВІ МОТИВИ

65000
за сотку
Апеляційний суд Одеської
області залишив без змін вирок
Овідіопольського районного суду
в кримінальній справі, порушеній
за матеріалами СБУ стосовно
голови однієї з селищних рад у
передмісті Одеси, який вимагав
хабара в директора приватного
підприємства.
Наприкінці липня минулого року
26-річний місцевий підприємець звернувся до селищного голови за дозволом
на виготовлення проекту з землеустрою
з відведення земельної ділянки площею
0,01 га в довгострокову оренду терміном
на 49 років для здійснення підприємницької діяльності. За прийняття позитивного рішення депутатами сільської
ради посадовець зажадав отримати від
бізнесмена 65 тис. грн.
Співробітники СБУ затримали
хабарника на гарячому неподалік від
будівлі сільради під час одержання
ним усієї суми.
Вироком суду чиновника визнано
винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК («Одержання хабара») та призначено покарання у вигляді
позбавлення волі строком на 5 років із
випробувальним терміном 3 роки. 

У цьому році правоохоронні
органи активізували діяльність
щодо протидії корупції та
хабарництву. Зокрема, в суд уже
направлено 566 кримінальних
справ стосовно 646 громадян, з
них 65 особам обрано запобіжний
захід у вигляді взяття під варту.
Найбільше справ цієї категорії направлено в суд прокуратурами Дніпропетровської (50), Донецької (44),
Одеської (35), Луганської (31) областей
та м.Києва (40) — повідомили «ЗіБ»
у прес-службі ГПУ. Майже половину
з них (252) становлять кримінальні
справи про одержання хабарів. Генеральною прокуратурою вживаються
заходи щодо викорінення випадків
порушення кримінальних справ цієї

Звичайні громадяни як і раніше бачать у даїшнику корупціонера №1.

суд 22 кримінальні справи, порушені за ознаками корупції. До кримінальної відповідальності притягли
25 службових осіб. Загальна сума
з а вд а ної ш код и с т а нови т ь 33, 3
м л н г рн. З ме тою ві д шкод у ва нн я зби т к і в на ма й но обви н у вачених накладений арешт на суму
24,1 млн грн. І це ще не все. За тих же
3 місяці в Київській області складено
й направлено в суд 30 адміністративних протоколів про корупційні правопорушення стосовно 30 службових
осіб. З них суди розглянули 19, накладено штраф на 17 правопорушників
на загальну суму 20 тис. грн. Крім
того, внесено 16 документів прокурорського реагування на усунення
причин і умов, які сприяють корупційним проявам. За результатами їх
розгляду до відповідальності притягнуто 16 службових осіб.
Можна прига дати й «плеяд у»
високопосадовців-корупціонерів,

категорії за скоєння дріб’язкових злочинів. Зусилля прокурорів спрямовуються на протидію кримінально
караній корупції в правоохоронних
та контролюючих органах, а також в
органах влади й місцевого самоврядування, на виявлення організованих
груп з корумпованими зв’язками.
Загалом до кримінальної відповідальності за хабарництво притягнуто
289 осіб, з яких 47 — державні службовці, 28 — посадові особи місцевого
самоврядування та 40 — службові особи органів державної влади.
Крім того, поточного року в суд
направлено кримінальні справи про
хабарництво стосовно 47 працівників
органів міліції, 10 співробітників державної кримінально-виконавчої служби, 10 податківців, 6 співробітників

котрих притягли до кримінальної
відповідальності, — починаючи від
Юлії Тимошенко й закінчуючи Василем Волгою.
Ні подарункам і родичам!
Ухвалення закону «Про принципи запобігання і протидії корупції» в
Україні чекали півтора року. Весь цей
час країна фактично жила без антикорупційного законодавства. Отже,
цей документ і справді виявився вистражданим. Коментуючи проблему
корупції перед тим, як підписати закон, Віктор Янукович відзначив, що
через неї українське суспільство щорічно втрачає близько 20 млрд грн. —
це гроші, які не надійшли в бюджет
або були розкрадені. За його словами,
внаслідок корупційних операцій у
сфері державних закупівель від 10 до
15% держбюджету осідає в кишенях
чиновників, а це $4—7 млрд.

органів служби безпеки, 4 митників,
3 працівників державної прикордонної
служби, 2 прокурорів. До кримінальної
відповідальності притягнуто 10 суддів.
Активізовано також діяльність
щодо виявлення адміністративних
корупційних правопорушень. Цього
року спеціально уповноваженими
суб’єктами у сфері протидії корупції
направлено в суд 920 протоколів про
адміністративні корупційні правопорушення, за результатами розгляду
яких притягнуто до відповідальності
майже 500 осіб, з них за протоколами
прокурорів — більше половини.
Серед притягнутих до відповідальності чверть — посадові особи органів
місцевого самоврядування (з яких дві
третини — третьої і четвертої категорій), майже кожен сьомий правоохо-

ронець (з них 37 працівників органів
внутрішніх справ та 22 — державної податкової служби), 52 державні
службовці, 57 посадовці юридичних
осіб публічного права, 22 працівники
державної кримінально-виконавчої
служби, 1 голова районного суду.
Корупційні адміністративні правопорушення найчастіше виявлялись у
Харківській, Донецькій, Одеській, Закарпатській, Сумській та Черкаській
областях.
Прокурорами скасовано 100 неправомірних нормативно-правових
актів, прийнятих унаслідок корупційних правопорушень, внесено майже
500 актів прокурорського реагування,
за результатами розгляду яких притягнуто до відповідальності 553 службові
особи. 

АНАЛІЗ

РЕВІЗІЯ

Звіт GRECO
оприлюднять

Дорожні
порушення

Кабінет Міністрів дав згоду
на оприлюднення Другого
додаткового звіту GRECO про
стан виконання Україною
антикорупційних рекомендацій,
наданих за результатами першого
та другого раундів оцінювання
нашої держави. Відповідне
рішення було ухвалене на
засіданні Уряду 18 квітня.

Державною фінансовою
інспекцією в м.Києві проведено
ревізію фінансово-господарської
діяльності Комунального
підприємства «Київдорсервіс»
за період з 1 вересня 2009 до
1 жовтня 2011 року. За
результатами контрольного заходу
виявлено фінансові порушення на
загальну суму 26809970 грн.

Як повідомив «ЗіБ» міністр юстиції
Олександр Лавринович, такий дозвіл
надається згідно з правилами й практикою GRECO стосовно оприлюднення державами звітів щодо виконання
антикорупційних рекомендацій. Найближчим часом, розповів міністр, додатковий звіт вказаних рекомендацій
та його переклад буде оприлюднений
на сайті Міністерства юстиції.
О.Лавринович нагадав, що звіт із
25 рекомендаціями GRECO був затверджений за результатами перших
двох раундів оцінювання України,
проведених у 2006 р. Про виконання

цих рекомендацій наша держава прозвітувала в травні 2009-го. При цьому
GRECO зазначила, що виконаними
вважаються 8 рекомендацій, а 17 —
частково.
У зв’язку з цим Україною було підготовлено інформацію про хід реалізації тих рекомендацій GRECO, які
вважалися виконаними частково.
Як відомо, Україна приєдналася до
Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 1 січня 2006 р. Тим самим держава дала згоду на оцінювання
з боку GRECO щодо імплементації в
національне законодавство положень
Кримінальної Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію
і Конвенції про цивільно-правову
відповідальність за корупцію, керівних принципів боротьби з корупцією
про кримінальну відповідальність за
корупцію і Конвенції про цивільноправову відповідальність за корупцію
прийнятих у рамках виконання Програми дій проти корупції, схваленої
РЄ. 

Зокрема в ході проведення інвентаризації та контрольних обмірів
встановлено відсутність обладнання й
устаткування відеонагляду, детекторів
транспорту, керованих дорожніх знаків і метеонагляду автоматизованої
системи керування дорожнім рухом на
вулично-шляховій мережі м.Києва, а
також завищенння вартості робіт щодо
їх монтажу відповідно на 23393930 та
на 1910590 грн.
Крім того, підприємством здійснено
нецільове використання бюджетних коштів у розмірі 841340 грн., а саме: виконано
роботи з влаштування системи відеона-

гляду за дорожнім рухом на транспортних
розв’язках м.Києва на зазначену суму, що
не передбачено Планом використання
бюджетних коштів на 2009 рік.
Порушуючи вимоги трудового законодавства, під час надання щорічної
відпустки, працівникам підприємства
не нараховувалась та не виплачувалась
одноразова грошова допомога на оздоровлення, що призвело до недоотримання ними 658230 грн.
Матеріали ревізії Комунального
підприємства «Київдорсервіс» направлено до правоохоронних органів. 
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ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Право для кожного
Брайтонська декларація — чергова оптимізація реформи Європейського суду
ЛІНА МАЛИНОВА

На конференції у Великій
Британії було проаналізовано
виконання попередніх резолюцій
міжнародних організацій, а
також прийнято Брайтонську
декларацію, якою затверджено
новий план реформування
Європейського суду з прав
людини.
Визначити план покращення роботи Європейського суду на Брайтонській конференції зібралися міністри
юстиції 47 країн — членів Ради Європи. У розробці проекту реформи,
що тривала 2 роки, взяв участь і член
комітету ПАРЄ з юридичних питань
та прав людини від України Сергій
Ківалов.
Коментуючи проблеми Європейського суду для «ЗіБ», він зазначив:
«Апарат Суду, що отримує хорошу
зарплату, безперервно розширюється,
однак справи у Євросуді розглядаються все довше, адже їх надходить
значно більше, ніж рік чи два тому.
Зрозуміло, що це викликає обурення
скаржників».
Також він підкреслив, що серед
заяв, які надходять у Страсбург, є чимало однотипних, і теоретично такі

С.Ківалов: «Кожен, чиї права, гарантовані конвенцією, порушувались, може напряму звертатися
до страсбурзького суду».

справи можна розглядати за спрощеною процедурою.
Основні ідеї щодо змін у функціонуванні Євросуду С.Ківалов представив у своєму проекті в ході конференції. Головною пропозицією стало
кадрове «підсилення» Європейського
суду, а також надання можливості
самостійно обирати справи для розгляду, відмовляючись від «типових»

справ. Крім того, нардеп у ва жає
за необхідне створити національні
бюро, які контролюватимуть належне оформлення документів, а також
відслідковуватимуть розгляд кожної
справи в Страсбурзі.
До того ж С.Ківалов зосередив
увагу на тому, що створення таких
бюро значно спростило б подачу документів до Євросуду, а звернутися до

них матиме право кожен громадянин.
«Кожна організація чи громадянин,
чиї права, гарантовані Конвенцією
про захист прав людини та основоположних свобод, порушувалися, мають
право звертатися в страсбурзький суд
напряму, без проміжних процедур
національної влади», — підкреслив
він.
Відомо, що однією з головних
проблем у функціонуванні Євросуду
є збільшення числа скарг, за якими
обов’язково слід відкривати провадження. Це перенавантажує Суд роботою, збільшуючи кількість нерозглянутих справ. Водночас справи, що
потребують нагального розгляду, відкладаються на невизначений термін.
Міністр юстиції Великої Британії
Кеннет Кларк підкреслив у коментарі rg.ru: «Поступово ця проблема
набуває масштабу екзистенційної
кризи, що загрожує існуванню усієї
страсбурзької системи правосуддя».
Завдяки міжнародним конференціям
країни-учасниці прагнуть пришвидшити процес реформування Європейського суду.
Як відомо, раніше відбулися конференції у Швейцарії та Туреччині.
Так, у 2010 році — Інтерлакенська конференція, а у 2011-му — Ізмірська. На
першій — було затверджено план з реформування Європейського суду, а на

Строк
за протести

Американський
борг

Влада Іспанії збирається
реформувати кримінальне
законодавство, посиливши
покарання для організаторів
вуличних протестів. За
організацію масових акцій можна
буде отримати тюремний строк —
від 2 років і більше.

За користування природними
ресурсами, які знаходяться
на території індіанців, уряд
Сполучених Штатів збирається
виплатити чергову грошову
компенсацію.

Міністр внутрішніх справ Іспанії
Хорхе Фернандес Діас представив парламенту країни план реформи для тих,
хто «серйозно порушує громадський
порядок». Організаторів таких акцій
збираються позбавляти волі на строк
від 2 років і більше.
Та кож Х.Діас пі дкреслив, що
«спроби організувати демонстрації,
пов’язані з насильством, через соцмережі» теж можуть бути розцінені як
кримінальні діяння. Крім того, він запропонував карати людей, котрі проводять свої демонстрації мирно, але не
реагують на заклики поліції розійтися.

З уведенням нових правил злочином вважатиметься й навмисне порушення роботи громадського транспорту, наприклад коли перекривають
трамвайні й залізничні колії, блокують
автовокзали і т.п.
Багато правозахисних організацій
негативно відреагували на такі законодавчі ініціативи, проте глава МВС
підкреслив: «Ці заходи необхідні для
протидії насильству, що дедалі посилюється, часто вживаному позасистемними групами, які використовують
тактику міського бою».
Відомо, що іспанці протестують
проти свого уряду, який не може вирішити економічних та фінансових
проблем країни.
Тепер жителі Іспанії мають намір
протестувати проти ініціатив поліції,
яка хоче обмежити проведення масових акцій і демонстрацій. На думку
влади, це порушує громадський порядок. 

Індіанці, котрі проживають у штатах Колорадо, Юта й Нью-Мексіко
вимагають поверну ти гроші, які
американський уряд заборговував за
видобуток нафти, газу, заготівлю деревини, а також за випас худоби на їхній
території. Колективний позов подали
представники 41 племені.
Генеральний прокурор США Ерік
Холдер заявив, що виплата компенсації вирішить «історичний конфлікт»,
що виник через управління природними ресурсами на території племен.
Водночас представник індіанців Гері
Хейс підкреслив, що ці виплати компенсують недостатнє фінансування, з
яким племенам доводилося стикатися

СЕРГІЙ КІВАЛОВ,
голова Комітету ВР з питань правосуддя:
— Сьогодні Європейський суд потерпає
від колосальних труднощів. Точніше
проблеми не в Суду й суддів, а в тих
громадян, котрі чекають відновлення
справедливості. Одна з моїх пропозицій — створити національні бюро, які
допомагали б громадянину встановити,
чи були порушені його права, гарантовані
конвенцією, чи правильно й вчасно складені документи для Євросуду. Тим більше
що термін подачі документів у Страсбург
зменшиться з 6 місяців до 4. А строк розгляду справи не підлягатиме продовженню. Це дві найважливіші новели в майбутній роботі Суду.

наступній внесено чимало доповнень
та прийнято відповідні резолюції.
Головним рішенням цьогорічної
конференції у Великій Британії стало
ухвалення Брайтонської декларації,
яка визначила напрям реформування Євросуду на наступні 5 років. До
речі, детальніші пропозиції щодо покращення ефективності роботи Європейського суду С.Ківалов має надати в
листопаді цього року. 

РОСІЯ

США

ІСПАНІЯ

ПРЯМА МОВА

впродовж багатьох років. Отримані
кошти буду ть спрямовані на модернізацію системи охорони здоров’я,
зміцнення суспільної безпеки й розвиток інфраструктури.
Як повідомляє Newsru.com, уряд
США протягом багатьох років отримував доходи від використання 23 млн га
земель. Федеральна влада уклала близько 100 тис. угод, пов’язаних із бурінням
нафтогазових свердловин, розробкою
шахт та веденням сільського господарства.
Раніше аналогічний колективний
позов був поданий іншими індіанськими племенами. Тоді сума компенсації
становила $3,4 млрд.
І хоча власті США офіційно вибачилися перед корінними жителями Північної
Америки за непродуману політику, насильство, грабежі й порушення угод, індіанці, яким історично належить земля з
цими ресурсами, вимагають виплати
компенсації в розмірі $47 млрд. 

Екстремісти —
поза бізнесом
Новим законопроектом влада
РФ істотно обмежила права
осіб, засуджених за екстремізм.
Тепер їм буде заборонено
працювати з дітьми, а також бути
підприємцями в певних сферах
бізнесу.
Рада Федерації Росії ухвалила законопроект, згідно з яким особа, яка
піддавалася кримінальному переслідуванню за екстремізм, не може стати
індивідуальним підприємцем у сфері
освіти, розвитку, виховання неповнолітніх, організації їх відпочинку й
оздоровлення, а також медичного забезпечення.
Як повідомляє Право.ру, минулого рок у з такою законода вчою
ініціативою виступив президент,
підкреслюючи, що це виключить у
майбутньому можливість проведення незаконної агітації й схиляння дітей і молоді до вчинків екстремісткої
спрямованості.
Проте в деяких випадках будуть
винятки, зокрема для тих, стосовно
кого кримінальне переслідування було
припинене з реабілітуючих підстав. 

НІМЕЧЧИНА

ШВЕЙЦАРІЯ

День ветеранів

Заборона на
інформацію

У ФРН з’явитися нова традиція — вшановувати німецьких військових
Уряд країни зібрався заснувати
день ветеранів бундесверу. Така
заява викликала неоднозначну
реакцію з боку влади й
суспільства. Якщо ж пропозиція
буде підтримана, то такого роду
свято стане першим із часів
нацистської диктатури.
День ветеранів бундесверу пропонують святкувати 22 травня, оскільки
цього дня в 1956 році набрали чинності
правові положення про формування
нової армії в Західній Німеччині.
Проте головним завданням для
ініціаторів створення свята залишається точно визначити, кого цього дня
вшановувати: всіх колишніх військовослужбовців, тільки військових бундесверу або ж усіх учасників збройних
конфліктів, включаючи дипломатів і
цивільних помічників.
Так, за запровадження цього свята
виступив міністр оборони Німеччини
Томас де Мезьєр. У своєму проекті,
що стосується ветеранів бундесверу,
він заявив: «На тлі нашої діяльності й
питань, які виникають у суспільстві,
прийшов час об’єктивно й відкрито

говорити про нашу політику стосовно
ветеранів».
Відомо, що з початку 1990-х років
у збройних конфліктах за межами
Німеччини взяли участь 300 тис. німецьких солдатів і офіцерів, а також
цивільні співробітники бундесверу, і
понад 100 з них загинули.
За словами Т.де Мезьєра, основними завданнями німецької армії
сьогодні є запобігання надмірному
ослабленню країн, боротьба з міжнародним тероризмом, захист цифрових
комунікацій, торгових і транспортних
шляхів, а також мирного населення.
Саме тому міністр уважає, що запровадження дня ветеранів буде важливим проявом подяки суспільства армії.
Багато хто негативно ставиться
до такої ініціативи, оскільки вважають, що вона не зможе охопити все
німецьке суспільство, підкреслюючи,
що кращим знаком подяки для військовослужбовців буде покращення
їх соціального забезпечення. Від міністра оборони, у свою чергу, вимагають
остаточного підтвердження, що день
ветеранів бундесверу не стосуватиметься німецьких військових, котрі
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День ветеранів дозволить німцям вшановувати як живих солдатів, так і загиблих, проте,
шанувати пам’ять останніх погодилися не всі.

брали участь у Другій світовій війні
на боці Адольфа Гітлера.
Більшість експертів стверджують,

що уряду потрібно буде докласти немало зусиль, аби довести суспільству,
що армія ФРН гідна такого свята. 

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

Листування з читачами —
тільки на сторінках газети

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

Оголошення і реклама друкуються мовою оригіналу. Відповідальність за зміст
реклами несе рекламодавець

Редакція залишає за собою право
на редагування та скорочення тексту

Матеріали з позначкою K
друкуються на комерційній основі

Рукописи не рецензуються
і не повертаються

Виходить 52 рази на рік по суботах
українською та російською мовами

Федеральний адміністративний
суд країни дозволив швейцарській
стороні не надавати США
інформації про банківські
рахунки клієнтів Credit Suisse.
Раніше американська податкова
служба направила в банк запит щодо
клієнта, який у Сполучених Штатах
підозрюється в ухиленні від сплати
податків. Але банк Credit Suisse не погодився надати їй жодної інформації
про рахунки.
Як наслідок, у США швейцарський
банк обвинуватили в пособництві особам, які на батьківщині ухиляються
від сплати податків. Служба внутрішніх прибутків США звернулася в суд.
Останній роз’яснив, що у Швейцарії
ухилення від сплати податків не є
злочином, тому рішення банку було
цілком правомірним.
Такий вердикт може ускладнити
роботу американської податкової служби, що виявляє осіб, які ухиляються від
сплати податків, використовуючи з цією
метою зарубіжні банки. Тому надалі
США і Швейцарія планують розробити
схему співпраці, спрямовану на дотримання законодавства обох держав, що
водночас дозволить контролювати податкових ухильників. 
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ДОРОГИ

Дорогоцінні
зебри
Влада швейцарського міста Берна
ухвалила рішення прикрашати
знаки пішохідних переходів
кристалами Swarovski. Правда,
вжити таких заходів довелося не
через надмірний потяг до гламуру,
а з метою запобігання ДТП у
темний час доби.

ІНІЦІАТИВА

ЗАБОРОНА

Нічні бали

Крайні
заходи

Власники клубів стежитимуть за безпекою в усьому районі
Влада італійського міста Турина
знайшла новий спосіб вирішення
проблем з порушеннями порядку,
що відбуваються в темний час
доби: у місті запроваджується
система штрафних балів для
власників нічних закладів.

Туркменські студенти не зможуть
їздити в інститути на таксі й
власних автомобілях, відвідувати
кафе, ресторани й нічні клуби.
Заборону для студентів на «розгульне життя» спеціальним розпорядженням увів глава держави Гурбангули
Бердимухаммедов. Також президент
Туркменистану нагадав про необхідність підтримувати жорстку дисципліну в студентських гуртожитках.
Такі заходи пов’язані з недавньою
подією — серйозним ДТП, учасниками
якого стали діти високопосадовців,
студенти Туркменського політехнічного інституту.
Г.Бердимухаммедов заявив про
неприпустимість подібних подій. «У
нашій правовій державі нікому не буде
дозволено поводитися неналежним
чином, — підкреслив він. — У разі повторного виникнення такої ситуації
стосовно відповідних керівників буде
вжито суворих заходів».
Проте заходи президент все ж таки
вирішив ужити негайно: тепер студентам буде набагато складніше стати
учасниками ДТП. Утім, відпочити,
потанцювати на дискотеці або випити кави в улюбленому закладі після
напруженого навчального дня в них
теж тепер навряд чи вийде. 

Згідно зі статистикою за 2011 рік
у Швейцарії прийнятим стандартам
відповідає всього 45% пішохідних
переходів, інші в темряві або під час
дощу водіям майже непомітні. Тільки
в грудні 2011-го через це постраждали
35 чоловік, 5 — загинули.
Якщо ж знаки пішохідних переходів будуть інкрустовані кристалами
Swarovski, водії зможуть розгледіти їх
здалеку — при потраплянні на них світла фар камені починають переливатися.
Перша спроба створити перехід,
що світиться, вже була зроблена — інкрустований знак з’явився на Зульгенекштрассе.
Як стверджує влада, вартість такої
дорожньої прикраси невелика — €9,8
за 1 кг, що становить приблизно 5%
вартості організації пішохідного переходу.
На сьогодні на інкрустацію знаків адміністрацією міста виділено
€415 тис. 

Підприємці отримають спеціальні
картки із стартовим бонусом (певною
кількістю балів). Бали зніматимуться
за кожне правопорушення.
Після того, як на картці власника не
залишиться жодного бала, він змушений буде закривати свій заклад рівно
опівночі. Правда, не назавжди. Бонус
буде відновлюваним, а сидіти без
нічної роботи персоналу доведеться
всього лише близько місяця.
Спочатк у бон ус с та новитиме
20 балів. Щоб не втратити їх, господарям закладів доведеться неабияк
попрацювати: передбачається, що
вони братимуть участь не тільки в
прибиранні власних приміщень, а й
стежитимуть за чистотою й безпекою
у всьому районі, на прилеглих вулицях
і площах.
На думку ініціаторів запровадження системи штрафних балів, це допоможе підтримувати порядок у місті.

СІМ’Я

САНКЦІЇ

Істина для
немовлят

Три доби за жуйку Дитячий час

Чеські сім’ї будуть зобов’язані
розповісти всиновленій дитині
про її біологічних батьків.
Причому зробити це належить
якомога раніше: ще до того,
як вона піде в школу.

Президент Казахстану Нурсултан
Назарбаєв закликав владу Астани
активніше боротися зі
злочинністю в місті, посиливши
покарання за приліплюування
жувальної гумки на об’єкти
міської інфраструктури.

Правда, ця вимога набере чинності
тільки у 2014 році — разом із новим
Цивільним кодексом. Відповідно до
нових норм у випадку, якщо правду
не розповіли малюкові до його вступу
до школи, досягнувши повноліття, він
зможе подати на прийомних маму й
тата в суд.
На думку психологів, чесні та довірливі стосунки з малюками дошкільного віку позбавляють батьків від
багатьох проблем у майбутньому. 

Сергій ЙОЛКІН

УСМІХНИСЬ!

Хто винен?
Винен у всьому, як правило, той,
хто більше за всіх працює…

Як заявив глава держави на нараді
з модернізації столиці, рівень злочинності в місті перевищує республіканські показники майже вдвічі, тоді як
розкриваність є найнижчою в країні.
У зв’язку з цим Н.Назарбаев запропонував активніше реагувати навіть
на незначні правопорушення. «Треба
не пропускати жодного дрібного злочину в місті! – заявив президент. —
Чіпляють жуйки у всіх переходах —

Якщо за допомогою штрафних балів владі вдасться підвищити рівень безпеки
на площі Вітторіо, систему введуть і в інших районах Турина.

Також влада Турина стверджує, що
нові правила розширять права й можливості власників приміщень і суттєво
підвищать рівень безпеки в районах,
популярних у нічний час.

Стартує експеримент на площі Вітторіо. У випадку якщо за допомогою
штрафних балів владі вдасться досягти
бажаного результату, систему буде запроваджено і в інших районах міста. 

ОБМЕЖЕННЯ

хапати, фіксувати, знімати відбитки
пальців, складати протоколи. Адміністративне покарання, штрафи, посадити на три доби».
На думку глави держави, як тільки
мешканці зрозуміють, що за всі свої
неправомірні дії їм доведеться відповідати, знизиться також кількість здійснюваних в Астані «великих» злочинів.
На сьогодні «штрафи за жуйки»
вже діють у багатьох містах, зокрема
Римі, Пекіні й Празі, а також у Сінгапурі, бельгійському регіоні Валлонія
та на іспанському курорті Ла-Пальма.
А у 2010 році в британському місті
Хетфорд були навіть встановлені спеціальні урни для використаних жувальних гумок, пофарбовані в яскравий рожевий колір. 

Парламент Білорусі прийняв
поправки до низки законів, згідно
з якими діти й підлітки, яким не
виповнилося 16 років, повинні
перебувати вдома з 23.00 до 6.00.
Поза домом у пізню годину неповнолітні можуть перебувати разом з
батьками або в супроводі опікунів. Таке
рішення ухвалила нижня палата парламенту. Тепер його повинні затвердити
Рада республіки й президент Олександр
Лукашенко. Поправки були прийняті з
метою профілактики правопорушень і
бездоглядності неповнолітніх.
Батьки й опікуни нестимуть відповідальність, якщо залишать своїх підопічних у нічний час без нагляду. У цьому
випадку їм загрожує попередження, а

при повторному порушенні — штраф.
Крім того, передбачено порядок передачі
бездоглядних дітей батькам, опікунам
«або за їх дорученням іншим повнолітнім громадянам». Якщо ж батьків виявленої на вулиці в пізню годину дитини
розшукати не вдалося, її відправлять до
соціально-педагогічного центру.
У свою чергу парламентарі переконують стривожених громадян:
дитині подібні заходи нічим не загрожують, навпаки, допоможуть у важкій ситуації. «Це не означає, що всіх
дітей хапатимуть і направлятимуть
до спеціальних установ, — заявив депутат Анатолій Ванькович і додав: —
Ніхто не застосовуватиме каральні
заходи, а навпаки, дитині навіть допоможуть добратися додому». 

ПРАВИЛА

ІНТЕРНЕТ

За простягнуту руку

Караний
тролінг

Норвезький уряд збирається
позбавитися туристів-жебраків,
депортуючи їх із країни,
незважаючи на те, мають вони
право перебувати в Норвегії чи ні.

Законодавці Арізони схвалили
поправки до закону, що забороняють
провокації й образи в Інтернеті.
Тепер «тролів» американського штату
судитимуть за кримінальний злочин.

Представники виконавчої влади
просять парламент розглянути таку
пропозицію цього року. Водночас уряд
не передбачає притягнення іноземних
громадян за таку діяльність до кримінальної відповідальності. Як відзначив
міністр юстиції Грето Фаремо, жебрацтво в Норвегії офіційно залишиться
законним. Нагадаємо, до 2006 року

такий вид діяльності в країні був заборонений.
З того часу як Болгарія й Румунія
приєдналися до Європейського союзу,
жебраки з цих держав почали прибувати до Норвегії як туристи й організувати там цілий бізнес.
Боротися з цим явищем уряд країни пропонує за допомогою депортації
тих, хто має потребу повернутися на
батьківщину. Як відзначив Г.Фаремо,
влада країни планує «застосовувати
імміграційне законодавство про вислання іноземців з міркувань громадського порядку або безпеки». 

Іноземні жебраки більше не зможуть
«працювати» в Норвегії.

Як мовиться в новій редакції закону,
кримінально караним діянням уважатиметься вживання непристойної або
жаргонної лексики з метою погрози,
образи, а також сексуальних домагань».
За словами парламентарів, мета цієї
ініціативи полягає в тому, щоб оголосити поза законом так зване кіберзалякування. 

Карти підвели
— А ти за що сидиш?
— Та в карти підглядав.
— Розумію. У казино таких за
п’ять хвилин січуть.
— А в Генштабі десять років не
сікли.

ДОКУМЕНТ

Сторінки історії

З думкою про дітей
Коли українські депутати приймають нові закони, вони перш за
все думають про дітей!
Тільки поки що, на жаль, про
своїх.
Подружній борг
— Останні п’ять років мій чоловік на мене майже не дивиться!
Якщо зі мною що-небудь трапиться,
він навіть не зможе опізнати тіло!

АФОРИЗМ

З ворогом можна
боротися двома
способами: по-перше,
законами, по-друге,
силою. Перший спосіб
властивий людині,
другий — звірові.
Нікколо МАКІАВЕЛЛІ
(народився
3 травня 1469 року)

Київський архів відкрив виставку унікальних матеріалів
З нагоди 80-річчя з дня створення
Державного архіву м.Києва його
працівники вирішили провести
оригінальну акцію: на сайті
установи було відкрито віртуальну
виставку «Історія міста Києва
в архівних документах», в якій
представлено унікальні матеріали
ХVІІ—ХХІ століть.
Документи згруповані в три розділи:
«Держава», «Економіка», «Київ і кияни
у фотодокументі». Серед матеріалів, що
збереглися, — копії універсала гетьмана
Богдана Хмельницького жителям Києва
на права і вольності, копія грамоти короля польського й князя литовського з
тієї ж нагоди, грамоти від російських
царів Олексія Михайловича й Петра
Олексійовича. І навіть документ 1814 року про вибори депутатів Київського
магістрату для зустрічі російського імператора з нагоди його повернення до
Санкт-Петербурга.
В останньому київський губернатор Павло Черепанов віддає розпорядження «стосовно запрошення депутатів на випадок повернення Государя
Імператора». Народних обранців у
зв’язку з приїздом правителя чиновник
пропонує «зібрати негайно». Крім того,
указує прізвища «найкращих і благо-

Для зустрічі імператора в 1814 році київських депутатів зібрали «негайно»,
а найбільш «благонадійних» представили государеві особисто.

надійних» з них, і рекомендує «представити їх особисто» імператорові.
Також, вивчивши матеріали, можна
отримати статистичні дані про населення столиці. Так, згідно з одним із документів у 1914 році в м.Києві проживали
близько 43 тис. дворян 1,5 тис. «білого»
духівництва й майже 2 тис. «чорного»,

19 тис. купців, 245 тис. міщан і 212 тис.
«сільських станів». Крім того, серед киян
налічувалося понад 20 тис. почесних
громадян і майже стількох же потомственних почесних громадян — так-так,
були й такі городяни.
До речі, рішень про привласнення
звання почесного киянина в архіві

є багато. «Почесними» наші співвітчизники ставали з різних причин: від
мужності та героїзму при ліквідації
аварії на ЧАЕС до «високохудожнього
зображення краси рідного міста». Також жителі столиці нагороджувалися
за «високу громадянськість» — саме
тому, та ще і за самовіддану працю (виходячи з відомостей документа 1988 року, почесною громадянкою міста стала
ткаля Дарницького шовкового комбінату).
Є в архівних документах і постанова 1934 року про перенесення столиці УРСР до Києва. Та й матеріалів,
за якими можна простежити за тим,
як розвивалося місто, — немало. Починаючи з документів, що свідчать
про вибір у 1810 році листонош з
городян і відкриття центральної поштової контори в 1883 році, з контракту 1889 року між Київською думою
та інженером Амандом Струве на
будівництво міської залізниці, закінчуючи рішенням міськради про
відкриття Київського метрополітену
в 1960 році.
Як стверджують в архіві, його
працівникам вдалося зберегти цінні
фонди, тепер же ознайомитися з ними
зможуть усі, хто бажає вивчити справжнісінькі сторінки історії. 

документ
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ЗАСАДИ

Феміда має бути доступною
Участь засудженого як сторони в розгляді
справи в судах кожної юрисдикції
та всіх інстанцій повинна
забезпечуватися відповідним
процесуальним законом



Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

12 квітня 2012 року

м.Київ

Справа №1-10/2012
№9-рп/2012

у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна
Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24
Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу)
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,
КАМПА Володимира Михайловича,
КОЛОСА Михайла Івановича — доповідача,
ЛИЛАКА Дмитра Дмитровича,
МАРКУШ Марії Андріївни,
ОВЧАРЕНКА В’ячеслава Андрійовича,
ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича,
СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича,
ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни,
ШИШКІНА Віктора Івановича —
розглянув на пленарному засіданні
справу за конституційним зверненням
громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України.
Приводом для розгляду справи відповідно до статей 42, 43 Закону України
«Про Конституційний Суд України»
стало конституційне звернення громадянина Трояна А.П.
Підставою для розгляду справи
згідно зі статтею 94 Закону України
«Про Конституційний Суд України» є
наявність неоднозначного застосування судами України положень статті 24
Конституції України, що призвело до
порушення конституційних прав і
свобод суб’єкта права на конституційне
звернення.
Заслу хавши суддю-доповідача
Колоса М.І. та дослідивши матеріали
справи, в тому числі позиції Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України,
Вищого господарського суду України,
Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних

справ, Інституту кримінально-виконавчої служби, Конституційний Суд
України
УСТАНОВИВ:
1. Громадянин Троян А.П. звернувся до Конституційного Суду України
щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України
стосовно права засудженої особи, яка
перебуває в місцях позбавлення волі,
бути доставленою до суду для участі в
судовому процесі у справах цивільної
юрисдикції.
На думку суб’єкта права на конституційне звернення, суди України
неоднозначно вирішують питання
щодо можливості засуджених, які перебувають у місцях позбавлення волі,
брати безпосередню участь у судових
засіданнях під час розгляду справ, в
яких вони є стороною.
Автор клопотання вважає, що недопущення його як позивача до особистої
участі в розгляді судом справи у зв’язку
з тим, що він відбуває кримінальне
покарання у виді позбавлення волі

на певний строк у кримінально-виконавчій установі закритого типу, є дискримінаційним і таким, що порушує
конституційне право на рівний доступ
до правосуддя.
2. Вирішуючи порушене в конституційному зверненні питання, Конституційний Суд України виходить з такого.
2.1. В Україні як демократичній,
правовій державі людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою
соціальною цінністю; права і свободи
людини та їх гарантії визначають зміст
і спрямованість діяльності держави;
держава відповідає перед людиною за
свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (статті 1, 3
Основного Закону України).
Конституція України має найвищу
юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на
основі Конституції України і повинні відповідати їй; норми Конституції
України є нормами прямої дії; звернення до суду для захисту конституційних
прав і свобод людини і громадянина
безпосередньо на підставі Конституції
України гарантується; конституційні
права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (частини друга,
третя, статті 8, частина друга статті 22
Конституції України).
Відповідно до частини першої статті 64
Основного Закону України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім
випадків, передбачених Конституцією
України.
Конституційні права і свободи є
фундаментальною основою існування та розвитку Українського народу, а
тому держава зобов’язана створювати
ефективні організаційно-правові механізми для їх реалізації. Відсутність
таких механізмів нівелює сутність
конституційних прав і свобод, оскільки призводить до того, що вони стають
декларативними, а це є неприпустимим
у правовій державі.
2.2. Відповідно до частини першої
статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина
захищаються судом, отже, держава
зобов’язана гарантувати кожному захист його прав і свобод у судовому
порядку; суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України,
іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені
або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації
або мають місце інші ущемлення прав
та свобод (пункт 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду
України від 25 грудня 1997 року №9-зп).
Згідно з частинами першою, другою
статті 24 Основного Закону України
громадяни мають рівні конституційні
права і свободи та є рівними перед за-

коном; не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими
ознаками.
Іноземці та особи без громадянства,
що перебувають в Україні на законних
підставах, користуються тими самими
правами і свободами, а також несуть
такі самі обов’язки, як і громадяни
України, — за винятками, встановленими Конституцією, законами чи
міжнародними договорами України
(частина перша статті 26 Основного Закону України). Аналогічне положення
міститься у частині четвертій статті 7
Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» від 7 липня 2010 року
№2453-VI.
Рівність та недопустимість дискримінації особи є не тільки конституційними принципами національної
правової системи України, а й фундаментальними цінностями світового
співтовариства, на чому наголошено
у міжнародних правових актах з питань захисту прав і свобод людини і
громадянина, зокрема у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1966 року (статтях 14, 26),
Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод 1950 року
(статті 14), Протоколі № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (статті 1),
ратифікованих Україною та у Загальній декларації прав людини 1948 року
(статтях 1, 2, 7).
Гарантована Конституцією України
рівність усіх людей в їх правах і свободах означає необхідність забезпечення
їм рівних правових можливостей як
матеріального, так і процесуального
характеру для реалізації однакових
за змістом та обсягом прав і свобод. У
правовій державі звернення до суду
є універсальним механізмом захисту
прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.
Основними засадами судочинства є,
зокрема, законність, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і
судом, змагальність сторін та свобода в
наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості
(пункти 1, 2, 4 частини третьої статті 129
Основного Закону України).
Ніхто не може бути обмежений у
праві на доступ до правосуддя, яке
охоплює можливість особи ініціювати
судовий розгляд та брати безпосередню
участь у судовому процесі, або позбавлений такого права.
2.3. Відповідно до частини третьої
статті 63 Основного Закону України засуджений користується всіма правами
людини і громадянина, за винятком
обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

Кожен має право на участь у розгляді своєї справи у передбаченому
процесуальним законом порядку в суді
будь-якої інстанції (частина третя статті 7 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів»). Разом з тим законом
не врегульовано порядок забезпечення особистої участі засудженого, який
відбуває кримінальне покарання у виді
арешту, обмеження волі, тримання в
дисциплінарному батальйоні, позбавлення волі на певний строк, довічного
позбавлення волі, у розгляді судової
справи як сторони.
Конституційний Суд України дійшов висновку, що особиста участь засудженого, який відбуває кримінальне
покарання в установах виконання покарань, як сторони судового процесу
створює передумови для повного, всебічного, об’єктивного та неупередженого розгляду справи. Така участь засудженого як сторони у розгляді справи
в судах усіх юрисдикцій, спеціалізацій
та інстанцій повинна забезпечуватися
відповідним процесуальним законом.
Рішення про порядок участі засудженого як сторони у розгляді справи
зобов’язаний приймати суд у порядку
та на умовах, визначених відповідним
процесуальним законом.
Виходячи з наведеного та керуючись 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 звернення положення статті 24 Конституції
України стосовно рівності громадян у
конституційних правах, свободах та перед законом у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 55, пункту 2
частини третьої статті 129 Основного
Закону України щодо захисту судом
прав і свобод людини і громадянина та
рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом треба розуміти
так, що кожен, тобто громадянин України, іноземець, особа без громадянства,
має гарантовані державою рівні права
на захист прав і свобод у судовому
порядку та на участь у розгляді своєї
справи у визначеному процесуальним
законом порядку у судах усіх юрисдикцій, спеціалізацій та інстанцій, у тому
числі й особа, яка засуджена і відбуває
кримінальне покарання в установах
виконання покарань.
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 України» та в інших офіційних виданнях
України. 

АНАЛІЗ

Шкоду відправили на узагальнення


Пленум Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Постанова

30 березня 2012 року

м.Київ

№2

Про узагальнення судової практики розгляду судами цивільних справ
про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки,
у 2010—2011 роках

Заслухавши та обговоривши інформацію судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Гулька Б.І.
про узагальнення судової практики
розгляду судами цивільних справ про
відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, у 2010—
2011 роках, керуючись пунктом 2
частини другої статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,
пленум Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Інформацію судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ Гулька Б.І. взяти до відома.
2. Доручити судовій палаті у цивільних справах спільно з управлінням вивчення та узагальнення судової
практики і статистики на основі проведеного узагальнення підготувати
інформаційний лист апеляційним
судам.
3. За матеріалами узагальнення

підготувати відповідну постанову
пленуму Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ. 
Голова Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Л.ФЕСЕНКО
Секретар пленуму Вищого
спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Д.ЛУСПЕНИК

ЗМІНИ

Перегляд у часових межах
Відсутність клопотання про поновлення
пропущеного строку або відмова
в його поновленні тягне за собою
залишення заяви без розгляду
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м.Київ

№3

Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 30 вересня 2011 року №11 «Про судову практику застосування
статей 353—360 Цивільного процесуального кодексу України»
Відповідно до пункту 6 частини
другої статті 36 Закону «Про судоустрій
і статус суддів» та у зв’язку з прийняттям Закону України від 20 жовтня
2011 року №3932-VI «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо розгляду справ Верховним Судом
України» пленум Вищого спеціалізова-

ного суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ
ПОСТАНОВЛЯЄ :
Внести до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних

справ від 30.09.2011 року №11 «Про судову практику застосування статей
353–360 Цивільного процесуального
кодексу України» такі зміни та доповнення:
1. В абзаці першому пункту 10 слова «одного місяця» замінити словами
«трьох місяців».
2. Абзаци перший та другий пункту 12
викласти у такій редакції:
«Строки для подання заяви про
перегляд судових рішень, встановлені
частинами першою та другою статті 356
ЦПК, є процесуальними і можуть бути
поновлені з причин, визнаних судом
поважними, за клопотанням особи,
яка подала відповідну заяву (частина
третя статті 356 ЦПК). Поновлення цих
строків з ініціативи суду законом не передбачено. Про поновлення строку постановляється ухвала, зміст якої може
бути викладено в ухвалі, постановленій
про допуск справи до провадження
(стаття 360 ЦПК).
Відсутність клопотання про поновлення пропущеного строку або відмова
в його поновленні тягне за собою залишення заяви про перегляд судового
рішення без розгляду, про що згідно з
частиною третьою статті 356 ЦПК постановляється ухвала. Питання про
поновлення строку для подання заяви
про перегляд судового рішення або про

залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть
участь у справі».
3. Абзац перший пункту 17 викласти
у такій редакції:
«Вирішення питання про допуск
справи до провадження здійснюється
колегією у складі п’яти суддів Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
без витребування справи, крім випадку,
передбаченого частиною четвертою
статті 360 ЦПК, і без виклику осіб, які
беруть участь у справі, шляхом постановлення ухвали про допуск справи
до провадження або відмову в такому
допуску. Ухвала повинна бути обгрунтованою».
Доповнити пункт 17 абзацом другим такого змісту:
«Якщо за результатами розгляду
питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої
пунктом 2 частини першої статті 355
ЦПК, буде встановлено, що порушення
Україною міжнародних зобов’язань є
наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних
і кримінальних справ постановляє
ухвалу про відкриття провадження у
справі про перегляд судового рішення
та вирішує питання про необхідність

витребування справи. Розгляд справи
у такому випадку здійснюється за правилами, встановленими для перегляду
справи в касаційному порядку. Зазначені процесуальні дії вчиняються тим
самим складом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ, який розглядав
питання про допуск справи до провадження».
Абзаци 2 і 3 пункту 17 вважати відповідно абзацами 3 і 4.
4. Абзац перший пункту 19 викласти у такій редакції:
«Оригінал ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ про
допуск справи до провадження разом із
заявою про перегляд судового рішення
та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України,
крім випадку, передбаченого частиною
четвертою статті 360 ЦПК». 
Голова Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Л.ФЕСЕНКО
Секретар пленуму Вищого
спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Д.ЛУСПЕНИК

18

судова практика

КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

На світову кризу борги
не спишеш
Закон пов’язує можливість розірвання
договору не з наявністю істотної зміни
обставин, а з наявністю одночасно
чотирьох умов, визначених ЦК
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№5

Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів,
що виникають із кредитних правовідносин

З метою забезпечення правильного й однакового застосування судами
законодавства, що регулює кредитні правовідносини, пленум Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ постановляє дати судам такі
роз’яснення:
1. Розгляд справ за позовами, що
виникають при укладенні, забезпеченні, виконанні та припиненні
кредитних договорів, а також при
визнанні їх недійсними, повинен
здійснюватись у точній відповідності
із законом та в установлені для цього
строки.
При вирішенні таких спорів суди
мають виходити з положень статей 41,

Разом із тим, оскі льки пред’явлення позову до солідарних боржників є пра вом, а не обов’язком
банку чи іншої фінансової установи
(частина перша статті 543 ЦК), у разі
пред’явлення позову до кожного з них
окремо суди мають враховувати визначену ЦПК компетенцію судів щодо
розгляду цивільних справ. Зокрема,
позов банку (іншої фінансової установи) до юридичної особи — поручителя із залученням фізичної особи —
позичальника як третьої особи, яка
не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору, підлягає розгляду в
порядку господарського судочинства.
3. За наявності у кредитному договорі третейського застереження

5. Позовна заява про вирішення
спору, що виникає з кред итни х
правовідносин, за формою і змістом повинна відповідати загальним
правилам, встановленим статтею
119 ЦПК, а залежно від предмета та
підстави позову — і ви могам, які
містяться у спеціальному законодавстві. Зокрема, у разі пред’явлення
позову про звернення стягнення на
предмет іпотеки у заяві має бути
викладено обставини, необхідні для
ухвалення рішення, зокрема відповідно до статті 39 Закону України
«Про іпотеку»; у разі пред’явлення
позову про захист прав споживачів
відповідно до Закону України «Про
захист прав споживачів» у заяві має
бути викладено, яке саме право споживача порушено; коли і в чому це
виявилося; способи захисту, яких
суд може вжити, тощо.
До позовної заяви має бути додано документ, що підтверджує сплату
судового збору за ставками, встановленими Законом України від 8 липня
2011 року №3674-VI «Про судовий
збір». При цьому від сплати судового
збору (пункт 17 статті 5 цього Закону), наприклад, за подання позовів, апеляційної/касаційної скарги у
спорах, що виникають із кредитних
правовідносин, споживачі звільнені
лише в разі, якщо вони виступають у
процесуальному статусі позивачів, а
не відповідачів, наприклад, за позовом банку про стягнення кредитної
заборгованості, що відповідає змісту частини третьої статті 22 Закону
України «Про захист прав споживачів». Це не виключає застосування
до сторін спору положення статті 82
ЦПК щодо відстрочення та розстро-

«Позов банку до юридичної особи —
поручителя із залученням фізичної особи —
позичальника як третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог, підлягає розгляду
в порядку господарського судочинства».
42, 99 Конституції України, статті 1
Першого протоколу до Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4.11.1950), а також
враховувати, що кредитні відносини
врегульовано, зокрема, главами 52,
53, 71 Цивільного кодексу України
(далі — ЦК), законами України: від
7 грудня 2000 року №2121-ІІІ «Про
банки і банківську діяльність»; від
2 жовтня 1992 року №2654-XII «Про заставу»; від 5 червня 2003 року №898-IV
«Про іпотеку»; від 12 травня 1991 року №1023-XII «Про захист прав споживачів»; від 18 листопада 2003 року
№1255-IV «Про забезпечення вимог
кредиторів та реєстрацію обтяжень»;
від 19 червня 2003 року №979-IV «Про
іпотечне кредитування, операції з
консолідованим іпотечним боргом
та іпотечні сертифікати»; від 1 липня
2004 року №1952-IV «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; Декретом
Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року №15-93 «Про систему
валютного регулювання і валютного контролю» (далі — Декрет про
валютне регулювання) та іншими
нормативно-правовими актами, у
тому числі виданими Національним
банком України у межах своїх повноважень, визначених Законом України
від 20 травня 1999 року №679-XIV
«Про Національний банк України».
2. Оскільки у спорах, що виникають із кредитних правовідносин, сторонами є як юридичні, так і фізичні
особи та з урахуванням вимог статей
15—16, частини другої статті 118
Цивільного процесуального кодексу
України (далі — ЦПК) при визначенні судової юрисдикції суди мають
виходити з того, що такі справи підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства у разі, якщо однією
зі сторін є фізична особа, а вимоги
взаємопов’язані між собою і окремий
їх розгляд неможливий. Зокрема, це
можуть бути позови банку (іншої фінансової установи) до фізичної особи — позичальника і до юридичної
особи — поручителя чи навпаки, які
виникли з одних і тих самих правовідносин — отримання кредиту.
Договір поруки має додатковий
(акцесорний) до основного зобов’язання — кредитного договору —
характер і укладається саме для забезпечення виконання останнього,
а поручитель згідно з частиною першою статті 554 ЦК відповідає перед
кредитором, за загальним правилом,
солідарно із позичальником, якщо
договором поруки не встановлено
його додаткову (субсидіарну) відповідальність. Неможливість окремого
розгляду цих договорів може бути
пов’язана, зокрема, із визначенням
суми заборгованості, способу виконання зобов’язання та іншими умовами договорів.

(окремої третейської угоди) при вирішенні спору суд має враховувати
положення пункту 14 частини першої
статті 6 Закону України від 11 травня
2004 року №1701-IV «Про третейські
суди» про те, що справи щодо захисту
прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки),
не підлягають розгляду третейськими
судами. Тому за наявності вказаного
третейського застереження (окремої
третейської угоди) залишення позовної заяви споживача без розгляду на
підставі пункту 6 частини першої
статті 207 ЦПК є неприпустимим.
Такі заяви підлягають вирішенню і
за наявності з цього приводу рішення третейського суду, прийнятого за
межами його компетенції. При цьому
відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів»
банк не є споживачем.
Договір сторін про передачу спору
на розгляд третейського суду у випадках, передбачених законом (стаття
17 ЦПК), не є відмовою від права на
звернення до суду за захистом, а одним зі способів реалізації права на
захист своїх прав та інтересів.
4. Позови, що виникають із кредитних правовідносин, пред’являються
до суду за загальними правилами
підсудності, визначеними главою 1
розділу III ЦПК.
При цьому суд має враховувати
право споживача на пред’явлення позову також за зареєстрованим місцем
проживання чи перебування цієї особи або за місцем заподіяння шкоди чи
виконання договору (частина п’ята
статті 110 ЦПК).
Позови, що виникають із діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред’являтися
також за їх місцезнаходженням (частина сьома статті 110 ЦПК), проте
відповідачем у справі є банк чи інша
фінансова установа як юридична особа. Зазначене правило територіальної
підсудності поширюється на позови
позичальників (споживачів), а не на
позови, що пред’являються банками
чи іншими фінансовими установами щодо виконання кредитних
зобов’язань, оскільки у цьому випадку
діють правила статті 109 ЦПК.
Правила статті 114 ЦПК про виключну підсудність застосовуються
до позовів, що виникають із приводу
нерухомого майна (наприклад, звернення стягнення на нерухоме майно,
передане в заставу іпотечне майно, передача іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки, визнання
договору іпотеки недійсним тощо).
Недотримання правил підсудності тягне за собою повернення заяви
позивачеві, про що постановляється
ухвала. Повернення позовної заяви не
перешкоджає повторному зверненню
із заявою до належного суду (частина
п’ята статті 121 ЦПК).

чення судових витрат, зменшення їх
розміру або звільнення від їх оплати.
6. При пред’явленні позову про визнання виконавчого напису про звернення стягнення на предмет іпотеки/
застави таким, що не підлягає виконанню, а також позову про визнання
недійсним кредитного договору, договорів іпотеки, застави, поруки без
застосування наслідків їх недійсності
розмір судового збору обчислюється
із ставок, встановлених законом за
подання до суду позовної заяви немайнового характеру, оскільки такі
вимоги не є майновими та не підлягають грошовій оцінці. При цьому підлягає застосуванню положення частини третьої статті 22 Закону України
«Про захист прав споживачів» при
пред’явленні позову споживачем.
Вимога заставодержателя про
звернення стягнення на предмет застави оплачується судовим збором
як вимога немайнового характеру,
якщо така вимога пред’явлена після
вирішення вимоги про виконання
основного зобов’язання (стягнення
заборгованості тощо). Вимога заставодержателя про звернення стягнення на предмет застави, пред’явлена
до звернення до суду з вимогою про
виконання основного зобов’язання,
оплачується судовими збором як вимога майнового характеру. При цьому
ціна позову визначається розміром
виконання, на яке претендує заставодержатель за рахунок заставленого
майна.
7. Заява про забезпечення позову
у спорах, що виникають із кредитних
правовідносин, шляхом заборони
виїзду відповідача за межі України
не може бути задоволена, оскільки
згідно з частиною першою статті 151
ЦПК суд вживає лише ті заходи забезпечення позову, які передбачені
цим Кодексом. Заборона виїзду відповідача за межі України не може
належати і до інших видів забезпечення позову (частина друга статті
152 ЦПК), оскільки відповідно до

вирішується при виконанні судових
рішень, ухвалених, зокрема, за позовами, що випливають із кредитних
правовідносин, у порядку, передбаченому статтею 11 Закону України
«Про виконавче провадження» та
статтею 3771 ЦПК, зокрема в разі доведення факту ухилення боржника
від виконання зобов’язання.
8. Ураховуючи складність та особливість спорів, що виникають із кредитних правовідносин, проведення
попереднього судового засідання є
необхідним. При його проведенні суд
має вчинити дії для врегулювання
спору до судового розгляду, а якщо
спір не врегульовано у порядку, визначеному частиною третьою статті 130 ЦПК, то суд має виконати дії,
передбачені частиною шостою цієї
статті. Зокрема, суд має визначити,
які правовідносини виникли між
сторонами та які норми права підлягають застосуванню при вирішенні
справи. Оскільки суд визначає, яка
правова норма підлягає застосуванню до встановлених обставин (пункт 4
частини першої статті 214 ЦПК), то
посилання позивача у позовній заяві на норму права, яка не підлягає
застосуванню, саме по собі не є підставою для відмови у задоволенні
заявлених вимог.
9. Право вибору способу судового
захисту, передбаченого законом або
договором (дострокове стягнення
кредиту, стягнення заборгованості,
у тому числі шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки/застави, одночасне заявлення відповідних вимог
у разі, якщо позичальник є відмінною
від особи іпотекодавця (майновий
поручитель), одночасне заявлення
вимог про стягнення заборгованості з позичальника з вимогами про
стягнення заборгованості шляхом
звернення стягнення на предмети
застави/іпотеки, належні іпотекодавцю, який не є позичальником, розірвання кредитного договору, набуття
права власності на предмет іпотеки
тощо) належить виключно позивачеві (частина перша статті 20 ЦК,
статті 3 і 4 ЦПК).
Задоволення позову кредитора
про звернення стягнення на предмет
іпотеки/застави не є перешкодою для
пред’явлення позову про стягнення
заборгованості з поручителя за тим
самим договором кредиту у разі,
якщо на час розгляду справи заборгованість за кредитом не погашена.
Задоволення позову кредитора про
стягнення заборгованості з поручителя не є перешкодою для пред’явлення
позову про звернення стягнення на
предмет іпотеки/застави з метою погашення заборгованості за тим самим
договором кредиту у разі, якщо на
час розгляду спору заборгованість за
кредитом не погашена.
10. Згідно зі статтею 99 Конституції
України грошовою одиницею України є гривня. Вказана стаття визначає
правовий статус гривні, але не встановлює сферу її обігу, а статтею 192
ЦК передбачено, що іноземна валюта
може використовуватися в Україні у
випадках і в порядку, встановлених
законом.
Отже, банк як фінансова установа,
отримавши у встановленому законом
порядку (статті 19, 47 Закону України
«Про банки і банківську діяльність»)
банківську та генеральну ліцензії на
здійснення валютних операцій або
письмовий дозвіл на здійснення операцій із валютними цінностями, який
до переоформлення Національним
банком України відповідних ліцензій
на виконання вимог пункту 1 розділу II Закону України від 15 лютого
2011 року №3024-VI «Про внесення
змін до деяких законів України щодо
регулювання діяльності банків» є генеральною ліцензією на здійснення
валютних операцій, має право здійснювати операції з надання кредитів
у іноземній валюті (пункт 2 статті 5
Декрету про валютне регулювання).
Щодо вимог підпункту «в» пункту 4
статті 5 цього Декрету, який передбачає наявність індивідуальної ліцензії Національного банку України
на здійснення операцій щодо надання
та одержання резидентами кредитів
у іноземній валюті, якщо терміни і

ня, ця норма не може застосовуватись
судами.
11. У разі виникнення спору щодо
отримання сторонами кредитного
договору індивідуальної ліцензії на
використання іноземної валюти на
території України як засобу платежу
або як застави (підпункт «г» пункту 4
статті 5 Декрету про валютне регулювання) суд має виходити з того,
що Національним банком України на
виконання положень статті 11 цього
Декрету, статті 44 Закону України
«Про Національний банк України» в
межах своїх повноважень прийнято
Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання
іноземної валюти на території України як засобу платежу, затверджене постановою Правління Національного
банку України від 14 жовтня 2004 року №483 (зареєстровано у Міністерстві
юстиції України 9 листопада 2004 року №1429/10028). Згідно з пунктом
1.5 цього Положення використання
іноземної валюти як засобу платежу без ліцензії дозволяється, якщо
ініціатором або отримувачем за валютною операцією є уповноважений
банк (ця норма стосується лише тих
операцій уповноваженого банку, на
здійснення яких Національний банк
видав йому банківську ліцензію та
письмовий дозвіл на здійснення операції з валютними цінностями, який
до переоформлення Національним
банком України відповідних ліцензій
на виконання вимог пункту 1 розділу II Закону України від 15 лютого
2011 року №3024-VI «Про внесення
змін до деяких законів України щодо
регулювання діяльності банків» генеральною ліцензією на здійснення
валютних операцій, або генеральну
ліцензію на здійснення валютних
операцій).
У зв’язку з наведеним суди повинні
виходити з того, що надання та одержання кредиту в іноземній валюті,
сплата процентів за таким кредитом
не потребують наявності індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України
як засобу платежу у жодної зі сторін
кредитного договору.
12. У разі якщо кредит правомірно
наданий в іноземній валюті та кредитодавець (позивач) просить стягнути
кошти в іноземній валюті, суд у резолютивній частині рішення зазначає
про стягнення таких коштів саме в
іноземній валюті, що відповідає вимогам частини третьої статті 533 ЦК.
Разом із тим як за пред’явлення позову, так і при його вирішенні судом,
ціна якого визначається в іноземній
валюті, судовий збір сплачується
позивачем або стягується судом у
гривнях із урахуванням офіційного
курсу гривні до іноземної валюти,
встановленого Національним банком
України на день сплати.
13. Відповідно до абзацу 3 частини
першої статті 11 Закону України «Про
захист прав споживачів» надання
(отримання) споживчих кредитів у
іноземній валюті на території України забороняється. У зв’язку із зазначеним суди повинні виходити з того,
що договір, предметом якого є споживчий кредит в іноземній валюті,
укладений після набрання чинності
Законом України від 22 вересня 2011 року №3795-VI «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо врегулювання відносин між
кредиторами та споживачами фінансових послуг», за позовом заінтересованої особи може бути визнаний
судом недійсним.
14. При вирішенні спорів про
визнання кредитного договору недійсним суди мають враховувати вимоги, додержання яких є необхідним
для чинності правочину, зокрема ЦК
(статті 215, 1048—1052, 1054—1055),
статті 18—19 Закону України «Про
захист прав споживачів».
З ок р ем а , к р е д и т н и й дог овір
обов’язково має укладатись у письмовій формі (стаття 1055 ЦК); недодержання письмової форми тягне його
нікчемність та не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані
з його нікчемністю. При вирішенні
спра в про визна нн я кредитного

«Від сплати судового збору за подання позовів,
апеляційної/касаційної скарги в спорах, що
виникають із кредитних правовідносин, споживачі
звільнені лише в разі, якщо вони виступають
у процесуальному статусі позивачів, а не відповідачів».
статті 33 Конституції України свобода пересування, вільний вибір місця
проживання, право вільно залишити
територію України можуть бути обмежені лише законом.
Питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України

суми таких кредитів перевищують
встановлені законодавством межі, то,
оскільки на цей час законодавством
України не встановлено термінів і
сум кредитів у іноземній валюті як
критеріїв їх віднесення до сфери дії
режиму індивідуального ліцензуван-

договору недійсним суди повинні
враховувати роз’яснення, наведені у
постанові Пленуму Верховного Суду
України від 6 листопада 2009 року
№9 «Про судову практику розгляду
цивільних справ про визнання правочинів недійсними».

судова практика

№18 (1057), 28 КВІТНЯ  9 ТРАВНЯ 2012 Р.
Суди повинні розмежовувати кредитний договір, який є недійсним у
силу закону (нікчемний), або може бути
визнаний таким у судовому порядку
(оспорюваний) з підстав, встановлених частиною першою статті 215 ЦК,
та кредитний договір, який є неукладеним (не відбувся), що не може бути
визнаний недійсним, зокрема, у випадку, коли сторони в належній формі
не досягли згоди щодо хоча б з однієї
його істотної умови або зміст яких
неможливо встановити, виходячи з
норм чинного законодавства (статті
536, 638, 10561 ЦК).

матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок
інфляційних процесів та отриманні
компенсації (плати) від боржника за
неправомірне користування утримуваними ним грошовими коштами,
належними до сплати кредиторові,
тому суд має виходити з того, що ці
кошти нараховуються незалежно від
сплати ним неустойки (пені) за невиконання або неналежне виконання
зобов’язання.
При цьому слід ураховувати, що
проценти на неустойку не нараховуються (частина друга статті 550 ЦК).

про визнання договору поруки припиненим.
23. При вирішенні спорів за участю майнових поручителів суди мають
виходити з того, що відповідно до
статті 11 Закону України «Про заставу», статей 1, 11 Закону України
«Про іпотеку» майновий поручитель
є заставодавцем або іпотекодавцем.
Відповідно до статті 546 ЦК застава
(іпотека) та порука є різними видами
забезпечення, тому норми, що регулюють поруку (статті 553—559 ЦК)
не застосовуються до правовідносин
кредитора з майновим поручителем,

«Вимога про звернення стягнення на предмет застави
оплачується судовим збором як вимога немайнового
характеру, якщо вона пред’явлена після вирішення
вимоги про виконання основного зобов’язання».
15. При вирішенні спорів щодо
розірвання кредитного договору
з посиланням, зокрема, на світову
фінансову кризу чи інші суттєві обставини суд має враховувати положення частини другої статті 652 ЦК
і виходити з того, що закон пов’язує
можливість розірвання договору безпосередньо не з наявністю істотної
зміни обставин, а з наявністю одночасно чотирьох умов, визначених
частиною другою цієї статті, при істотній зміні обставин.
16. Саме по собі зростання/коливання курсу іноземної валюти не є
достатньою підставою для розірвання кредитного договору на підставі
статті 652 ЦК, оскільки зазначене стосується обох сторін договору, й позичальник при належній завбачливості
міг, виходячи з динаміки зміни курсів
валют із моменту введення в обіг національної валюти та її девальвації,
передбачити в момент укладення договору можливість зміни курсу гривні
України до іноземної валюти, а також
можливість отримання кредиту в національній валюті.
При цьому суди повинні з’ясувати
виконання банками чи іншими фінансовими установами положення
статей 11, 18, 21 Закону України «Про
захист прав споживачів», а також
пункту 3.8 Правил надання банками України інформації споживачу
про умови кредитування та сукупну
вартість кредиту, затверджених постановою Правління Національного
банку України від 10 травня 2007 року
№168, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 25 травня 2007 року
№541/13808 (щодо договорів, укладених після набрання постановою чинності), де передбачено обов’язок банків у разі надання кредиту в іноземній
валюті під час укладення кредитного
договору попередити споживача, що
валютні ризики під час виконання
зобов’язань за цим договором несе
споживач.
При розгляді таких справ суди повинні враховувати, зокрема, висновки, викладені у Рішенні Конституційного Суду України від 10 листопада
2011 року №15-рп/2011 (справа про
захист прав споживачів кредитних
послуг).
17. Зобов’язання припиняється з
підстав, передбачених договором або
законом (частина перша статті 598 ЦК).
Такі підстави, зокрема, зазначені у
статтях 599—601, 604—609 ЦК.
Наявність судового рішення про
задоволення вимог кредитора, яке не
виконано боржником, не припиняє
правовідносин сторін кредитного
договору, не звільняє останнього
від відповідальності за невиконання
грошового зобов’язання та не позбавляє кредитора права на отримання
сум, передбачених частиною другою
статті 625 ЦК, оскільки зобов’язання
залишається невиконаним належним
чином відповідно до вимог статей 526,
599 ЦК.
На явність викона вчого на пис у нотаріуса, вчиненого за невиконання кредитного договору, за
відсутності реального виконання
боржником свого зобов’язання, не
свідчить про припинення договірних правовідносин сторін й не звільняє боржника від відповідальності
за неви кона н н я н и м г р ошовог о
зобов’язання та не позбавляє кредитора права на отримання процентів
за користування кредитом і пені,
передбачених договором за несвоєчасну сплату кредиту.

19. Законодавство України не
передбачає обов’язку банку чи іншої фінансової установи (кредитора) інформувати поручителя перед
укладенням договору поруки про
фінансовий та/або інший стан позичальника. Оскільки особа здійснює
свої цивільні права вільно, на власний
розсуд (частина перша статті 12 ЦК),
а порукою може забезпечуватися виконання зобов’язання частково або
в повному обсязі (право вибору), то
незадовільний майновий стан позичальника не є підставою для визнання
договору поруки недійсним.
20. З урахуванням статей 553—554
ЦК договір поруки укладається кредитором за зобов’язаннями, які забезпечуються порукою, і поручителем.
Оскільки позичальник є не стороною договору поруки, а стороною у
зобов’язанні, забезпеченому порукою, чинне законодавство України
не передбачає обов’язку кредитора
чи поручителя отримувати згоду позичальника на укладення договору
поруки. Разом з тим це не означає,
що за позовом позичальника такий
договір поруки не може бути визнано
недійсним, якщо буде доведено, що
він звужує його права чи розширює
обов’язки, зокрема, передбачає оплату послуг поручителя боржником
відповідно до вимог статті 558 ЦК,
чи доведено зловмисну домовленість
кредитора з поручителем тощо.
21. Договір про відкриття кредитної лінії є одним із видів кредитного договору, а кредитна лінія —
однією із форм її кредитування, в
якій у межах встановленого ліміту
здійснюється видача і погашення
кредиту кількома частинами (траншами). Оскільки в цьому договорі
передбачено всі істотні умови, необхідні для кредитного договору, то
зобов’язання з надання кредиту є

дійсним із моменту укладення кредитного договору — договору про
відкриття кредитної лінії. У зв’язку
з наведеним суди повинні виходити
з того, що в силу положень статей
509, 533, 638, 1054 ЦК відсутні підстави для визнання договору поруки
недійсним через укладення після
нього додаткових угод про надання
чергового траншу.
22. Відповідно до частини першої
статті 559 ЦК припинення договору
поруки пов’язується зі зміною забезпеченого зобов’язання за відсутності
згоди поручителя на таку зміну та
за умови збільшення обсягу відповідальності поручителя. При цьому обсяг зобов’язання поручителя
визначається як умовами договору
поруки, так і умовами основного
договору, як им визначено обсяг
зобов’язань боржника, забезпечення
виконання яких здійснює поручитель. Проте якщо в договорі поруки
передбачено, зокрема, можливість
зміни розміру процентів за основним
зобов’язанням і строків їх виплати
тощо без додаткового повідомлення
поручителя та укладення окремої

угоди, то ця умова договору стала
результатом домовленості сторін
(банку і поручителя), а, отже, поручитель дав згоду на зміну основного
зобов’язання.
Якщо в договорі поруки такі умови
сторонами не узгоджені, а з обставин
справи не вбачається інформованості
поручителя і його згоди на збільшення розміру його відповідальності, то
відповідно до положень частини першої статті 559 ЦК порука припиняється у разі зміни основного зобов’язання
без згоди поручителя, внаслідок чого
збільшується обсяг його відповідальності. У цьому випадку поручитель
має право на пред’явлення позову

При цьому сама по собі умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов’язання
перед кредитодавцем або до повного
виконання поручителем взятих на
себе зобов’язань не може розглядатися як установлення строку дії поруки,
оскільки це не відповідає вимогам
статті 252 ЦК України, згідно з якою
строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.
Термін визначається календарною
датою або вказівкою на подію, яка має
неминуче настати.
25. При оспорюванні кредитного
договору чи договору поруки, застави/іпотеки іншим із подружжя суди
мають виходити з такого.
Положення статті 65 Сімейного
кодексу України (далі — СК) щодо
порядку розпорядження майном,
що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, регулюють
відносини, які стосуються розпорядження майном, що є у спільній
сумісній власності подружжя, і не
стосуються права одного із подружжя на отримання кредиту, оскільки
кредитний договір є правочином
щодо отримання у власність грошових коштів.
Порука є способом забезпечення виконання зобов’язання (стаття 553 ЦК), договір поруки не створює
обов’язків для будь-яких інших осіб,
крім сторін за договором.
При оспоренні договору застави
(іпотеки) суд має враховувати положення статті 578 ЦК, згідно з якими
майно, що є у спільній власності,
може бути передане у заставу лише
за згодою іншого з подружжя, який у
разі пред’явлення позову про звернення стягнення на таке майно має бути
залучений до участі у справі.
26. При вирішенні спорів про зарахування однорідних зустрічних
вимог, коли боржник банку одночасно є кредитором банку, під час
процеду ри ліквідації банку суди
повинні ви ход и т и і з ви мог с татей 601—602 ЦК, статей 92—96 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та враховувати, що
цим Законом встановлено чіткий
порядок задоволення вимог кредиторів, визнаних ліквідатором, який

процентної ставки (лише повідомлення позичальника чи підписання
додаткової угоди тощо); дії позичальника щодо прийняття пропозиції
кредитора тощо.
29. При вирішенні спорів про дострокове повернення кредиту суд має
враховувати положення статей 1050,
1054 ЦК і виходити з того, що якщо
договором встановлено обов’язок
позичальника повернути кредит частинами (із розстроченням), то в разі
прострочення повернення чергової
частини кредитодавець має право
вимагати дострокового повернення
частини кредиту, що залишилася, та
сплати процентів, належних йому від
суми кредиту.
Передбачене статтею 1050 ЦК право кредитодавця вимагати від позичальника дострокового повернення
частини кредиту, що залишилася, є
самостійним. Реалізація такого права жодним чином не залежить від
пред’явлення кредитодавцем вимог
про розірвання кредитного договору відповідно до положення статті 651 ЦК.
30. Вимога про дострокове виконання кредитного договору навіть
у разі належного його виконання, а
якщо вимогу не буде задоволено, —
право звернення стягнення на предмет застави/іпотеки може бути заявлено заставодержателем лише в
чітко визначених законом або договором випадках, наприклад, при
передачі заставодавцем/іпотекодавцем предмета застави/іпотеки іншій
особі без згоди заставодержателя,
якщо одержання такої згоди було

«Спадкоємці поручителя
не є солідарними боржниками
за кредитним договором».
що заслуговують на увагу (наприклад, відсу тність негативних наслідків для позивача через прострочення виконання зобов’язання).
Положення статті 616 ЦК передбачають право суду за певних умов
зменшити розмір збитк ів та неустойки, які стягуються з боржника.
Зазначене стосується цивільно-правової відповідальності боржника, а
не сплати ним основного грошового
боргу за кредитним договором, що
суд на підставі вказаної норми закону
змінити не може.
28. При вирішенні спорів щодо
пра вомірності пі двищенн я процентної ставки згідно зі статтею
10561 ЦК у зв’язку з прийняттям Закону України від 12 грудня 2008 року №661-VI «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо заборони банкам змінювати
умови договору банківського вкладу

«Надання та одержання кредиту в іноземній
валюті, сплата процентів за таким кредитом
не потребують наявності індивідуальної
ліцензії на використання іноземної валюти
на території України як засобу платежу».

«Незадовільний майновий
стан позичальника
не є підставою для визнання
договору поруки недійсним».
У разі звернення кредитодавця
до суду після вчинення виконавчого
напису про звернення стягнення на
предмет іпотеки з вимогою про стягнення кредитної заборгованості суд
має з’ясувати питання про виконання
виконавчого напису і з урахуванням
цього вирішити спір на підставі чинного законодавства та умов кредитного договору.
18. За змістом статті 552, частини
другої статті 625 ЦК інфляційне нарахування на суму боргу за порушення
боржником грошового зобов’язання,
вираженого в національній валюті,
та три проценти річних від простроченої суми полягає у відшкодуванні

оскільки він відповідає перед заставо/іпотекодержателем за виконання
боржником основного зобов’язання
винятково в межах вартості предмета
застави/іпотеки.
У зв’язку із цим солідарна відповідальність боржника та майнового
поручителя нормами ЦК не передбачена.
24. Відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК порука припиняється, якщо кредитор протягом шести
місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не
пред’явить вимоги до поручителя.
При вирішенні таких спорів суд
має враховувати, що згідно зі статтею 526 ЦК зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Отже, якщо
кредитним договором не визначено
інші умови виконання основного
зобов’язання, то у разі нена лежного викона нн я пози ча л ьником
своїх зобов’язань за цим договором
строк пред’явлення кредитором до
поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має
обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов’язання
згідно з такими умовами, тобто з
моменту настання строку виконання
зобов’язання у повному обсязі або
у зв’язку із застосуванням права на
повернення кредит у достроково.
Таким строком не може бути лише
несплата чергового платежу.
Пред’явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення
йому вимоги про погашення боргу
(залежно від умов договору), так і
пред’явлення до нього позову. При
цьому в разі пред’явлення вимоги до
поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців
від дня настання строку виконання
основного зобов’язання.

не передбачає можливості індивідуального задоволення вимог конкретного кредитора.
При вирішенні питання щодо
правомірності зарахування однорідних вимог згідно зі статтею 601 ЦК
у випадках, коли зустрічні вимоги
вира жені в різних ва люта х, слід
виходити з того, що такі вимоги є
однорідними. У цьому разі зарахування може проводитись за курсом,
визначеним сторонами у договорі, а
якщо така домовленість відсутня —
за офіційним ва лютним к у рсом,
встановленим Національним банком України.
27. Положення частини третьої
статті 551 ЦК України про зменшення
розміру неустойки може бути застосовано судом лише за заявою відповідача до відсотків, які нараховуються як
неустойка, і не може бути застосовано до сум, які нараховуються згідно
з частиною другою статті 625 ЦК,
які мають іншу правову природу.
При цьому проценти, які підлягають
сплаті згідно з положеннями статей
1054, 10561 ЦК, у такому порядку не
підлягають зменшенню через неспівмірність із розміром основного боргу,
оскільки вони є платою за користування грошима і підлягають сплаті
боржником за правилами основного
грошового боргу.
Істотними обставинами в розумінні частини третьої статті 551 ЦК
можна вважати, зокрема, ступінь
виконання зобов’язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов’язанні; не лише
майнові, але й інші інтереси сторін,

19

та кредитного договору в односторонньому порядку», яким передбачено, що встановлений кредитним
договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшений банком в односторонньому
порядку, а також, що умова договору
щодо права банку змінювати розмір фіксованої процентної ставки в
односторонньому порядку є нікчемною, суди мають виходити з того, що
цей закон набрав чинності з 10 січня
2009 року.
Виходячи із закріпленого Конституцією України принципу незворотності дії в часі законів та інших
нормативно-правових актів (частина перша статті 58), всі рішення
банку в будь-якій формі (постанова,
рішення, інформаційний лист) щодо
підвищення процентної ставки в
односторонньому порядку є неправомірними лише з 10 січня 2009 року (Рішення Конституційного Суду
Укра ї ни ві д 9 лютого 1999 рок у
№ 1-рп/99 у справі про зворотну дію
в часі законів та інших нормативноправових актів).
При вирішенні питання щодо
правомірності підвищення банком
чи іншою фінансовою установою
процентної ставки суди також повинні розрізняти умови кредитного
договору, які встановлюють односторонню зміну умов договору, від
умов договору, що встановлюють погоджену сторонами процедуру зміни договору шляхом прийняття позичальником пропозиції кредитора
про зміну умов договору відповідно
до вимог статей 641—642 ЦК або
в порядку, визначеному частиною
шостою статті 10561 ЦК. Наприклад,
не є односторонньою зміною умов
договору та не суперечить статті
1056 1 ЦК зміна розміру фіксованої процентної ставки залежно від
зміни обставин кредитного ризику
(неукладення договору страхування, припинення договору застави/
іпотеки тощо), якщо в кредитному
договорі визначено обставини, за
якими застосовується інша фіксована процентна ставка, та її розмір.
При підвищенні процентної ставки з’ясуванню підлягають визначена
договором процедура підвищення

необх ідним (частина дру га статті 586, пункт 2 частини другої статті 592 ЦК); порушення обов’язків,
установлених іпотечним договором
(частина перша статті 12 Закон у
України «Про іпотеку»); порушення
споживачем умов договору про надання споживчого кредиту (частина десята статті 11 Закону України
«Про захист прав споживачів»).
31. Враховуючи положення пункту 7 частини тринадцятої статті 11
Закону України «Про захист прав
споживачів», суди мають виходити
з того, що у спорах щодо споживчого кредитування кредитодавцю забороняється вимагати повернення
споживчого кредиту, строк давності
якого минув. У зв’язку із цим позовна давність за позовом про повернення споживчого кредиту застосовується незалежно від наявності
заяви сторони у спорі.
Оск і л ьк и зі с п л и вом с т рок і в
позов ної давності до основної вимоги вважається, що позовна давність спливла і до додаткової вимоги
(стягнення неустойки, накладення
стягнення на заставлене майно тощо),
положення пункту 7 частини тринадцятої статті 11 Закону України «Про
захист прав споживачів» застосовуються й до додаткових вимог банку
(іншої фінансової установи).
32. При вирішенні спорів щодо
виконання зобов’язань за кредитним
договором у випадку смерті боржника/позичальника за наявності поручителя чи спадкоємців суди мають
враховувати таке.
З урахуванням положення статті 1282 ЦК спадкоємці боржника
за умови прийняття спадщини є
боржниками перед кредитором у
межах вартості майна, одержаного
у спадщину. При цьому спадкоємці
несуть зобов’язання погасити нараховані відсотки і неустойку тільки
в тому випадку, якщо вони вчинені
позичальникові за життя. Інші нараховані зобов’язання фактично не
пов’язані з особою позичальника і не
можуть присуджуватися до сплати
спадкоємцями.
Пору чи тел ь п рий має на себе
зобов’язання відповідати за виконання кредитного договору за боржника
(статті 553—554 ЦК), а також за будьякого боржника в разі переводу боргу
чи смерті боржника, якщо таке зазначено у договорі поруки.
Відповідно до статті 523 ЦК порука або застава, встановлена іншою
особою, припиняється після заміни
боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов’язання новим
боржником, а згідно зі статтею 607 ЦК
зобов’язання припиняється неможливістю його виконання у зв’язку з
обставиною, за яку жодна зі сторін
не відповідає.
Таким чином на поручителів може
бути покладено відповідальність за
порушення боржником обов’язку
щодо виконання зобов’язання за кредитним договором у випадку смерті
позичальника лише за наявності у
позичальника правонаступника, який
прийняв спадщину, та згоди поручителя відповідати за будь-якого нового
боржника, зафіксоване в тому числі у
договорі поруки.
33. У ра зі смерті пору чител я
(крім випадків майнової поруки),
враховуючи положення статті 607,
частини першої статті 608 ЦК, а також сутності поруки як особистого
зобов’язання відповідати за належне
виконання основного зобов’язання,
спадкоємці поручителя не є солідарними боржниками за кредитним
договором.
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34. У випадку коли для розпорядження предметом застави була необхідною згода заставодержателя (частина друга статті 586 ЦК), правочин
заставодавця щодо розпорядження
предметом застави, вчинений без згоди заставодержателя після укладення

теки (стаття 23 Закону України «Про
іпотеку»).
Проте якщо право власності на
предмет іпотеки переходить до спадкоємця фізичної особи — іпотекодавця, який є відмінним від боржника,
такий спадкоємець не несе відпові-

цих норм права не виключається
можливість звернення стягнення
на предмет іпотеки в такий спосіб
і набуття іпотекодержателем права
власності на нього за рішенням суду,
оскільки цими нормами передбачено
задоволення вимог іпотекодержателя

«Проценти не підлягають зменшенню
через неспівмірність із розміром основного боргу,
оскільки вони є платою за користування грошима».
договору застави, не може бути визнаний недійсним за позовом заставодержателя, оскільки в пункті 2 частини
другої статті 592 ЦК установлено інший наслідок порушення заставодавцем правил про розпорядження предметом застави, а саме — пред’явлення
вимоги про дострокове виконання
зобов’язання, забезпеченого заставою,
а також тому, що у разі переходу права власності на предмет іпотеки від
іпотекодавця до іншої особи іпотека
є дійсною для набувача відповідного
нерухомого майна (стаття 23 Закону
України «Про іпотеку»).
Разом із тим відповідно до прямої
вказівки закону (стаття 12 Закону
України «Про іпотеку») окремі правочини щодо іпотечного нерухомого
майна, вчинені без згоди іпотекодержателя, можуть бути визнані недійсними за позовом іпотекодержателя.
Так, пра вочин щодо відч у ження
іпотекодавцем переданого в іпотеку
майна або його передачі в наступну
іпотеку, спільну діяльність, лізинг,
оренду чи користування без згоди
іпотекодержателя є недійсним.
35. Предметом іпотеки згідно із
положенням частини другої статті 5
Закону України «Про іпотеку» може
виступати як нерухоме майно, зокрема, якщо його будівництво ще не
завершено, але яке стане власністю
іпотекодавця після укладення іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець при укладенні договору може
документально підтвердити право на
набуття ним у власність відповідного
нерухомого майна в майбутньому, так
і майнові права на нерухоме майно, які
можуть бути відчужені іпотекодавцем
і на які може бути звернено стягнення.
Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України «Про іпотеку» частина об’єкта нерухомого майна може
бути предметом іпотеки лише після її
виділення в натурі та реєстрації права
власності на неї як на окремий об’єкт
нерухомості. Це положення повинно
застосовуватися судом з урахуванням
змісту частини другої статті 6 цього
Закону щодо нерухомого майна, яке
перебуває у спільній власності. У випадку коли окрема будівля не перебуває у спільній власності та зареєстрована під одним інвентарним номером
у складі інших будівель, що належали
іпотекодавцю, Закон України «Про
іпотеку» не вимагає виділення такої
будівлі в натурі для укладення договору іпотеки.
36. У разі переходу права власності
на предмет іпотеки від іпотекодавця
до третьої особи, у тому числі в порядку спадкування чи правонаступництва, суди мають враховувати, що
іпотека є дійсною для набувача відповідного нерухомого майна. Особа,
до якої перейшло право власності
на предмет іпотеки, набуває статусу
іпотекодавця, має всі його права й
несе всі його обов’язки за іпотечним
договором у тому обсязі й на тих самих умовах, що існували до набуття
ним права власності на предмет іпо-

дальності перед іпотекодержателем
за виконання основного зобов’язання,
але в разі його порушення боржником
він відповідає за задоволення вимог
іпотекодержателя в межах вартості
предмета іпотеки. Якщо боржник та
іпотекодавець — одна й та сама особа, то після її смерті до спадкоємця
переходять не лише права та обов’язки
іпотекодавця, а й обов’язки за основним зобов’язанням у межах вартості
спадкового майна.
Отже, правила статті 1281 ЦК
щодо строку пред’явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців не застосовуються до зобов’язань,
забезпечених іпотекою.
37. Невиконання вимог частини
першої статті 35 Закону України «Про
іпотеку» про надіслання іпотекодавцю
та боржнику, якщо він є відмінним від
іпотекодавця, письмової вимоги про
усунення порушення зобов’язання не
є перешкодою для реалізації права іпотекодержателя звернутись у будь-який
час за захистом своїх порушених прав
до суду (на відміну від інших способів
звернення стягнення (частина третя
статті 33 цього Закону), оскільки іпотекодавець у судовому засіданні має
можливість заперечувати проти вимог іпотекодержателя, що відповідає
положенням статті 124 Конституції
України.
38. У випадку якщо іпотекодержатель не реалізував способів позасудового врегулювання звернення стягнення на предмет іпотеки,
зокрема, шляхом укладення договору
про задоволення вимог іпотекодержателя, який передбачав би передачу
іпотекодержателю права власності на
предмет іпотеки в рахунок виконання
основного зобов’язання (стаття 37 Закону України «Про іпотеку»), він має
право звернутися до суду з позовом
про звернення стягнення на предмет
іпотеки відповідно до статті 39 цього
Закону, а не з позовом про визнання
права власності на нерухоме майно.
Наявність договору про позасудове врегулювання звернення стягнення на предмет іпотеки не позбавляє
іпотекодержателя права звернення
стягнення на предмет іпотеки в судовому порядку.
39. З урахуванням положень частини третьої статті 33, статті 36, частини
першої статті 37 Закону України «Про
іпотеку» іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на
предмет іпотеки. Правовою підставою
для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке
є предметом іпотеки, є договір про
задоволення вимог іпотекодержателя
або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до
такого договору за своїми правовими
наслідками та передбачає передачу
іпотекодержателю права власності на
предмет іпотеки в рахунок виконання
основного зобов’язання.
У зв’язку з наведеним суди мають
виходити з того, що з урахуванням

шляхом набуття права власності на
предмет іпотеки, яке ототожнюється зі способом звернення стягнення,
якщо його передбачено договором.
Тому в разі встановлення такого способу звернення стягнення на предмет
іпотеки в договорі іпотекодержатель
на підставі частини другої статті 16
ЦК має право вимагати застосування
його судом.
Відповідно до частини першої
статті 590, статті 578 ЦК звернення
стягнення на предмет застави/іпотеки
здійснюється лише за рішенням суду,
якщо для укладення такого договору
щодо майна фізичної особи вимагалось отримання згоди чи дозволу
іншої особи чи органу.
40. Якщо предметом іпотеки є
об’єкт незавершеного будівництва,
то по закінченні його будівництва
іпотека зберігає силу, і її предметом
є будівля (споруда), зведена в результаті завершення будівництва. Якщо
будівля (споруда), у тому числі й об’єкт
незавершеного будівництва, що передається в іпотеку, розташована на
земельній ділянці, яка належить іпотекодавцю на праві власності, такий
об’єкт нерухомості передається в іпотеку разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (статті 5—6, 16
Закону України «Про іпотеку). Те саме
стосується й земельної ділянки, яка на
час укладення договору іпотеки знаходилась у користуванні іпотекодавця, а
на момент вирішення спору — в його

врахувати загальні засади цивільного
законодавства — справедливість, добросовісність та розумність (пункт 6
частини першої статті 3 ЦК).
42. Резолютивна частини рішення
суду в разі задоволення позову про звернення стягнення на предмет іпотеки має
відповідати вимогам як статті 39 Закону
України «Про іпотеку», так і положенням пункту 4 частини першої статті 215
ЦПК. Зокрема, у ньому в обов’язковому
порядку має зазначатись: загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки; спосіб реалізації
предмета іпотеки — шляхом проведення прилюдних торгів або застосування
процедури продажу шляхом надання
права іпотекодержателю на продаж
предмета іпотеки; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації (при цьому суд може зазначити, що
початкова ціна встановлюється на рівні,
не нижчому за звичайні ціни на цей вид
майна, на підставі оцінки, проведеної
суб’єктом оціночної діяльності/незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій).
При цьому суд не може одночасно
звернути стягнення на предмет іпотеки та стягнути суму заборгованості за
кредитним договором. У такому випадку суд має зазначити в резолютивній
частині рішення лише про звернення
стягнення на предмет іпотеки із зазначенням суми заборгованості за кредитним договором, а сам розрахунок суми
заборгованості має наводитись у мотивувальній частині рішення. Винятком
є ситуація коли особа позичальника
є відмінною від особи іпотекодавця з
урахуванням положення статті 11 Закону України «Про іпотеку» (або статті
589 ЦК щодо заставодавця).
43. При розгляді позову іпотекодержателя про виселення мешканців
із житлового будинку чи житлового
приміщення в разі задоволення вимог
про звернення стягнення на предмет
іпотеки суд має враховувати таке.
Згі дно з частиною четвертою
статті 9, статті 109 Житлового кодексу України, статей 39—40 Закону

го власника або в інший погоджений
сторонами строк.
44. Згідно зі статтею 32 ЦК, статтею 177 СК та статтею 17 Закону України від 26 квітня 2001 року №2402-III
«Про охорону дитинства» батьки не
мають права без дозволу органу опіки
і піклування укладати договір, який
підлягає нотаріальному посвідченню
або спеціальній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових
прав, здійснювати розподіл, обмін,
відчуження житла, зобов’язуватися
від імені дитини порукою, видавати
письмові зобов’язання.
У зв’язку із наведеним суди повинні виходити із того, чи мала дитина
право власності на предмет іпотеки
чи право користування предметом
іпотеки на момент укладення договору іпотеки. Будь-які дії, вчинені без
згоди іпотекодержателя після укладення договору іпотеки (наприклад,
реєстрація неповнолітньої дитини
в житловому будинку, народження
дитини після укладення договору
іпотеки) не є підставою для визнання такого договору недійсним із
підстави невиконання вимог закону
про отримання згоди органу опіки
та піклування.
Положення статті 12 Закону України від 2 червня 2005 року №2623-IV
«Про основи соціального захисту
бездомних громадян і безпритульних дітей», яка вимагає попередньої
згоди органу опіки і піклування для
здійснення будь-яких правочинів
стосовно нерухомого майна, право
користування якими мають безпритульні діти, діє з 1 січня 2006 року і
на договори, укладені до цієї дати, не
поширюються (стаття 58 Конституції
України).
45. Відстрочка чи розстрочка виконання рішення суду про звернення
стягнення на предмет іпотеки може
бути надана судом за заявою іпотекодавця безпосередньо при ухваленні
самого рішення (стаття 217 ЦПК, стаття 39 Закону України «Про іпотеку»),
або після його ухвалення, за правилами, встановленими статтею 373 ЦПК.

«Усі рішення банку в будь-якій формі
щодо підвищення процентної ставки
в односторонньому порядку
є неправомірними лише з 10 січня 2009 року».
власності. У зв’язку із цим при зверненні стягнення на будівлю (споруду)
чи об’єкт незавершеного будівництва
при наведених вище умовах підлягає
звернення стягнення й на земельну
ділянку, на якій розташовано об’єкт
нерухомості.
41. При вирішенні спору про звернення стягнення на предмет іпотеки
суд має дати оцінку співмірності суми
заборгованості за кредитом та вартості іпотечного майна, якщо допущене
боржником або іпотекодавцем, якщо
він є відмінним від боржника, порушення основного зобов’язання чи
іпотечного договору не завдає збитків
іпотекодержателю і не змінює обсяг
його прав.
Оскільки вказане положення закону є оціночним, то суд має належним
чином його мотивувати, зіставити
обставини зі змістом цього поняття,
визначитись, чи не суперечить його
застосування загальному змісту та
призначенню права, яким урегульовано конкретні відносини (зокрема про
право на першочергове задоволення
вимог за рахунок предмета застави), та

України «Про іпотеку» виселення
мешканців із житлового будинку чи
житлового приміщення, яке є предметом іпотеки, проводиться в порядку,
встановленому законом. При цьому
суд за заявою іпотекодержателя одночасно з рішенням про звернення
стягнення на предмет іпотеки за наявності підстав, передбачених законом, ухвалює рішення про виселення
мешканців цього житлового будинку
чи житлового приміщення
При цьому примусове виселення
здійснюється на підставі рішення
суду тільки за певних умов: якщо
мешканці добровільно не звільнили
житловий будинок чи житлове приміщення, на яке звернуто стягнення як
на предмет іпотеки, протягом одного
місяця з дня отримання письмової
вимоги іпотекодержателя або ново-

У разі якщо за судовим рішенням
із відповідача стягнуто кредитну
заборгованість, то в порядку статті
373 ЦПК суд не може змінити спосіб
виконання такого рішення на звернення стягнення на предмет іпотеки,
оскільки виконання рішення суду
про стягнення заборгованості відповідно до Закону України від 21 квітня
1999 року №606-XIV «Про виконавче
провадження» має виконуватись за
рахунок усього майна, що належить
боржнику.
46. Апеляційним судам постійно
аналізувати судову практику розгляду спорів, що випливають із кредитних правовідносин, своєчасно
усувати суддівські помилки, вживати
заходів щодо підвищення якості та
оперативності в роботі судів при розгляді справ цієї категорії. 

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

Секретар пленуму Вищого
спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Д.ЛУСПЕНИК

КАДРИ

ПЕРЕДПЛАТА

ВСС підсилився науковцями

Аби завжди бути поінформованими,
залишайтеся з нами!

До складу НКР включили ще трьох
докторів та одного кандидата
юридичних наук



Пленум Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Постанова

30 березня 2012 року

№7

Про внесення змін до складу Науково-консультативної ради Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Заслухавши інформацію вченого
секретаря Науково-консультативної
ради Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ Ткачука О.С. про
внесення змін до складу Науковоконсультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ,
затвердженого постановою пленуму
Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 30 вересня 2011 року №6, та
відповідно до пункту 7 частини другої статті 36 Закону України від «Про
судоустрій і статус суддів» пленум Вищого спеціалізованого суду України з

розгляду цивільних і кримінальних
справ
ПОСТАНОВЛЯЄ :
1. Інформацію вченого секретаря
Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних
справ Ткачука О.С. взяти до відома.
Голова Вищого
спеціалізованого суду
України з розгляду
цивільних і кримінальних справ
Л.ФЕСЕНКО

2. Включити до складу Науковоконсультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ:
— Бевзенка Володимира Михайловича — доктора юридичних наук,
професора кафедри адміністративного
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка — та
ввести до секції кримінального та адміністративного судочинства;
— Погорецького Миколу Анатолійовича — доктора юридичних наук,
професора, завідувача кафедри правосуддя Київського національного
університету імені Тараса Шевченка —
та ввести до секції кримінального та
адміністративного судочинства;
— Комзюка Анатолія Трохимовича — доктора юридичних наук, професора кафедри адміністративного,
фінансового та інформаційного права
Харківського національного університету внутрішніх справ — та ввести до
секції кримінального та адміністративного судочинства;
— Остапця Сергія Леонідовича —
кандидата юридичних наук, доцента, завідувача секретаріату Комітету
Верховної Ради України з питань
правосуддя — та ввести до секції
кримінального та адміністративного
судочинства. 
Секретар пленуму Вищого
спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Д.ЛУСПЕНИК

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

61018

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

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА НА НАШЕ ВИДАННЯ
НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ НІКОЛИ!
для суддів, працівників
ТІЛЬКИ В «ЗіБ»:
— ексклюзивні інтерв’ю перших осіб
судової системи, провідних юристів,
адвокатів, науковців;
— практика Конституційного,
Верховного та вищих
спеціалізованих судів, роз’яснення,
узагальнення, прецедентні
рішення;
— звіти про засідання Вищої
кваліфікаційної комісії суддів та
Вищої ради юстиції;
— інформація про перебіг засідань
парламентських комітетів;
— погляди суддів на проблеми
судочинства, законодавчі новели
тощо;
— новини міжнародного права, зміни
в законодавстві країн Старого світу.

МАКСИМУМ ІНФОРМАЦІЇ —
МІНІМУМ ЦІНИ
У разі оформлення передплати через
редакцію ви заощаджуєте і час, і кошти.
Вартість передплати газети «Закон і
Бізнес» на 7 місяців 2012 року:

органів юстиції, прокурорів,
народних депутатів — 336,00 грн. *;
для фізичних осіб — 525,00 грн. *;
для юридичних осіб — 665,00 грн. *.
* Без вартості послуг банку.
При оформленні передплати через редакцію та оплаті
через відділення банків для зручності надайте касиру
розрахунковий рахунок

ТОВ «Редакція газети «Закон і Бізнес»:
2600400002637.

МИ ІНФОРМУЄМО
ПЕРШИХ!
Щодо питань, пов’язаних
із прийманням передплати,
неотриманням чи несвоєчасним
отриманням видань, дзвоніть
по багатоканальному телефону
(044) 537-34-33.

