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АНАЛІЗ

З касаційного 
погляду
Микола ПШОНКА: «Судові 
помилки є «необхідним злом». 
Але слід прагнути, аби вони 
траплялися якомога рідше» % СТОР.4

АНОНС

СВЯТКУВАННЯ

Конституція і її цінність

У КС обговорили значення Основ-
ного Закону й можливість його 
змін. " СТОР. 2

РЕЗОНАНС

Процес на відстані

Якщо Тимошенко відмовиться від 
огляду, її стан здоров’я визначати-
муть заочно, а судитимуть — по 
відео. " СТОР. 3

ВРЮ

Недбалих — геть, 
достойним — 
повноваження
З двох законників знято мантії. 
Четверо зуміли довести свою сум-
лінність. Більше тридцяти — отри-
мали адмінпосади. " СТОР. 6

ПРОЦЕДУРА

Суб’єктивна 
необ’єктивність

Відмова в задоволенні заяви про від-
від не може бути самостійно оскар-
жена в касаційній інстанції. " СТОР. 7

ДАТИ І НАЗВИ

Присвоїти не можна 
відмовити

Дати ім’я відомої людини юридич-
ній особі, бульвару або космічному 
кораблю стало складніше. " СТОР. 12

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Розплата 
й компенсація

Одночасне стягнення пені та штра-
фу — подвійна відповідальність чи 
складові неустойки? " СТОР. 13

НОВОВВЕДЕННЯ

Протидія корупції: 
вимоги та обмеження

Судді, прокурори, працівники мілі-
ції не можуть мати в прямому під-
порядкуванні або бути під безпо-
середнім керівництвом близьких їм 
осіб. " СТОР. 17

ЗМІНИ

Юрисдикція 
для виконавців

Адмінсуди розглядають спори 
щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності ДВС при виконанні 
всіх документів, крім тих, відносно 
яких законом установлено інший, 
виключний порядок. " СТОР. 22

ПРАВИЛА ЖИТТЯ 

Академік Національної академії правових 
наук України, суддя Конституційного Суду 
України у відставці Іван ТИМЧЕНКО: 
«Бог і доля вели мене 
по життєвому шляху»
РОМАН ЧИМНИЙ

У Радянському Союзі юридичні 
спеціальності не належали 
до престижних. Платили 
юрисконсультам, прокурорам 
чи суддям не так уже й багато 
порівняно з робітничим класом, та 
й самореалізація на цій ниві була 
надто складною. Усе, від колізій 
правозастосування до успішного 
просування в службовій діяльності, 
вирішувалося партійними 
органами. Та й юридичних вузів 
було не так уже й багато… І 
якби в нашого співрозмовника 
спитали, чи хоче стати юристом, 
відповідь була б однозначно 
негативною. А про посаду судді 
єдиного органу конституційної 
юрисдикції й розмови не могло 
бути. Утім, карколомні життєві 
повороти і за радянських часів і 
в добу незалежності та люди, які 
траплялися на шляху, привели його 
на одну з найвищих посад 
у державі — Голови 
Конституційного Суду України. 
Про те, як стають суддями КС, 
хто та що допомагає дістатися 
вершини юридичної кар’єри, 
в ексклюзивному інтерв’ю 
кореспондентові «ЗіБ» напередодні 
Дня Конституції розповів 
академік Національної академії 
правових наук України, суддя КС у 
відставці Іван ТИМЧЕНКО.

«Про фах юриста не мріяв ніколи»

— Іване Артемовичу, хто відіграв 
найважливішу роль у вашому житті? 

— Практично неможливо визначи-
ти тих людей, котрі відіграли саме най-

важливішу роль у моєму житті. Таких 
було багато, але не кожний позитивно 
вплинув на мою подальшу долю. Проте 
негативні вчинки окремих осіб мобі-
лізовували мене, змушували замислю-
ватись і шукати виходів із ситуацій, в 
які потрапляв.

— А професію юриста обрали сві-
домо?

— Ні, про фах юриста не мріяв ні-
коли. Але так сталося…

По закінченні 7 класів працював у кол-
госпі «за старшого, куди пошлють»: був і 
причіплювачем, узимку на поля саньми 
вивозили гній, доглядав телят на фермі…

І от на початку червня, мені тоді 
було вже 3 місяці на вісімнадцятий, 
приходить до мене помічник головно-

го бухгалтера й каже, що мене запро-
шують зранку до контори. Пам’ятаю, 
вночі пройшов дощ, а на ранок сонце 
зійшло на чисте небо. Настрій був під-
несений…

Бухгалтер: 
— «Дебет», «кредит», «сальдо» — 

знаєш, що таке? 
— Не знаю. 
— Навчишся. На рахівниці раху-

вати вмієш? 
— Звісно, ні. 
—І цього навчишся! Ось твій стіл, 

від сьогодні працюватимеш тут.
Так я став помічником бухгалтера 

колгоспу. 

 ( Закінчення на стор.10

У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ 

Про те, яким повинен 
бути кандидат на крісло 
керівника суду, 
чи можна забезпечити відбір 
керманичів-професіоналів із 
кадрового резерву 
та на що звертає увагу Рада 
суддів загальних судів, 
вирішуючи питання про 
надання рекомендації на 
адмінпризначення, розповів 
у інтерв’ю «ЗіБ» член РСЗС, 
суддя ВСС Юрій ФУРИК.  

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Контроль 
роботі 
не завадить
Президент підписав закон, 
покликаний усунути 
позапроцесуальний вплив 
на суддів та збільшити їхню 
незалежність. Ним, зокрема, 
обмежено можливості для 
ініціювання звільнення 
законників.

Новації містяться в акті «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України» (щодо посилення га-
рантій незалежності суддів)». Нага-
даємо, що цим документом, ініційо-
ваним главою держави і прийнятим 
парламентом 5 червня, внесені зміни 
до законів «Про Вищу раду юстиції», 
«Про судоустрій і статус суддів» 
та «Про Регламент Верховної Ради 
України» в частині обмеження про-
курорів у процедурах ініціювання 
перевірок суддів або звільнення їх 
з посад. 

Як зазначив керівник головно-
го управління з питань судоустрою 
Адміністрації Президента Андрій 
Портнов, важливим положенням 
цього акта є законодавча заборона 
органам прокуратури ініціювати 
розгляд питань щодо притягнення 
суддів до дисциплінарної відпові-
дальності або щодо звільнення їх із 
посад, якщо розгляд справи триває 
або не закінчилися строки оскар-
ження судових рішень, установлені 
процесуальним законом.

«Складно говорити про повну неза-
лежність судді при розгляді конкрет-
ної справи, якщо на формування його 
позиції може впливати ініціювання 
перевірок з боку органів прокурату-
ри. Якщо існує хоча б мінімальний 
ризик впливу на об’єктивність, неза-
лежність та неупередженість судді, цей 
ризик має бути усунутий», — зазначив 
А.Портнов.

Крі м того,  позитивними по-
ложеннями нового закону є зміна 
процедурних питань обрання суд-
дів, спрямована на пришвидшення 
цього процесу, а також запрова-
дження можливості обрання судді 
до закінчення п’ятирічного строку 
повноважень. На думку А.Портнова, 
відкладення розгляду питання про 
обрання судді на посаду до закінчен-
ня цього строку створювало переду-
мови для збільшення навантаження 
на інших законників відповідного 
суду й призводило до відкладення 
розгляду справ на невизначений 
час. $

ПОЗИЦІЯ

Не правом 
єдиним
СЕРГІЙ МИЛОГРАДОВ

Оскільки Основний Закон 
передбачає право кожного 
на працю, безробітні мають 
звертатись до суду з вимогою дати 
їм роботу. Такий дещо абсурдний 
висновок, на думку експертів, 
випливає з чинної Конституції.

У пошуках суті

За два дні до Дня Конституції Асо-
ціація правників України організувала 
круглий стіл на тему «Принцип вер-
ховенства права у діяльності вищих 
судових органів України: людина — 
правник — суспільство», участь у яко-
му взяли більше 60 гостей.

Відкриваючи засідання, президент 
АПУ Валентин Загарія висловив по-
бажання, щоб порушені на засіданні 
питання не канули в Лету, а підштов-
хнули юридичну спільноту до пошуку 
нових шляхів під час змін у царині 
конституційного права.

 ( Закінчення на стор.11
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ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ

Наступне число «ЗіБ» — 
№29 — вийде друком у 
звичайному форматі згідно 
з графіком 14 липня.



ВІТАЄМО!

ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
9 липня, 62 роки

Президент України, академік Акаде-
мії економічних наук України, доктор 
економічних наук, кавалер орденів «За 
заслуги» ІІІ, ІІ та І ступенів, народний 
депутат V та VI скликань.

ІВАН ЗАЄЦЬ
5 липня, 60 років

Заступник голови Комітету ВР з питань 
екологічної політики, природокорис-
тування та ліквідації наслідків Чорно-
бильської катастрофи, представник 
фракції блоку «НУНС», народний депу-
тат І—IV та VI скликань. 

ІВАН МИРНИЙ
6 липня, 58 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
боротьби з організованою злочинністю 
і корупцією, представник фракції Партії 
регіонів, народний депутат VI скликан-
ня. 

ЛЕОНІД ЛИТВИНОВ
7 липня, 68 років

Секретар Комітету ВР з питань промис-
лової і регуляторної політики та під-
приємництва, представник фракції ПР, 
народний депутат V та VI скликань.

ВАЛЕРІЙ ПИСАРЕНКО
8 липня, 32 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
правосуддя, позафракційний, народний 
депутат V та VI скликань.

ВІКТОР ТАРАН
9 липня, 71 рік

Перший заступник голови Комітету 
ВР з питань прав людини, національ-
них меншин і міжнаціональних від-
носин, представник фракції БЮТ—
«Батьківщина», народний депутат 
ІІ—VI скликань. 

ІРИНА БЕЛОУСОВА
10 липня

Заступник голови Комітету ВР з питань 
економічної політики, представник 
фракції Народної партії, народний де-
путат III та VI скликань.

СТАНІСЛАВ МЕЛЬНИК
11 липня, 51 рік

Член Комітету ВР з питань аграрної 
політики та земельних відносин, пред-
ставник фракції ПР, народний депутат 
V та VI скликань.

ЯРОСЛАВ КЕНДЗЬОР
12 липня, 71 рік

Заступник голови Комітету ВР з питань 
культури і духовності, представник 
фракції блоку «НУНС», народний депу-
тат I—VI скликань.

ПАВЛО ЛЕБЕДЄВ
12 липня, 50 років

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

АНТОН ЯЦЕНКО
13 липня, 35 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
економічної політики, представник 
фракції ПР, народний депутат VI скли-
кання.

СВЯТКУВАННЯ

Конституція і її цінність
У КС обговорили значення Основного Закону й можливість його змін
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Судді Конституційного 
Суду визнають, що чинний 
Основний Закон містить низку 
неузгодженостей, які не завадило 
б виправити. Разом з тим багато 
експертів переконані, що проблема 
не в самих нормах, а в тому, як 
вони виконуються на практиці.

Згода на зміни

Напередодні Дня Конституції в 
КС відбувся круглий стіл, на якому 
нинішні та колишні судді разом з на-
уковцями й експертами наголосили 
на цінності Основного Закону та на-
магалися визначитися, чи потрібно 
його змінювати. «Конституція висту-
пає могутнім чинником консолідації 
та організації суспільства, фіксуючи 
основні засади, на яких воно побудо-
ване, чітко визнаючи організацію й 
порядок функціонування державної 
влади, закріплюючи службову роль 
держави як відносно її власних гро-
мадян, так і будь-якої людини, що 
опиняється на її теренах», — відзна-
чив у своєму виступі Голова КС Ана-
толій Головін.

Крім цього, на його думку, акт най-
вищої юридичної сили слугує стра-
тегічним дороговказом подальшого 
поступу держави. «Для нас, юристів, 
особливо важливо усвідомлювати 
роль Конституції як фундаменту, на 
якому розбудовується система наці-
онального законодавства та здійсню-
ється багатогранна діяльність щодо 
підтримки справедливості в суспіль-
стві, забезпечення правопорядку», — 
наголосив очільник Суду.

Разом з тим А.Головін уважає, що в 
цій сфері існує чимало проблем. Тому 
Основний Закон може й повинен удо-

сконалюватись, адже з часом удасться 
краще дослідити його природу та зако-
номірності розвитку. Підтримує таку 
позицію й суддя КС Петро Стецюк. 
«Чинна Конституція — далеко не Свя-
те Письмо. Документ створювали кон-
кретні люди в непростій політичній 
ситуації, і цей документ, як показала 
практика, містить у собі чимало вну-
трішніх протиріч», — відзначив він.

Виконання важливіше 
за декларації

Поглянути на можливі зміни Основ-
ного Закону з точки зору доцільності 
нововведень запропонував науковий 
консультант із правових питань Укра-
їнського центру економічних і полі-
тичних досліджень ім. О.Разумкова 
Микола Мельник. Він наголосив, що 
норми Конституції лише створюють 
передумови для розвитку держави, але 

її ефективність залежить від викорис-
тання положень на практиці.

«Маючи приблизно однакові за зміс-
том основні закони, різні країни Європи 
мають різну якість суспільного життя. 
Одні народи майже забезпечили собі 
щасливе існування, а інші безнадійно 
відстали в цьому процесі. Причина цьо-
го зрозуміла: головне, не те, що написано 
в Конституції, а як написане втілюється 
в життя, які цінності панують у сус-
пільстві», — наголосив він. Як приклад 
М.Мельник навів Правила дорожньо-
го руху, які практично однакові в усіх 
країнах світу, але при цьому ситуація 
на дорогах у них суттєво відрізняється.

На думку експерта, у суспільній сві-
домості укорінилася логічна помилка: 
мовляв, Конституція, яка не викону-
ється, є недосконалою. М.Мельник 
переконаний, що це не так, тим паче, 
наш Основний Закон визнається між-
народними інституціями. «Причини 

проблем у нашій державі викликані 
не недосконалістю Конституції чи ви-
черпанням її ресурсу. Сьогодні не існує 
потреби в повномасштабній консти-
туційній реформі», — робить висно-
вок експерт. Крім цього, М.Мельник 
наголошує, що не бачить необхідності 
зміни Основного Закону й суспільство. 
Так, на початку червня УЦЕПД провів 
загальнонаціональне соціологічне опи-
тування, в рамках якого респондентів 
запитували, якою є основна причина 
складної соціально-економічної ситуа-
ції в державі. Як наслідок, лише 4% гро-
мадян головною проблемою вважають 
недосконалість Конституції. Натомість 
третина сказала про високий рівень 
корупції, а майже половина вказала на 
неефективність влади. 

Разом з тим М.Мельник визнає, 
що реформа можлива, а деякі зміни є 
навіть необхідними. Однак вносити їх 
можна лише тоді, коли це справді зу-
мовлено необхідністю й обгрунтовано. 
Тому, за словами експерта, всім, хто 
береться до редагування Основного 
Закону, слід відповісти на запитання: 
які конкретно положення віджили 
своє? які положення не дають нашій 
країні прогресивно розвиватись? які 
положення не відповідають міжнарод-
ним стандартам? чому Конституція не 
діє належним чином?

Підтримує таку позицію й суддя 
КС у відставці Михайло Костицький. 
Він наголосив: коли мова йде про те, 
що певне положення акта найвищої 
юридичної сили не працює, цю тезу 
слід обгрунтувати висновками експер-
тів. У той же час М.Костицький визнав, 
що робота над удосконаленням Осно-
вного Закону не повинна ніколи зупи-
нятись. «Я підтримую роботу асамблеї 
як напрацювання певних позицій на 
перспективу», — відзначив промовець, 
але закликав не поспішати із запрова-
дженням їх у життя. ’

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Обережно, 
особисте!
Штрафи до 17 тис. грн. 
і обмеження волі 
на строк до 5 років — такі 
санкції встановлено в Україні 
за порушення правил роботи з 
базами персональних даних. І це 
при тому, що визначення поняття 
«персональні дані» та порядок 
проведення відповідних перевірок 
відсутні.

1.07.2012 набрав чинності акт 
«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо 
посилення відповідальності за по-
рушення законодавства про захист 
персональних даних», уведення в 
дію якого Верховна Рада раніше від-
термінувала на півроку.

Отже, тепер адміністративними 
порушеннями законодавства у сфері 
захисту персональних даних уважа-
ються:

— неповідомлення або несвоєчасне 
повідомлення суб’єкта персональних 
даних про його права у зв’язку із вклю-
ченням його персональних даних до 
бази персональних даних, мету збору 
цих даних та осіб, яким ці дані пере-
даються (штраф до 6800 грн.);

— неповідомлення або несвоєчасне 
повідомлення спеціально уповноваже-
ного центрального органу виконавчої 
влади з питань захисту персональних 
даних про зміну відомостей, що по-
даються для державної реєстрації 
бази персональних даних (штраф до 
6800 грн.);

— ухилення від державної реєстра-
ції бази персональних даних; (штраф 
до 17 тис. грн.);

— недодержання встановленого 
законодавством про захист персо-
нальних даних порядку захисту пер-
сональних даних у базі персональних 
даних, що призвело до незаконного 
доступу до них (штраф до 17 тис. 
грн.).

Крім цього, Кодекс про адміністра-
тивні правопорушення передбачає 
штраф до 3400 грн. за невиконання 
законних вимог посадових осіб спеці-
ально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з питань за-
хисту персональних даних.

Також посилено кримінальну 
відповідальність за порушення недо-
торканності приватного життя (ст.182 
КК). Тепер за незаконне збирання, збе-
рігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу, 
якщо такі дії заподіяли істотної шкоди, 
передбачено покарання до 5 років по-
збавлення волі.

На жаль, за півроку, відведеного на 
усунення прогалин (закон мав діяти 
вже з 1.01.2012), приватні підприємці 
та державні органи не порозумілися 
щодо того, що ж уважати персональ-
ними даними, а порядок проведення 
перевірок дотримання вимог законо-
давства у сфері захисту персональних 
даних так і не було затверджено. ’

КАР’ЄРА

Повернення «відставників»
Судді змінюють відпочинок на поновлення на посаді
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Піти у відставку — не завжди 
означає поставити крапку на 
кар’єрі судді. Перебуваючи на 
заслуженому відпочинку, деякі 
законники починають розуміти, 
що в них є ще сили служити 
Феміді, і дістають з шафи давно 
зняті мантії.

Суддя зі стажем роботи на посаді 
не менше 20 років має право подати 
заяву про відставку. Так само він може 
скористатися правом повернутися із 
«запасу». У законі «Про судоустрій і 
статус суддів» зазначається, що від-
ставка володаря мантії припиняється, 
зокрема, в разі його повторного обран-
ня на посаду судді.

Так, навесні цього року двоє суддів 
у відставці — Людмила Стратейчук та 
Людмила Бугрим — заявили про своє 
бажання знову вершити правосуддя: 
вони звернулися до Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів за безстроковою 
«перепусткою». Обидві жінки були 
звільнені постановою ВР від 2.12.2010.

Л.Бугрим працювала в Апеляцій-
ному суді Донецької області, очолю-
вала Раду суддів Донецької області. 
«Кваліфікаційники» запитали, чому у 

2010-му законниця прийняла рішення 
звільнитися. Вона пояснила, що на 
той час уходила до складу цивільної 
колегії, більшість представників якої 
у 2010 році вирішили звільнитися. 
«Це все вплинуло на мене, і я подала 
заяву. Минув деякий час, я прочитала 
закон і дійшла висновку, що вчинила 
неправильно», — розповіла Л.Бугрим.

Спочатку вона факсом направила 
до Вищої ради юстиції заяву про від-
кликання заяви про звільнення. «Мені 
сказали: відправте заяву факсом, а 
потім надішліть нам оригінал. Але я 
припустилася помилки: відправила 
на адресу ВРЮ не оригінал, а копію. Я 
сприйняла це як знак згори: мабуть, 
час іти з посади», — зазначила жінка.

У ВРЮ їй пояснили, що вона в будь-
який час може припинити відставку 
й вершити правосуддя, адже закон 
«Про судоустрій і статус суддів» дозво-
ляє це зробити. І ось цей час, уважає 
Л.Бугрим, настав.

А от інша кандидатка — Л.Стратей-
чук — працювала в Центрально-Місь-
кому райсуді м.Макіївки Донецької 
області. «Якою була причина вашої від-
ставки?» — поцікавився секретар комісії 
Анатолій Марцинкевич. Л.Стратейчук 
пояснила, що на той час у неї погіршився 
стан здоров’я, збільшилося навантажен-
ня і «ситуація була важка».

«Я відпочила, у мене з’явилися 
нові сили», — розповіла жінка. «Ви 
бажаєте продовжити кар’єру в суді 
а пел яційної інстанці ї?» — про-
довжив розмову А.Марцинкевич. 
Л.Стратейчу к підтвердила: хоче 
працювати в Апеляційному суді До-
нецької області.

«Ви готові до цієї роботи?» — знову 
запитав секретар ВККС. «Думаю, що 
готова. Якщо в мене і є певні прога-
лини в знаннях, то я їх швидко запов-
ню», — зазначила жінка. «Голова суду 
згодна з вашою кандидатурою?» — за-
питала член комісії Ніна Фадєєва. На 
це Л.Стратейчук відповіла: перед тим, 
як подавати заяву до ВККС, була на 
прийомі в голови Апеляційного суду 
Донецької області.

«Ви знаєте, що припинення від-
ставки судді є підставою для припи-
нення виплат щомісячного довічного 
грошового утримання, яке було нара-
ховане у зв’язку з відставкою?» — пе-
ревела розмову у «матеріальне русло» 
Н.Фадєєва. «Так, звісно», — відповіла 
Л.Стратейчук.

Порадившись, ВККС вирішила 
повернути «відставників», які за 
власним бажанням відмовляються 
від заслуженого відпочинку і перед-
бачених законом виплат на користь 
служби Феміді. ’

А.Головін нагадав, що система законодавства розбудовується на основі Конституції.

КОМПЕНСАЦІЯ

Сім порушень, п’ять статей
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

3 липня Європейський суд з прав 
людини оголосив свій вердикт у 
справі «Луценко проти України». 
За цим рішенням колишній 
міністр внутрішніх справ має 
отримати компенсацію в розмірі 
€15000 за допущені порушення 
конвенційних гарантій під час 
його арешту. 

Загалом у рішенні палати ЄСПЛ 
констатовано 7 порушень 5 статей 
Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод. Двічі на-
звано п.1 ст.5 конвенції — щодо «сва-
вільності арешту» Ю.Луценка, пере-
бування якого на волі до судового 
розгляду справи, на думку Євросуду, 
не становило ризику для слідства, а 
також підстав для взяття під варту. 
Щодо останніх, ЄСПЛ не погодився з 
позицією українських судів, що надто 
повільне ознайомлення з матеріалами 
справи чи можливість виступів у ЗМІ 

може тлумачитися як «перешкоджан-
ня встановленню істини у справі».

Констатуючи порушення п.2 ст.5 
конвенції, Суд відзначив, що екс-
міністр був ознайомлений з обвину-
ваченнями, висуненими проти нього, 
лише через 20 год. після арешту.

Також двічі в рішенні згадується 
п.3 ст.5 конвенції: незабезпечення 
судового контролю щодо законності 
взяття під варту та ненадання достат-
ніх можливостей для підготовки за-
хисту під час судового процесу щодо 
оскарження запобіжного заходу.

Як на порушення п.4 ст.5 кон-
венції ЄСПЛ вказав на відсутність 
належних можливостей перегляду 
законності тримання під вартою, 
включаючи нереагування суду на 
звернення народних депутатів, яке 
було підтримане омбудсменом, щодо 
зміни запобіжного заходу на звіль-
нення під заставу.

Наостанок, ураховуючи, між ін-
шим, і аргументи Уряду щодо публіч-
ності особи екс-міністра як підстави 
для арешту, Євросуд констатував ще 

й порушення ст.18 в поєднанні зі ст.5 
конвенції. Адже, як зазначили судді, 
тим самим Уряд дотично підтвердив 
наявність з-поміж іншого й політич-
них підстав для арешту Ю.Луценка.

Загалом усі перелічені порушення 
«потягли» на €15000. Однак, це рішен-
ня, з одного боку, стане остаточним 
лише за 3 місяці, а з другого — жод-
ним чином не впливає на вирок, уже 
винесений екс-міністру. Тому мало-
ймовірно, що Уряд скористається 
своїм правом оскаржити цей вердикт 
ЄСПЛ і вимагати його розгляду Вели-
кою палатою.

Зі свого боку, не очікуючи, доки 
рішення стане остаточним, Ю.Луценко 
заявив, що вимагатиме притягнення 
до відповідальності усіх осіб, причет-
них до його арешту та тримання під 
вартою. Проте, на думку експертів, у 
цьому випадку і прокуратура, і суд 
діяли в межах чинного дотепер Кримі-
нально-процесуального кодексу. Тобто 
фактично відповідальними за неузго-
дження його норм з європейськими 
гарантіями є народні депутати, вклю-

чаючи нинішню опозицію, яка свого 
часу, маючи парламентську більшість, 
не спромоглась впровадити європей-
ські норми у вітчизняне процесуальне 
законодавство. ’

ПРЯМА МОВА

Володимир ОЛІЙНИК, 
перший заступник голови 
Комітету ВР з питань 
законодавчого забезпе-
чення правоохоронної 
діяльності:

— Якщо процесуальні порушення відбу-
валися в рамках законодавства України, 
але з порушеннями Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, 
то тут немає кого карати. Бо якщо є роз-
біжності, то варто змінювати українське 
законодавство. І ми це зробили, прийняв-
ши новий Кримінальний процесуальний 
кодекс.

2 новини і коментарі



СКАНДАЛ

Афект правосуддя
За надто м’який вирок міліціонеру-вбивці з Красного Луча 
служителя Феміди можуть звільнити, а експертів — посадити
Радник Президента, член Вищої 
ради юстиції Андрій Портнов 
ініціював у ВРЮ питання щодо 
звільнення судді, котрий виніс 
надто м’який вирок капітанові 
міліції Денису Давидову, який у 
серпні 2011-го в м.Красний Луч 
убив свою 24-річну дружину 
Юлію. Експертів, котрі робили 
висновок у справі, можуть узагалі 
притягнути до кримінальної 
відповідальності.

Нагадаємо, Д.Давидов жорстоко 
побив, покалічив, а потім убив свою 
дружину, після чого забрав 1-річно-
го сина й залишив на узбіччі траси. 
Хлопчика підібрав і відвіз до міліції 
випадковий свідок.

«Він Юлю різав ножем, рубав со-
кирою, осколками вази колов, вирвав 
пряму кишку. Він її знівечив, зламав 
шийний хребець, поламав ребра. Я як 
зайшов ... побачив ... а у дочки очей не-

має. Ми ховали її у вуалі — не можна 
було обличчя показати», — так описав 
пережите батько вбитої Микола Наум-
чик. Вбивця тим часом написав запис-
ку, що ні про що не шкодує. 

Перша проведена експертиза під-
твердила осудність Д.Давидова й стан 
сильного алкогольного та наркотич-
ного сп’яніння в момент вчинення 
злочину.

Однак замість довічного ув’яз-
нення вбивця отримав рік і три мі-
сяці позбавлення волі. Таке рішення 
прийняв Ровеньківський міський 
суд Луганської області на підставі 
результатів повторної експертизи, на 
якій наполягла сторона захисту. Згід-
но з другим експертним висновком 
Д.Давидов перебував у стані афекту 
через ревнощі.

«Такий жорстокий злочин не може 
залишатися безкарним. Уважаю, що 
обвинуваченням було достатньо нада-
но доказів, які повністю підтверджу-

ють вину і спростовують перебування 
підсудного в стані афекту», — заявила 
старший прокурор прокуратури Крас-
ного Луча Антоніна Касьяненко. 

Весь Красний Луч піднявся на за-
хист убитої Ю.Наумчик, вимагаючи 
справедливого покарання для са-
диста-міліціонера. Підтримали таку 
позицію й місцева влада в особі місь-
кого голови, депутатів міської ради, 
службовців органу місцевого само-
врядування, колективи підприємств, 
організацій, установ, члени міських 
громадських організацій. Депутати 
Краснолуцької міськради на 23-й сесії 
прийняли звернення до Президента 
Віктора Януковича з проханням узя-
ти під контроль справу колишнього 
міліціонера, який отримав занадто 
м’який вирок суду за жорстоке вбив-
ство дружини.

У свою чергу радник Президента — 
керівник головного управління з пи-
тань судоустрою АП, член Вищої ради 

юстиції А.Портнов уніс подання про 
звільнення за порушення присяги 
судді, який ухвалив надто м’який ви-
рок убивці. Про це А.Портнов повідо-
мив кореспонденту «ЗіБ». Також він 
поінформував, що звернувся до Гене-
рального прокурора Віктора Пшонки 
з ініціативою притягнути до кримі-
нальної відповідальності експертів, 
висновок яких дозволив постановити 
такий м’який вирок.

«У своєму зверненні я попросив у 
встановлених законом рамках пере-
вірити всі контакти, які здійснювали 
експерти та судді протягом судово-
го процесу і експертизи», — сказав 
А.Портнов. Він також пообіцяв, що 
буде особисто спостерігати за перебі-
гом цієї резонансної справи.

Відреагувала на дивний вирок і 
прокуратура — державний обвинувач 
подав у Апеляційний суд Луганської 
області апеляційну скаргу на рішення 
«у справі Давидова». #

РЕЗОНАНС

Процес на відстані
Якщо Тимошенко відмовиться від огляду, її стан здоров’я визначатимуть заочно, 
а судитимуть — по відео 
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

Процес у справі щодо корпорації 
«ЄЕСУ» застиг на старті через 
відмову підсудної брати участь 
у засіданні. Через це суддя 
Київського районного суду 
м.Харкова Костянтин Садовський 
призначив судово-медичну 
експертизу стану здоров’я 
екс-прем’єра Юлії Тимошенко 
й переніс розгляд справи 
на 10 липня. Якщо експерти 
підтвердять нетранспортабельність 
підсудної, не виключено, що її 
участь у процесі забезпечать за 
допомогою відеоконференцзв’язку.

Почали з обстеження

Після того як 25 червня Ю.Тимошен-
ко знову відмовилася від участі в засі-
данні, прокуратура заявила клопотан-
ня про проведення експертизи, яка має 
визначити, чи може підсудна за станом 
здоров’я брати участь у процесі. Тим 
більше що, за словами представників 
прокуратури, екс-прем’єр «продовжує 
активні зустрічі зі своїми захисниками, 
приймає відвідувачів з різних країн». 
Але починати слухання «справи Тимо-
шенко» без неї немає сенсу. Як заува-
жила сторона обвинувачення, законо-
давство вимагає, аби судове слідство 
грунтувалося на певних процесуальних 
документах, складення яких можливе за 
участі в процесі підсудного. 

Водночас, як відомо, німецькі лі-
карі вважають, що транспортування 
та напруженість процесу може звести 
нанівець увесь процес одужання екс-
прем’єра. Проте їхній висновок суд не 
може брати до уваги із зрозумілих при-
чин: німці не є експертами в розумінні 
Кримінально-процесуального кодексу. 

Щоправда, проведення експертизи 
також може ускладнитись, оскільки 
Ю.Тимошенко неодноразово наголо-
шувала, що не має довіри до вітчизня-
них фахівців, і відмовлялася здавати 

аналізи крові. Тож, передбачаючи по-
дібну поведінку і стосовно експертизи, 
прокуратура заздалегідь дала зрозу-
міти, що «судово-медична експертиза 
відповідно до законів України може 
бути проведена із залученням відпо-
відних фахівців та на основі медичної 
документації». Тобто — дистанційно 
від особи, яку обстежують.

Протилежні наміри

Очевидно, мета прокуратури — 
або констат у вати неможливість 
Ю.Тимошенко прибути до суду, або, 
навпаки, довести її транспортабель-
ність. У першому випадку слухання 
переведуть у режим відеоконференції. 
Адже рік тому КПК доповнили ст.853, 
яка передбачає такий заочний процес 
«у разі неможливості явки учасників 
слідчої чи іншої процесуальної дії до… 
суду». Принаймні в залі суду вже вста-
новили плазмові монітори. А, як відомо, 
якщо на сцені з’являється рушниця — 

рано чи пізно вона має вистрелити.
Другий спосіб розпочати слухання 

з огляду на інцидент із попередньою 
спробою примусового доставлення до 
суду — менш імовірний: відповідати 
за синці на руках віп-підсудної не за-
хоче жоден працівник пенітенціарної 
служби. 

Зі свого боку захист, як зазначалося, 
має на меті якомога довше відстрочити 
початок процесу, аби унеможливити 
оголошення вироку у «справі «ЄЕСУ». 
Адже, як відомо, Європейський суд 
з прав людини призначив слухання 
скарги екс-прем’єра на 28 серпня. І, як 
переконаний адвокат Ю.Тимошенко 
Сергій Власенко, ЄСПЛ може не лише 
констатувати порушення конвенції, 
а й переглянути справу по суті. Саме 
для цього в скарзі згадується ст.18 кон-
венції, за якою «обмеження, дозволені 
згідно із цією конвенцією щодо зазна-
чених прав і свобод, не застосовують-
ся для інших цілей, ніж ті, для яких 
вони встановлені». Хоча, за словами 

експертів, до цього часу Євросуд не 
застосовував цієї норми в контексті 
«політичних переслідувань». 

Крім того, скарга, що розглядати-
меться в Страсбурзі, стосується стадії 
досудового слідства в «газовій справі», 
а не власне процесу та вироку. Тобто 
ЄСПЛ може тільки констатувати, на-
приклад, необгрунтованість тримання 
Ю.Тимошенко під вартою. Відповідно, 
дуже малоймовірно, що євросудді вда-
дуться до аналізу змісту обвинувачень, 
аби не порушити норм конвенції.

Податки зворотної дії

Прикметно, що перебіг другого 
процесу також залежить від того, чи 
залишатиметься в силі перший ви-

рок. Адже саме завдяки йому з’явилася 
можливість висунути «податкові» об-
винувачення Ю.Тимошенко за період 
її роботи в «ЄЕСУ». Адже за цими 
діяннями ще 2009 року закінчився 
строк позовної давності. І саме вирок 
у «газовій справі» дозволив поверну-
тися до обвинувачень Ю.Тимошенко 
в ухиленні від сплати понад 681 тис. 
грн. податків.

Як зазначається в обвинувальному 
висновку, який ще до його виголошення 
в процесі вже поширили ЗМІ, протягом 
1996—1998 років російським Інкомбан-
ком було випущено 4 пластикові карт-
ки на ім’я Ю.Тимошенко. На ці картки 
перераховувалися кошти від компанії 
Somolli Enterprises Limited. Прокуратура 
вважає, що Ю.Тимошенко за допомогою 
цих карток оплачувала рахунки в готе-
лях, магазинах, ресторанах і одержувала 
готівку. 

Загалом набігло понад $900 тис. 
Усі витрати обвинувачення докладно 
перерахувало у висновку. Натомість 
такі додаткові доходи не зазначені в 
деклараціях екс-прем’єра, і, відповід-
но, з них не сплачено прибутковий по-
даток та збори до страхових фондів. І 
якщо підписання газових контрактів 
з Росією в Європі ще можуть тлумачи-
ти як політичний акт, то ухилення від 
сплати податків під цю категорію аж 
ніяк не підвести.

До речі, менш переконливою вигля-
дає друга частина обвинувачення — 
щодо збитків, яких завдала бюджету 
компанія «ЄЕСУ» під час керівництва 
нею Ю.Тимошенко. Йдеться про не-
законне відшкодування ПДВ в сумі 
14 млн грн., «замах на заволодіння 
коштами держбюджету» на суму 
11,8 млн, а також ухилення від сплати 
ПДВ в розмірі 4,7 млн грн. 

Отже, тепер для слідства важливо, 
аби судовий процес у другій справі 
завершився вироком до того часу, як 
своє слово скаже Євросуд. А в захис-
ників екс-прем’єра — протилежні на-
міри. Але наступне слово не за ними, 
а за експертами. #

КОМЕНТАР «З#Б»

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

— Чинний КПК прямо не передбачає при-
мусового проведення судово-медичної 
експертизи. Разом з тим ст.205 КПК дає 
можливість при необхідності тривалого 
спостереження за особою в ході судо-
во-медичної експертизи поміщати таку 
особу до відповідної медичної установи 
за постановою суду. І вже останнє може 
бути в разі потреби виконано і в приму-
совому порядку.
Можливість примусового доставлення 
підсудного залежить від стадії судового 
процесу. У суді першої інстанції при-
сутність підсудного при розгляді справи 
обов’язкова, оскільки заочний розгляд 
кримінальних справ у нас не передбаче-
но, це буде порушенням права на захист. 
У судах апеляційної і касаційної інстанцій 
присутність підсудного обов’язкова тіль-
ки в тому випадку, якщо він заявив про 
це клопотання. Інакше справа розгляда-
ється без нього. 

КРИМІНАЛ

«Ювелірні» 
розбійники
Правоохоронці 
знешкодили організовану 
злочинну групу, що діяла 
на території Київської 
та Житомирської областей.

У результаті спільної операції про-
куратури Київської області та ГУ МВС 
в області була викрита та знешкоджена 
організована злочинна група у складі 
6 осіб, яка діяла з грудня 2011-го до 
лютого 2012 року. 

Організована група орудувала 
на території Київської та Житомир-
ської областей, вчиняючи грабежі та 
розбійні напади на ювелірні мага-
зини. 12.06.12 слідчим управлінням 
ГУ МВС в Київській області порушено 
кримінальну справу про скоєння ор-
ганізованою групою злочинів, перед-
бачених ч.5 ст.186 («Грабіж»), ч.4 ст.187 
КК («Розбій»).

Членам угруповання загрожує 
покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк до 15 років з конфіс-
кацією майна. Наразі всім їм обрано 
міру запобіжного заходу — взяття 
під варту. #

У ФОКУСІ

Дамоклів меч Кучми
Другого Президента не реабілітували повністю?
АЛІНА АЛЕКСАНДРОВА

Вищий спеціалізований 
суд з розгляду цивільних і 
кримінальних справ підтвердив 
законність закриття кримінальної 
справи стосовно другого 
Президента України. Правда, 
на думку експертів, це зовсім 
не означає, що Леоніда Даниловича 
повністю реабілітовували 
й кримінальна справа 
щодо нього більше ніколи 
не з’явиться.

Скаргу прокуратури на закрит-
тя кримінальної справи стосовно 
Л.Кучми розглядали в один день з ка-
сацією на вирок у «газовій справі». Як і 
прогнозував «ЗіБ», рішення в останній 
так і не було ухвалене, а ось законність 
зняття обвинувачень з другого Прези-
дента суд підтвердив. 

ВСС не задовольнив касації ГПУ на 
рішення Апеляційного суду м.Києва, 

який схвалив рішення Печерського 
райсуду про незаконність порушення 
кримінальної справи стосовно Кучми. 
Але це зовсім не означає, що Леонід 
Данилович тепер повністю реабіліто-
ваний. Так можна було б сказати тіль-
ки в тому випадку, якби суд розглянув 
справу по суті, і, зваживши всі докази, 
дійшов висновку про невинуватість 
екс-президента. Поки що обвинува-
чення в причетності до вбивства Геор-
гія Гонгадзе продовжують висіти над 
Л.Кучмою як дамоклів меч. Такої дум-
ки дотримується більшість юристів. 

«Всупереч мажорним виступам 
адвоката Л.Кучми про те, що в справі 
поставлена крапка, насправді вона не 
поставлена. Для того, щоб поставити 
крапку, треба було піти на повноцін-
ний судовий розгляд цієї справи по 
суті, а не оскаржити на формальних 
підставах постанову про порушення 
кримінальної справи», — заявив у ефі-
рі одного з каналів виконавчий дирек-
тор ВГО «Асоціація суддів України» 
Руслан Роженко. 

«Суд не обілив Кучми, тому що не 
було розглянуто справу по суті», — 
вважає і адвокат Мирослави Гонгадзе 
Валентина Теличенко. За її словами, «по-
рушуючи вимоги закону після закінчен-
ня досудового слідства захист Л.Кучми 
оскаржив постанову про порушення, 
тобто вже й робота виконана, а вони 
замовлення оскаржують». «Не було на 
цьому етапі в них такого права, оскільки 
відповідно до КПК таку скаргу можна 
подати тільки до закінчення досудового 
слідства. Як тільки воно закінчене — то 
все: або обвинувальний висновок готує 
прокурор, або прокурор сам виносить 
постанову про закриття кримінальної 
справи за реабілітуючими або нереабі-
літуючими обставинами», — уточнила 
В.Теличенко.

Але особливо показовий коментар 
першого заступника генпрокурора 
Рената Кузьміна, який він дав навесні 
цього року. За його словами, суд всього 
лише скасував постанову про порушен-
ня кримінальної справи, а не встановив 
непричетності екс-президента до подій 

десятирічної давності. «Це не означає, 
що кримінальна справа стосовно екс-
президента не може бути порушена за 
іншими статтями КК або з інших під-
став, — відзначив Р.Кузьмін, додавши: 
— У мене особисто немає жодних сум-
нівів у тому, що до Л.Кучми ще будуть 
запитання й слідчий змушений буде 
повернутися до теми його участі в поді-
ях, пов’язаних із загибеллю Г.Гонгадзе».

Нагадаємо, що зараз у суді все ще 
розглядається «справа Олексія Пу-
кача», і він, за словами В.Теличенко, 
продовжує стверджувати, що наказ 
убити журналіста отримав від Юрія 
Кравченка й Л.Кучми. Є показання й 
інших свідків. І якщо виконавці вбив-
ства Г.Гонгадзе — Микола Протасов, 
Олександр Попович і Валерій Костен-
ко — лише ретранслятори чужих слів 
і Президента вони бачили тільки на 
картинках, то той же Микола Мель-
ниченко стверджує, що особисто чув, 
як Л.Кучма давав незаконні розпоря-
дження з приводу Г.Гонгадзе й Олексія 
Подольського. 

Крім того, незважаючи на те, що 
плівки Мельниченка після відповід-
ного рішення Конституційного Суду 
втратили статус доказів, через деякий 
час усе може змінитися. #

ДОВІДКА «З#Б»

Справа стосовно Л.Кучми була 
порушена 21 березня 2011 р. Він об-
винувачувався в перевищенні влади 
і службових повноважень, які при-
вели згодом до вбивства журна-
ліста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 КК в 
редакції 1960 р.). 13 грудня 2011 р. 
Печерський районний суд м.Києва 
визнав порушення кримінальної 
справи незаконним і скасував відпо-
відну постанову Генпрокуратури. 
20 січня 2012 р. Апеляційний суд 
м.Києва підтвердив законність 
рішення Печерського районного 
суду столиці.

Цілком імовірно, що замість Ю.Тимошенко в суді з’явиться її відеозображення.
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АНАЛІЗ

З касаційного погляду
Микола ПШОНКА: «Судові помилки є «необхідним злом». 
Але слід прагнути, аби вони траплялися якомога рідше»

МИКОЛА ПШОНКА, 
заступник голови Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних 
i кримінальних справ

Ефективний захист прав, 
свобод та інтересів особи — 
це та діяльність, здійснюючи 
яку судова влада перестає бути 
абстрактним поняттям 
і постає найбільш вагомою 
складовою правової держави, 
громадянського суспільства, 
яке прагне до верховенства права. 
У Конституції передбачено всі 
необхідні умови для становлення 
доступної для суспільства 
судової влади. Проведення 
судової реформи з метою 
підвищення ефективності 
захисту порушених, невизнаних 
чи оспорюваних прав та свобод 
неможливе без докорінних змін 
у сфері здійснення правосуддя, 
становлення справді незалежної, 
самостійної судової влади. 

Право на суддівський розсуд

На здійснення правосуддя впли-
ває не лише ефективність організації 
системи судочинства. Роль особис-
тості служителя Феміди в процесі 
здійснення правосуддя залежить від 
його правосвідомості, професійності, 
моральності, особистого авторитету, 
тому вимоги до законників повинні 
постійно збільшуватися. 

Серед усіх юридичних професій 
фах судді є найбільш складним та 
відповідальним. У реалізації винят-
кового права вирішувати долю люди-
ни значну роль відіграє й моральний 
самоконтроль служителя Феміди, без 
якого правові норми стосовно етики 
судді залишаються декларативними. 

Дотримання законником мораль-
них та етичних вимог дозволяє за-
побігти негативній оцінці діяльності 
суду суспільством. У суддівському 
середовищі регіону беззаперечним 
моральним та професійним автори-
тетом перш за все повинен володіти 
голова апеляційного суду, який має 
бути прикладом для наслідування для 
кожного законника без винятку. 

Особливу увагу слід приділити 
праву служителя Феміди на суддів-
ський розсуд та судову помилку. Дис-
позитивність цивільних правовідно-
син, складні юридичні та фактичні 
обставини майнових та немайнових 
правовідносин збільшують імовір-
ність скоєння помилок.

Кожна людина має право на по-
милку. І розуміючи, що правосуддя 
здійснюють люди, можна припусти-
ти, що судові помилки є «необхідним 
злом». Але слід прагнути, аби вони 
траплялися якомога рідше. Аналіз 
скасованих рішень свідчить про те, 
що володарі мантій, на жаль, все-таки 
припускаються певної кількості по-

милок. Виправляти останні покли-
кана надійна та ефективна система 
перегляду судових рішень, вироблена 
світовою та вітчизняною наукою й 
практикою судочинства. В Україні її 
складовими елементами є апеляційне, 
касаційне провадження та перегляд 
рішень Верховним Судом. 

Від збільшення навантаження 
страждає якість

Роком складної та напруженої 
роботи для судової палати в цивіль-
них справах ВСС став 2011-й. Далися 
взнаки реформування законодавства, 
становлення суддівського корпусу, не-
досконалість існуючої моделі касації в 
цивільних справах. 

Основним завданням ВСС було 
створення, формування й побудова 
організаційної діяльності та струк-
тури суду відповідно до вимог закону 
«Про судоустрій і статус суддів», за-
безпечення правильного й однакового 
застосування судами норм матеріаль-
ного та процесуального права.

Найскладнішим у цьому плані 
було й залишається питання форму-
вання суддівського корпусу. Адже 
попри докладені зусилля склад обох 
палат ВСС дотепер не досяг встанов-
леної чисельності. Через відсутність 
умов для розміщення законників та 
працівників суду в судовій палаті у 
цивільних справах дотепер залиша-
ються 17 вакантних посад служителів 
Феміди.

Запорукою ефективності судової 
реформи є вирішення проблеми по-
стійного збільшення навантаження. 
Навантаження на служителів Фемі-
ди всіх інстанцій є взаємозалежним, 
адже необгрунтоване його збільшення 
на законників нижчих інстанцій не-
гативно впливає на якість рішень, що 
призводить до зростання кількості ак-
тів, які набули законної сили та оскар-
жуються в суді касаційної інстанції. 

Підхід до визначення навантажен-
ня на законників першої, апеляційної 
та касаційної інстанцій має бути ди-
ференційованим. Рішення суду каса-
ційної інстанції відрізняється рівнем 
складності та формулюванням право-
вої позиції, яка має бути взірцем для 
судів нижчих інстанцій. 

Відповідно до рекомендації Комі-
тету міністрів Ради Європи від 16.09.86 
№R(86)12 державам-членам щодо за-
ходів з попередження і зменшення 
надмірного робочого навантаження в 
судах стосовно необхідності поступо-
во зменшувати кількість покладених 
на суддів завдань, доручаючи такі 
завдання іншим особам або органам, 
управлінням забезпечення діяльності 
судової палати в цивільних справах 
ВСС здійснюються нагадування про 
витребувані справи, листування з 
приводу руху касаційної скарги тощо. 
Так, навантаження на суддю судової 
палати з розгляду цивільних справ 

касаційної інстанції коригується з 
огляду на: 

• підвищену складність цивільних 
справ;

• особливості відкриття касаційно-
го провадження у справі; 

• особливості попереднього роз-
гляду справи; 

• колегіальний порядок розгляду 
справ тощо. 

Наразі діє 7 колегій суддів судової 
палати в цивільних справах, у про-
вадженні яких перебуває значна кіль-
кість справ.  Так, протягом І кварталу 
2012 року судовою палатою у цивіль-
них справах у складі колегій із 5 суддів 
розглянуто 2602 справи. 

Загальна кількість матеріалів, які 
надійшли до судової палати в цивіль-
них справах за 2011 рік, становила 
122465 скарг, заяв, звернень, клопо-
тань тощо. Із них касаційних скарг —
52030, заяв про перегляд рішень Верхов-
ним Судом — 2017, заяв про перегляд у 
зв’язку з нововиявленими обставина-
ми — 106, клопотань про визначення 

підсудності — 97, заяв, звернень, кло-
потань — 54725, справ — 13490.

Протягом І кварталу цього року 
надійшло 14008 касаційних скарг, заяв 
про перегляд рішень Верховним Су-
дом — 752, заяв про перегляд у зв’язку 
з нововиявленими обставинами — 41, 
клопотань про визначення підсудно-
сті — 20, справ — 4486.

Кількість документів, що надій-
шли до ВСС, свідчить, що суд залиша-
ється останньою інстанцією, де люди 
сподіваються отримати захист своїх 
прав та інтересів. Це підтверджує, 
що рівень довіри громадян до судової 
системи досить високий, хоча часто 
тенденційно й невиправдано нама-
гаються стверджувати протилежне. 

Через відсутність у законодавстві 
матеріальних критеріїв обмеження 
касаційного оскарження рішень у 
цивільних справах постійно зростає 
кількість скарг, значну частину з яких 
становлять необгрунтовані скарги та 
скарги в спорах із незначною ціною 
позову. Це суттєво збільшує наванта-
ження на законників судової палати в 
цивільних справах. 

Якщо порівняти показники ді-
яльності Верховного Суду у 2009 році 
(діяв як суд касаційної інстанції у 
цивільних справах) із показниками 
судової палати в цивільних справах 
ВСС у 2011 році, то очевидним є не 
лише знач не збільшення кількості над-
ходжень касаційних скарг, цивільних 
справ, а й зменшення часу їх розгляду. 

Необгрунтовані строки 
оскарження

Наразі єдиним механізмом обме-
ження касації в цивільних справах є 
відмова у відкритті провадження, зо-
крема на підставі п.5 ч.3 ст.328 ЦПК. 
Відсотковий показник постановлених 
ухвал про відкриття провадження за 
результатами розгляду касаційних 
скарг із відмовою в його відкритті то-
рік становив 50,2%.

За результатами аналізу статистич-
них даних у І кварталі 2012 року цей 
показник становить 39,53%. 

Значним залишається співвідно-
шення кількості всіх касаційних скарг, 
що надійшли до судової палати в ци-
вільних справах ВСС із тими, які за-
лишено без руху та щодо яких надано 
строк для усунення недоліків, — 26%, 
що додатково підтверджує необгрун-
тованість строків, установлених ст.325 
ЦПК. 

Механізм судового процесу має 
бути спрямований на прискорення 
розгляду, а не на його затягування. 
Тому розгляд цивільних справ пови-
нен відбуватися не в скорочені, а в 
об’єктивні, оптимальні, обгрунтовані 
строки. 

У строк, визначений законодавцем 
на касаційне оскарження, а це 20 днів 
з дня набрання законної сили рішен-
ням (ухвалою) апеляційного суду (ч.1 
ст.325 ЦПК), сторони та інші особи, які 
мають право на касаційне оскарження, 
не встигають отримати копії рішень 
(ухвал) судів першої та апеляційної 
інстанцій. Як наслідок, касаційні скар-
ги масово подаються з порушенням 
вимог ст.326 ЦПК.

У зв’язку з цим доцільно зверну-
ти увагу на положення постанови ВР 
«Про прийняття за основу проекту 
Закону України «Про внесення змін до 
статті 328 Цивільного процесуального 
кодексу України щодо забезпечен-
ня права на касаційне оскарження» 
№3421-VI від 19.05.2011, відповідно до 
якої пропонувалося виключити п.5 ч.3 
ст.328 ЦПК.

Крім того, на засіданні Комітету 
ВР з питань правосуддя, яке відбуло-
ся 16 травня цього року, розглянуто 
проект закону «Про внесення змін до 
статті 328 Цивільного процесуального 
кодексу України щодо підстав відмови 
у відкритті касаційного провадження» 
(№10287). 

ВСС звернувся з листом до Комі-
тету ВР з питань правосуддя, в якому 
обгрунтував необхідність збереження 
в нинішніх умовах норми, що дозволяє 
судді-доповідачу відмовляти у від-
критті провадження, якщо касаційна 
скарга є необгрунтованою. Адже ви-
требування десятків тисяч цивільних 
справ значно б ускладнило роботу су-
дової палати в цивільних справах ВСС. 

Внесення змін до цивільного про-
цесуального законодавства, у тому 
числі із задекларованою метою забез-
печити право на касаційне оскаржен-
ня, без врахування реалій вітчизняно-
го цивільного судочинства, призведе 
до протилежного результату — збіль-
шення часу розгляду справ, зростан-
ня навантаження на суддів у частині 
кількості цивільних справ, що розгля-

даються, та кількості заяв, звернень і 
клопотань, на які надаються відповіді 
на виконання закону «Про звернення 
громадян». 

Право суду касаційної інстанції 
вирішувати питання про наявність 
чи відсутність підстав для відкриття 
провадження (за умови однакового 
тлумачення цього поняття в процесі 
правозастосування) не суперечитиме 
засадам доступності правосуддя, а 
відповідатиме повноваженням каса-
ційного суду як незалежного органу 
правосуддя. 

За результатами розгляду коміте-
том прийнято рішення рекомендувати 
Верховній Раді відхилити згадані за-
конопроекти.

Скасування через проблеми 
правозастосування

Аналіз даних за категоріями спорів 
щодо скасованих рішень за 2011 рік 
порівняно із 5 місяцями поточного 
року (станом на 25.05.2012) доводить, 
що найбільша кількість рішень скасо-
вується у спорах: 

• що виникають із договорів;
• про відшкодування шкоди;
• про право власності та інші ре-

чові права; 
• із житлових та трудових право-

відносин. 
Так, за результатами перегляду 

рішень у спорах, що виникають із до-
говорів, скасовано 703 рішення, із них 

306 — із позики, кредиту, банківського 
вкладу, тобто 43,5% усіх спорів. У цій 
категорії справ рішення залишено без 
змін, а касаційні скарги — без задо-
волення у 198 справах, що становить 
лише 28% від загальної кількості в 
категорії. У спорах із договорів рішен-
ня залишаються без змін, а касаційні 
скарги — без задоволення майже в 
кожному третьому випадку, в спорах 
із кредитних правовідносин — лише в 
кожному четвертому випадку. 

Кількість звернень до суду за за-
хистом порушених та оспорюваних 
прав за категоріями спорів, для вре-
гулювання яких могли б бути задіяні 
механізми досудового врегулювання 
(кредитні, спадкові правовідносини), 
свідчить про додаткове навантаження 
на судову систему, якого можна було 
б уникнути за умови застосування 
інших юрисдикційних механізмів 
захисту прав особи, наприклад, но-
таріальних. Прийняття на законодав-
чому рівні нормативних актів також 
дозволило б частково врегулювати, 
наприклад, кредитні правовідносини, 
таким чином, зменшити навантажен-
ня на суди.

У спорах про відшкодування шко-
ди, із трудових відносин, про право 
власності та інші речові права скасо-
вується приблизно кожне друге, а в 
спорах із житлових правовідносин —
майже кожне третє рішення. Такий 
результат є закономірним, адже в ці-
лому відповідає найбільш поширеним 
категоріям спорів, в яких подаються 
касаційні скарги. 

У 2011 році в спорах із договірних 
відносин та в спорах про захист права 
власності скасовувалося кожне третє 
рішення. У спорах про відшкодування 
шкоди — кожне четверте, а в житлових 
і трудових — кожне друге рішення.

Порівняно з 2011 роком значно 
зросла кількість скасованих рішень у 
спорах із договорів та про відшкоду-
вання шкоди. Очевидно, саме в цих 
категоріях справ проблеми право-
застосування найбільше потребують 
уваги служителів Феміди касаційного 
та апеляційних судів у подальшому. 

Водночас найбільша кількість ска-
сованих рішень із ухваленням нових 
станом на 25.05.2012 у спорах:

•  і з  дог овірн и х ві д но с и н — 
68 (у 2011 році — 38);

• про відшкодування шкоди — 
41 (29);

• про захист права власності — 
20 (24);

• житлових — 8 (5);
• трудових — 7 (37). 
Окремо слід звернути увагу на 

спори, пов’язані із застосуванням за-
кону «Про захист прав споживачів». 
Вони набули особливої актуальності у 
зв’язку із внесенням змін до законодав-
чих актів, що регулюють захист прав 
споживачів, зокрема в галузі фінансо-
вих послуг, та рішенням Конституцій-
ного Суду від 10.11.2011 №15-рп/2011. 
Станом на 25.05.2012. ВСС скасовано 
26 рішень у цій категорії, в тому числі 
із ухваленням нового рішення у 10 
справах; рішення суду залишено без 
змін, а касаційні скарги — без задо-
волення в 11 справах. 

Порушення, що виникають, зокре-
ма щодо строків розгляду справ, обу-
мовлені надходженням витребуваних 
справ із місцевих судів з уже поруше-
ними строками, несвоєчасністю від-
правки кореспонденції та значним на-
вантаженням на служителів Феміди.

Так, судовою палатою у цивіль-
них справах ВСС за 5 місяців цього 
року здійснено 398 нагадувань судам 
першої та апеляційної інстанцій про 
необхідність терміново направити 
у ВСС витребувані цивільні справи 
у зв’язку з істотним затягуванням їх 
надходження (йдеться про строки від 
3 місяців до року й більше). 

Найбільшу кількість нагадувань 
адресовано судам міста Києва (80), 
Дніпропетровської (54), Одеської (29) 
та Харківської областей (21). 

Так, Комінтернівським районним 
судом Одеської області не виконано 
ухвалу ВСС від 28.03.2011, якою ви-
требувано цивільну справу №2-753/05; 
Харківським районним судом Хар-
ківської області — ухвалу ВСС від 
7.09.2011, якою витребувано цивільну 
справу №2-2590/11. 

Узагальнення задля стабільності

Касаційний перегляд судових 
рішень, які набрали законної сили, 
передбачає виправлення помилок 
у правозастосуванні та тлумаченні 
норм матеріального й процесуально-
го права, формування єдиної судової 
практики в цивільних справах та за-
безпечення верховенства права, що 
є основним завданням ВСС як суду 
касаційної інстанції.

Норми ЦПК орієнтують касаційну 
інстанцію на перевірку за своєю іні-
ціативою законності постановленого 
судового рішення, що оскаржується 
через наявність порушень матері-
ального та процесуального права (ч.4 
ст.328 ЦПК).

Микола ПШОНКА народився 

4 серпня 1947 р. в селі 

Сергіївка Слов’янського 

району Донецької області. 

У 1976 р. закінчив Київський 

державний університет 

ім. Т.Г.Шевченка. 

Після закінчення університету 

працював народним суддею 

Мінського районного 

народного суду м.Києва; 

суддею, заступником голови 

Київського міського суду. 

З 2001 р. — суддя 

Верховного Суду. 

21 жовтня 2010 р. обраний 

суддею Вищого спеціалізованого 

суду з розгляду цивільних 

і кримінальних справ. 

20 грудня того ж року 

призначений заступником 

голови ВСС. 

Заслужений юрист України. 

Механізм судового процесу має 
бути спрямований на прискорення 
розгляду, а не на його затягування.

4 від першої особи



Більш глибоке дослідження під-
став для скасування та зміни судових 
рішень у касаційному порядку, яке 
відображає специфіку касаційно-
го перегляду та дозволяє зберегти 
баланс між захистом прав осіб та 
збереженням стабільності рішень, 
що набрали законної сили, здій-
снюється при підготовці постанов 
пленуму ВСС та узагальнень судової 
практики. 

Повноваження ВСС щодо забез-
печення правильного й однакового 
застосування судами норм матеріаль-
ного та процесуального права в галузі 
цивільної юрисдикції реалізується 
шляхом прийняття постанов пленуму, 
яких станом на сьогодні прийнято 22,
із них 9 — про практику застосування 
судами цивільного та цивільного про-
цесуального законодавства: 

• «Про судову практику в цивіль-
них справах про розкриття банками 
інформації, яка містить банківську 
таємницю, щодо юридичних та фі-
зичних осіб»; 

• «Про судову практику застосу-
вання статей 353—360 Цивільного 
процесуального кодексу України»; 

• «Про узагальнення судової прак-
тики розгляду судами спорів, що ви-
никають із договору найму жилого 
приміщення (статті 61—71 Житлового 
кодексу України)»; 

• «Про практику розгляду судами 
заяв у порядку наказного проваджен-
ня»; 

• «Про узагальнення судової прак-
тики розгляду судами цивільних 
справ про відшкодування шкоди, 
завданої джерелом підвищеної небез-
пеки, у 2010—2011 роках»; 

• «Про внесення змін і доповнень 
до постанови пленуму Вищого спеці-
алізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 
30 вересня 2011 року №11 «Про судову 
практику застосування ста тей 353—
360 Цивільного процесуального ко-
дексу України»; 

• «Про застосування цивільного 
процесуального законодавства при 
перегляді судових рішень у зв’язку з 
нововиявленими обставинами»; 

• «Про практику застосування 
судами законодавства при вирішенні 
спорів, що виникають із кредитних 
правовідносин»; 

• «Про практику застосування 
судами статті 376 Цивільного кодексу 
України (про правовий режим само-
чинного будівництва)».

У 2012 році планується прийняття 
ще цілої низки постанов пленуму ВСС 
в галузі цивільної юрисдикції. 

Відповідно до закону «Про судо-
устрій і статус суддів» у ВСС діє На-
уково-консультативна рада, до складу 
якої входять висококваліфіковані 
фахівці в галузі права, що займаються 
попереднім розглядом проектів по-
станов ВСС, підготовка яких потребує 
наукового забезпечення.

Окрему увагу необхідно звернути 
на випадки неоднакового правозас-
тосування в практиці ВСС як суду 
касаційної інстанції. 

Закономірною і такою, що відпо-
відає найбільш поширеним категорі-
ям спорів, є кількість постановлених 
у 2011 році ухвал про допуск справи до 
провадження Верховного Суду за за-
явами про перегляд судових рішень: 
у спорах із договірних відносин — 
38 ухвал, із них 11 — у спорах із договору 
позики, кредиту, банківського вкладу 
(29%); 14 — у спорах про відшкодуван-
ня шкоди; 10 — у трудових спорах; 8 —
у спорах про право власності та 5 — 
у спорах із земельних правовідносин. 

Неоднакове правозастосування 
виявляє найбільш слабкі та супереч-
ливі положення законодавства. 

Навіть Верховним Судом іноді 
приймаються протилежні за змістом 
судові рішення з питань врегулю-
вання одних і тих же правовідно-
син. Прикладом є постанова ВС від 
30.01.2012 у справі за позовом про 
повернення автомобіля, отриманого 
інвалідом як гуманітарну допомогу. 
Верховним Судом прийнято поста-
нову від 16.05.2012 за аналогічним 
позовом, але протилежну за змістом, 
що свідчить про об’єктивні трудно-
щі у правозастосуванні, складність 
правової кваліфікації відносин, що 
виникають між суб’єктами права.

Негативні тенденції

Суди першої та апеляційної ін-
станцій не повинні відсторонюватися 
від удосконалення правозастосовної 
практики. У світовому судочинстві 
непоодинокими є випадки недотри-
мання обителями Феміди нижчих 
інстанцій правових позицій, вислов-
лених у рішеннях судів касаційної 
інстанції, що змушує вищі суди пе-
реглядати суперечливі, помилкові 
рішення. Обгрунтовані правові пози-
ції судів нижчих інстанцій сприяють 
удосконаленню застосування норм 
матеріального права. 

Основне навантаження від пере-
гляду судових рішень, звісно, при-
падає на апеляційні суди. Головним 
завданням апеляційного перегляду 
є недопущення випадків набрання 
законної сили помилковими рішен-
нями.

Питання не лише в кількості рі-
шень, переглянутих у апеляційному 
порядку. Торік апеляційними суда-
ми переглянуто 110,7 тис. цивіль-
них справ (з них 79,3 тис. рішень та 
31,4 тис. ухвал).

Окрему увагу слід звернути на 
результати перегляду касаційною 
інстанцією рішень, ухвалених су-
дами апеляційної інстанції. Так, із 
1755 рішень, скасованих ВСС протягом 

5 місяців поточного року, 724 — це 
рішення апеляційних судів, що стано-
вить 41,25% від усіх скасованих актів. 

Правозастосовна діяльність суду 
відбувається в передбаченій законом 
процесуальній формі, тому потріб-
но звернути увагу на процесуальну 
компетентність апеляційних судів, 
щодо якої можна зробити висновки, 
виходячи із статистики скасування в 
касаційному порядку ухвал, що пере-
шкоджають подальшому проваджен-
ню у справі, із направленням справи 
для продовження розгляду. 

За 5 місяців поточного року судовою 
палатою ВСС переглянуто 1185 ух вал, 
що перешкоджали подальшому прова-
дженню у справах, із них 279 залишено 
без змін, а скарги — без задоволення, 
скасовано 906 ухвал.

Водночас у 2011 році загальна кіль-
кість скасованих ухвал, що перешко-
джають подальшому провадженню, 
постановлених апеляційними судами —
632, тоді як в судах першої інстанції —
602. При цьому найбільша кількість 
скасованих ухвал припадає на апе-
ляційні суди Чернівецької (на 50% 
більше, ніж у судах першої інстанції) 
та Закарпатської областей (на 38% 
більше). На жаль, і в поточному році 
ця негативна тенденція збереглася.

Так, судовою палатою у цивільних 
справах ВСС скасовано 416 ухвал, по-
становлених апеляційними судами, 
та 402, постановлені судами першої 
інстанції, що перешкоджають по-
дальшому провадженню у справі. У 
діяльності апеляційних судів деяких 
регіонів ця негативна тенденція навіть 
прогресувала.

Так, Апеляційним судом Черкась-
кої області постановлено на 325% 
більше ухвал, скасованих касаційним 
судом, ніж судами першої інстанції 
цієї області. Апеляційним судом Лу-
ганської області — на 250%, Апеляцій-
ним судом АР Крим — на 236%, Апе-
ляційним судом Запорізької області — 
на 216%, Апеляційним судом Вінниць-
кої області — на 171%, Апеляційним 
судом Дніпропетровської області —
на 160% ухвал більше. Негативна 
статистика спостерігається також у 
Житомирській, Київській, Львівській, 
Миколаївській, Рівненській та Черні-
вецькій областях. 

Кожен апеляційний суд повинен 
аналізувати причини допущених по-
рушень процесуального закону та 
вживати заходів, спрямованих на їх 
попередження та недопущення в май-
бутньому. Адже йдеться про рішення, 
які набирають законної сили. 

Підсумовуючи викладене, можна 
дійти висновку, що загальним проб-
лемним моментом є помилки при 
обрахуванні строків на апеляційне 
оскарження та постановлення ухвал 
про залишення апеляційної скарги без 
розгляду (ч.4 ст.294 ЦПК). 

Також значні труднощі виника-
ють при застосуванні апеляційними 
судами ст.293 ЦПК щодо можливості 
оскарження окремо від рішення суду 
ухвал, передбачених ст.293 ЦПК. Це 
підтверджується як численними за-
питами судів, так і кількістю скасо-
ваних у касаційному порядку ухвал 
апеляційних судів про відхилення 
апеляційної скарги і залишення без 
змін ухвал стосовно питань, передба-
чених у ч.1 ст.293 ЦПК.

Р і ш е н н я  КС  в і д  27. 01. 2 010 , 

28.04.2010, від 8.07.2010 та 2.11.2011 
щодо офіційного тлумачення ст.293 
ЦПК спрямовані на більш ефектив-
ний захист прав та інтересів особи, на 
формування єдиних підходів у право-
застосовній практиці при реалізації 
права на судовий захист. Тобто, при-
ймаючи ці рішення, КС виходив з того, 
що апеляційне оскарження можливе 
у всіх випадках, крім тих, коли закон 
містить заборону на таке оскарження.

Судовою палатою у цивільних 
справах ВСС надано роз’яснення від 
12.07.2011 про необхідність застосу-
вання єдиного підходу при вирішенні 
питання про прийняття до розгляду 
апеляційних скарг щодо всіх пунктів 
ч.1 ст.293 ЦПК. 

Недоліком чинного процесуально-
го законодавства є відсутність перелі-
ку обов’язкових підстав для скасуван-
ня рішення. 

Законниками судової палати в 
цивільних справах було розробле-
но та направлено до Верховної Ради 
проект закону «Про внесення змін до 
Цивільного процесуального кодексу 

України», в частині вдосконалення 
механізму апеляційного проваджен-
ня. Запропонованою редакцією ст.311 
ЦПК передбачено встановлення під-
став для обов’язкового скасування 
рішення. Так, рішення суду підлягає 
обов’язковому скасуванню, якщо: 

• справу розглянуто неповноваж-
ним суддею або складом суду; 

• справу розглянуто за відсутності 
будь-кого з осіб, які беруть участь у 

справі, належним чином не повідом-
лених про час і місце судового за-
сідання; 

• суд вирішив питання про права 
та обов’язки осіб, які не брали участі 
у справі; 

• суд розглянув не всі вимоги і цей 
недолік не може бути усунений ухва-
ленням додаткового рішення судом 
першої інстанції. 

Ці підстави є узагальненням най-
більш суттєвих порушень норм про-
цесуального права, що їх допускають, 
насамперед, суди першої інстанції. 
При цьому апеляційний суд за будь-
яких обставин також позбавлений 
можливості поновити порушені права 
суб’єктів процесу, оскільки ч.1 ст.303 
ЦПК визначає, що апеляційний роз-
гляд відбувається «в межах вимог, за-
явлених у суді першої інстанції».

Інші порушення норм процесу-
ального права повинні усувати суди 
апеляційної інстанції відповідно до 
наданих законом повноважень. 

Типові недоліки та помилки

Актуальним залишається питання 
підвищення вимог до якості судових 
рішень. Основна функція судової вла-
ди — здійснення правосуддя. Саме за 
якістю рішень можна зробити висно-
вок про стан правозастосування та 
судову систему загалом.

Постановлення юридично й логіч-
но виважених судових рішень спри-
яє утвердженню авторитету судової 
влади. Вони адресуються конкретним 
учасникам процесу та є показником 
рівня правової культури судді, суду 
та їхньої поваги до громадян і закону. 

Необхідно створювати умови для 
ефективного та справедливого роз-
гляду справ цивільної юрисдикції 
саме в судах першої інстанції. Це зав-
дання обителей Феміди апеляційної 
інстанції, яке виконується у співпраці 
із судом касаційної інстанції.

Результати розгляду справ у суді 
касаційної інстанції, а також уза-
гальнень судової практики в різних 
категоріях справ доводять, що суди 
в основному дотримуються норм ма-
теріального та процесуального права 
при розгляді справ цивільної юрис-
дикції.

Разом з тим наявність помилок, 
порушень процесуального законо-
давства свідчать, що суди не завжди 
достатньо повно з’ясовують фактичні 
обставини справи, дають правильну 
юридичну оцінку доказам, належним 
чином перевіряють пояснення сторін. 
Як наслідок, постановлені рішення не 
повною мірою відповідають вимогам 
стст.213—215 ЦПК.

За результатами касаційного пере-
гляду рішень та узагальнень судової 
практики в окремих категоріях справ 
можна констатувати: якби вищі судові 
інстанції володіли ревізійними повно-
важеннями, кількість виявлених по-
рушень процесуального закону була 
б ще більшою.

Результати аналізу розглянутих 
справ цивільної юрисдикції найчасті-
ше свідчать про такі недоліки:

• неналежна підготовка справи до 
судового розгляду, неналежне визна-
чення складу осіб, які мають брати 
участь у справі;

• відсутність у матеріалах справи 
доказів на підтвердження обставин, 

які суд вважав встановленими, та на-
лежної оцінки доказів;

• наявність формулювань у резолю-
тивній частині рішень судів першої ін-
станції, які суперечать законодавчим 
дефініціям.

Аналіз практики застосування 
норм ст.130 ЦПК «Попереднє судове 
засідання» свідчить, що деякі закон-
ники ігнорують її вимоги чи засто-
совують лише формально, внаслідок 
чого всі процесуальні дії, в тому числі 
надання доказів, вчиняються на стадії 
судового розгляду. Це свідчить про 
формальний, в окремих випадках, 
підхід суду до підготовки справи до 
розгляду, що впливає на строки роз-
гляду справи (їх затягування) та по-
слідовність судового процесу. 

Витребування доказів, виклик 
свідків, проведення експертиз тощо 
здійснюється відповідно до вимог 
процесуального закону (п.5 ч.6 ст.130 
ЦПК) лише за клопотанням осіб, які 
беруть участь у справі, відповідає ви-
могам диспозитивності та змагаль-
ності цивільного процесу, але разом з 

тим значно ускладнює завдання суду 
щодо розгляду цивільної справи. Проте 
змагальність сторін не означає само-
відсторонення суду, яке призводить 
до постановлення незаконних та не-
обгрунтованих рішень, що не оскаржу-
ються в апеляційному й касаційному 
порядку й набирають законної сили. 

Саме суд зобов’язаний роз’яснити 
особам, які беруть участь у справі, їх 
права і обов’язки, попередити про на-
слідки вчинення або невчинення про-
цесуальних дій та сприяти реалізації 
їхніх прав, і таким чином визначити 
належний предмет доказування.

До порушень строків розгляду ци-
вільних справ нерідко призводить не 
лише недосконалість норм цивільного 
процесуального права. Досить часто це 
пов’язано із невмінням деяких суддів 
належним чином організувати свою 
роботу, недостатньою кваліфікова-
ністю, що призводить до формування 
негативного ставлення громадян до 
судової системи в цілому. 

Крім зазначених випадків непра-
вильного застосування норм мате-
ріального та процесуального права, 
судами не враховуються в достатній 
мірі вимоги ч.1 ст.11 ЦПК щодо роз-
гляду цивільних справ на засадах дис-
позитивності. Так, судом касаційної 
інстанції встановлено випадки, коли 
приймаються рішення за умови, що в 
матеріалах справи не міститься позо-
вних вимог, по суті яких було прий-
нято рішення. 

Виникають зауваження й до про-
цесуального оформлення судових 
рішень, які за формою і змістом іноді 
не відповідають вимогам ст.215 ЦПК: 
в мотивувальній частині не зазначено 
мотивів, з яких суд уважає встановле-
ною наявність або відсутність фактів, 
якими обгрунтовувались вимоги чи 
заперечення; відсутні аналіз доказів 
та посилання на матеріальну норму, 
за якою вирішувався спір. Установле-
ні також випадки, коли спір, усупереч 
вимогам стст.26, 30 ЦПК, розглядався 
за участю лише однієї сторони у спра-
ві — позивача. Періодично судами 
порушуються вимоги ст.64 ЦПК, про 
що свідчать наявні в матеріалах справ 
у якості письмових доказів неналежно 
засвідчені копії документів. Одним із 
поширених недоліків у справах ци-
вільної юрисдикції є прийняття судом 
до розгляду позовних заяв без зазна-
чення ціни позову. У значній частині 
випадків судовий збір за такими по-
зовами оплачується за заниженими 
ставками. 

Суди повинні безумовно дотриму-
ватися вимог процесуального законо-
давства на стадії прийняття позовних 
заяв та підготовки справ до розгляду, 
перевіряти відповідність заяв вимогам 
стст.119, 120 ЦПК. 

Уніфікації правозастосовної прак-
тики та підвищення якості правосуддя 
сприятиме періодичне узагальнення 
судової практики розгляду різних ка-
тегорій справ цивільної юрисдикції.

Норми чинного процесуального за-
кону, на жаль, далекі від досконалості, 
а деякі з них, за умови недобросовіс-
ного виконання їх приписів, узагалі 
можуть гальмувати оперативний су-
довий розгляд.

На останньому рубежі захисту

Як уже зазначалось, у ВСС приді-
ляється необхідна увага роботі щодо 
підготовки змін до законодавства, 
які напрацьовуються в повсякденній 
практиці й мають єдину мету — забез-
печення ефективності та доступності 
правосуддя шляхом удосконалення 
цивільного процесуального законо-
давства. 

Так, судовою палатою у цивільних 
справах розроблено й направлено до 
Верховної Ради 4 законопроекти про 
внесення змін до ЦПК щодо вдоско-
налення процедури заочного розгля-
ду справи, наказного провадження, 
апеляційного провадження та щодо 
перегляду судових рішень у касацій-
ному порядку.

Водночас задля підвищення ефек-
тивності судового захисту та полег-
шення доступу до правосуддя, для 
покращення якості та ефективності 

функціонування судочинства слід 
брати активну участь у реформуван-
ні законодавства шляхом надання 
пропозицій щодо запровадження 
та розвитку альтернативних спосо-
бів вирішення спорів, підвищення 
відповідальності боржника за неви-
конання судового рішення, удоско-
налення системи виконання остан-
нього тощо.

ВСС є фактично останньою су-
довою інстанцією, яка має забезпе-
чити одне з фундаментальних прав 
людини — право на судовий захист 
її інтересів.

Протягом незначного проміжку 
часу відбулося становлення ВСС як 
суду касаційної інстанції в цивільних 
справах. Завдань і проблем, які по-
требують вирішення в майбутньому, 
достатньо. Вся система правосуддя 
проходить непростий шлях рефор-
мування, і відповідальність за забез-
печення якісного функціонування 
системи судочинства в галузі цивіль-
ної юрисдикції лежить на кожному 
законнику всіх судових інстанцій. ’ 

Змагальність сторін не означає самовідсторонення 
суду, яке призводить до постановлення 
незаконних та необгрунтованих рішень.

Обгрунтовані правові позиції судів нижчих 
інстанцій сприяють удосконаленню 
застосування норм матеріального права.

ДО СВЯТА

За сумлінну 
роботу
З нагоди Дня Конституції голова 
Державної судової адміністрації 
Руслан Кирилюк видав накази про 
заохочення працівників апарату 
судів загальної юрисдикції та 
ДСАУ за сумлінне виконання 
службових обов’язків, високий 
професіоналізм.

В урочистій обстановці Р.Кирилюк 
вручив подяки працівникам ДСАУ:

Ангеліні МАЙСЬКІЙ — помічнику 
голови ДСАУ;

Івану КОГУТОВСЬКОМУ — го-
ловному спеціалісту відділу аудиту 
управління аудиту;

Олені ШЕРЕМЕТ — головному спе-
ціалісту відділу організаційної роботи 
управління організаційного забезпе-
чення діяльності ДСАУ;

Артему КАПУЛОВСЬКОМУ — го-
ловному спеціалісту відділу з питань 
ведення кадрової роботи та державної 
служби управління з питань організа-
ційної діяльності судів;

Павлу ДЕМЧУКУ — головному 
спеціалісту відділу судової статистики 
та діловодства управління з питань 
судового діловодства;

Володимиру КОЧЕТОВУ — завіду-
ючому сектором підготовки роз’яснень 
законодавства щодо організаційного 
забезпечення діяльності судів та за-
безпечення взаємодії з органами дер-
жавної влади управління правового 
забезпечення;

Наталії СИРОТІ — начальнику 
відділу фінансового забезпечення ад-
міністративних, господарських судів 
та установ управління планово-фінан-
сової діяльності;

Аллі БУРАКОВІЙ — головному 
спеціалісту відділу бухгалтерського 
обліку управління бухгалтерського 
обліку та звітності;

Тетяні ІВАНЧЕНКОВІЙ — голов-
ному спеціалісту відділу експлуата-
ції та будівництва приміщень судів 
управління матеріально-технічного 
забезпечення;

Марії ГРЕБЕНЮК — головному 
спеціалісту відділу організаційного 
забезпечення діяльності органів суд-
дівського самоврядування.

Також відповідно до подань голів 
судів, керівників апарату судів, на-
чальників територіальних управлінь 
та керівників структурних підрозділів 
ДСАУ видано накази про заохочення 
працівників апарату судів загальної 
юрисдикції та ДСАУ.

Зокрема, Почесною грамотою 
ДСАУ нагороджено:

Ольгу ДІДКІВСЬКУ — помічника 
судді Оболонського районного суду 
м.Києва; 

Ірину ЖЛУКТО — помічника 
судді Солом’янського районного суду 
м.Києва;

Світлану ШЕВЧЕНКО — заступни-
ка начальника територіального управ-
ління ДСАУ в м.Києві.

Згідно з наказами оголошено по-
дяку ДСАУ: 

Лілії ВЕРНИГОРІ — консультан-
ту Голосіївського районного суду 
м.Києва;

Оксані КРЕКОТЕНЬ — діловоду Го-
лосіївського районного суду м.Києва;

Оксані ПИСАРЕНКО — консуль-
танту з кадрової роботи Подільського 
районного суду м.Києва;

Тетяні БОГАТИРЬОВІЙ — началь-
нику організаційно-кадрового відділу 
Господарського суду м.Києва;

Тетяні МАЗУР — заступнику на-
чальника фінансово-економічного 
відділу Господарського суду м.Києва;

Наталії ПОРХУН — помічнику за-
ступника голови Дарницького район-
ного суду м.Києва;

Оксані МІРЧУК — помічнику судді 
Дарницького районного суду м.Києва;

Ользі ЗІРНИК — помічнику голови 
Оболонського районного суду м.Києва;

Марині ВОЙЦЕХОВСЬКІЙ —
секретарю судового засідання Со-
лом’янського районного суду м.Києва;

Наталії БУРЯК — заступнику керів-
ника апарату Бориспільського міськ-
районного суду Київської області;

Вікторії КУЛИК — головному бух-
галтеру Апеляційного суду Закарпат-
ської області;

Федору ЄРГІЄВУ — начальнику 
відділу організаційно-кадрової ро-
боти та державної служби Одеського 
апеляційного адміністративного суду;

Каріне АВЕТЯН — головному спе-
ціалісту відділу забезпечення судового 
процесу та аналітично-статистичної 
роботи Господарського суду Миколаїв-
ської області;

Олені ПАТИК — помічнику судді 
Сумського окружного адміністратив-
ного суду;

Вікторії НІКІТІНІЙ — головному 
спеціалісту відділу планово-фінансо-
вої діяльності, бухгалтерського обліку 
та звітності територіального управлін-
ня ДСАУ в Донецькій області;

Ліані ЯКИМЧУК — головному 
спеціалісту юридичного сектору те-
риторіального управління ДСАУ в 
Полтавській області;

Наталії КІЧІ — завідуючій сек-
тором організаційного забезпечення 
діяльності судів, судової статистики 
та інформаційних технологій терито-
ріального управління ДСАУ в м.Києві;

Юлії АНТРОПОВІЙ — головному 
спеціалісту відділу планово-фінансо-
вої діяльності, бухгалтерського обліку 
та звітності територіального управлін-
ня ДСАУ в м.Києві. ’
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

 & Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 19 червня 2012 року

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України відповідно до 
стст.74, 76 закону «Про судоустрій 
і статус суддів» повідомляє про 
підготовку матеріалів щодо 
обрання кандидатів на посаду судді  
БЕЗСТРОКОВО: 

 • Власова Юрія Леонідовича,
 • Гончарова Сергія Августовича,
 • Шкурдової Людмили Миколаївни,
 • Дідиченко Марини Анатоліївни,
 • Станіка Сергія Романовича, 
 • Гумеги Оксани Валеріївни — 

на посаду суддів Київського 
апеляційного господарського суду;

 • Мальцевої Євгенії Євгеніївни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Донецької області;

 • Українця Віталія Васильовича на 
посаду судді апеляційного суду 
міста Києва;

 • Большакової Олени Олегівни —
на посаду судді Львівського 
апеляційного адміністративного 
суду;

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

 • Склярської Ірини Володимирів-
ни — на посаду судді 
Апеляційного суду Херсонської 
області;

 • Рунова Володимира Юрійовича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Сумської області.

ВІТАЄМО!

ТЕТЯНА ГОШОВСЬКА
6 липня 

Cуддя Верховного Суду, заслужений 
юрист України. 

ОЛЕКСАНДР ПАСЕНЮК
7 липня, 63 роки

Суддя Конституційного Суду, заслужений 
юрист України, нагороджений орденом 
Князя Ярослава Мудрого V ступеня.

ПЕТРО ПАНТАЛІЄНКО
10 липня, 58 років

Суддя Верховного Суду, заслужений 
юрист України.

ЛІДІЯ ГОРБАЧОВА
10 липня

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

ГАЛИНА КОЛЕСНІК
12 липня

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів, 
заслужений юрист України.

РЕНАТ КУЗЬМІН 
12 липня, 45 років

Член Вищої ради юстиції, перший заступ-
ник Генерального прокурора, заслуже-
ний юрист України.

КАДРИ

Призначено гідних
Кращі представники очолили судові установи

1. За поданням Ради суддів адмі-
ністративних судів ВРЮ прийняла 
рішення про призначення МЄЗЄН-
ЦЕВА Євгена Ігоровича на посаду 
голови Донецького окружного адмі-
ністративного суду. 

2. За поданням Ради суддів госпо-
дарських судів прийнято рішення про 
призначення суддів на адміністратив-
ні посади: 

БАЛУХА Валерія Сергійовича —
головою Одеського апеляційного гос-
подарського суду; 

КОЛОМИС Вікторії Вікторівни —
заступником голови Рівненського 
апеляційного господарського суду; 

БАРАНОВА Миколи Миколайо-
вича — головою Господарського суду 

Вінницької області; 
ЖЕЛІКА Бориса Євграфовича — 

головою Господарського суду Черні-
вецької області; 

СОБОТНИК Вікторії Вікторівни —
головою Господарського суду Івано-
Франківської області; 

ШЕСТАКА Василя Івановича — 
головою Господарського суду Черні-
гівської області; 

МОРЩАГІНОЇ Наталії Станісла-
вівни — заступником голови Госпо-
дарського суду Донецької області; 

КОЛБАСОВА Федора Федоровича —
заступником голови Господарського 
суду Вінницької області. 

3. За поданням Ради суддів загаль-
них судів прийнято рішення про при-

значення суддів на адміністративні 
посади: 

ЛЕВАНЧУКА Олексія Миколайо-
вича — головою Апеляційного суду 
Миколаївської області; 

ЛУНЯЧЕНКА Анатолія Васильо-
вича — головою Апеляційного суду 
Одеської області; 

ЖИГАНОВСЬКОЇ Олени Ста-
ніславівни — заступником голови 
Апеляційного суду Житомирської 
області; 

БАБОЇД Олени Марківни — голо-
вою Таращанського районного суду 
Київської області; 

БІДИ Михайла Антоновича — го-
ловою Святошинського районного 
суду м.Києва; 

БОБКО Тетяни Валеріївни — го-
ловою Харківського районного суду 
Харківської області; 

БОНДАРЕНКА Віталія Володи-
мировича — головою Ленінського 
районного суду м.Харкова; 

ЛОБАНОВА Володимира Андрійо-
вича — головою Деснянського район-
ного суду м.Києва; 

МАЙМУР Галини Яківни — го-
ловою Самарського районного суду 
м.Дніпропетровська; 

ОЛІЙНИКА Миколи Васильови-
ча — головою Жовтневого районного 
суду м.Дніпропетровська 

ПОЙДИ Сергія Миколайовича — 
головою Дарницького районного суду 
м.Києва; 

ПОКИДЮКА Миколи Васильови-
ча — головою Маневицького районно-
го суду Волинської області; 

СОЛЯНИК Ніни Іванівни — голо-
вою Новотроїцького районного суду 
Херсонської області; 

СТРУКОВА Олександра Михайло-
вича — головою Октябрського район-
ного суду м.Полтави; 

СУПРУН Галини Борисівни — го-
ловою Подільського районного суду 
м.Києва; 

ЮЗВИКА Михайла Миколайовича —
головою Володарського районного 
суду Київської області; 

АНДРУЩЕНКА Сергія Анатолі-
йовича — заступником голови Ле-
нінського районного суду м.Полтави; 

БУЧКІВСЬКОЇ Вікторії Леонідівни —
заступником голови Стрийського місь-
крайонного суду Львівської області; 

КОСЕНКО Альони Василівни — 
заступником голови Макарівського 
районного суду Київської області. 

ВРЮ

Недбалих — геть, 
достойним — повноваження
З двох законників знято мантії. Четверо зуміли довести свою сумлінність. 
Більше тридцяти — отримали адмінпосади
ОКСАНА РАДІОНОВА

На засіданні 21 червня Вища 
рада юстиції внесла подання 
про звільнення двох служителів 
Феміди. Суддю Сколівського 
районного суду Львівської 
області Наталію Гуменну члени 
Ради рекомендували звільнити 
за порушення присяги, а суддю 
Львівського апеляційного 
адміністративного суду В’ячеслава 
Любашевського — у зв’язку 
з набранням законної сили 
обвинувальним вироком щодо 
нього. Крім того, цього дня члени 
Ради вирішували питання про 
адміністративні призначення 
суддів. 

Ухвала нашвидкуруч

У грудні минулого року суддя Ско-
лівського районного суду Львівської 
області Н.Гуменна, задовольнивши 
позов у 10 тис. грн., заборонила вико-
нання рішення Вищого господарсько-
го суду про стягнення 33,5 млн грн. 
Саме через цю ухвалу вона потрапила 
на «лаву підсудних» до Вищої ради 
юстиції. В її діях побачили ознаки 
порушення присяги.

Як розпові ла член ВРЮ Інна 
Отрош, яка детально вивчала мате-
ріали справи, 15 грудня 2011-го судді 
Н.Гуменній надійшла заява, у якій 
громадянин позивався на відділен-
ня банку, де йому було відмовлено 
в поверненні депозитного вкладу на 
10 тис. грн. Доповідачка наголосила, 
що до заяви позивач долучив до-
кументи зовсім іншої господарської 
справи, не будучи при цьому сторо-
ною в ній. Зокрема, він додав рішен-
ня Вищого господарського суду від 
15.07.2011, яким було задоволено по-
зов на суму 33,5 млн грн. та постанову 
органів державної виконавчої служби 
про відкриття відповідного прова-
дження. «У позовній заяві громадя-
нин зазначив, що порушуються його 
права як споживача на повернення 
10 тис. грн. і просив, додаючи доку-
менти про «багатомільйонне» прова-
дження, забезпечити позов шляхом 
фактичного зупинення виконання рі-
шення Вищого господарського суду на 
33,5 млн грн.», — наголосила І.Отрош. 

Рішення довго чекати не довело-
ся. Вже наступного дня, не відкривши 
провадження, суддя винесла ухвалу 
про задоволення цього позову. На 
переконання І.Отрош, Н.Гуменна до-
пустила кілька помилок. По-перше, 
працюючи в суді першої інстанції, 
вона зупинила виконання рішення 
суду вищої інстанції, що заборонено 
законом. «Статтею 152 ЦПК передба-
чається зупинення стягнення на під-
ставі виконавчого документа, який 
оскаржується боржником у судовому 
порядку. У цьому випадку позивач не 
був боржником у виконавчому про-
вадженні, відкритому на підставі рі-
шення ВГС», — зазначила член ВРЮ. 
По-друге, суддя не взяла до уваги те, 
що сума позову була 10 тис. грн. а вико-
нання стягнення на підставі рішення 

ВГС, яке вона зупинила, стосувалося 
33,5 млн грн. «ЦПК чітко визначає по-
няття співмірності. Суддя порушила 
цю процесуальну норму, адже 10 тис. і 
33,5 млн. ніяк не можна вважати спів-
мірними», — зауважила І.Отрош. 

Суд апеляційної інстанції ска-
сував у хвалу судді Сколівського 
районного суду Львівської області. 
Та через неправильне формування 
контрольного провадження суддею 
Н.Гуменною розгляд справи було роз-
почато лише через 4 місяці після над-
ходження апеляційної скарги. «До-
ступ до апеляційного провадження в 
апелянта, на мою думку, об’єктивно 
затягувався саме з боку судді», — ска-
зала І.Отрош. 

«Суд вищої інстанції виніс рішен-
ня про стягнення 33,5 млн грн., а ви за 
позовом у 10 тис. грн. зупиняєте наказ 
про виконання рішення суду. Ви усві-
домлюєте, що зупинили дію рішення 
суду вищої інстанції?» — поцікавилась 
у законниці заступник голови ВРЮ 
Лідія Ізовітова. Однак Н.Гуменна не 
відповіла, пояснила лише, чому так 
швидко винесла ухвалу. Суддя розпо-
віла, що позивач просив про допомогу: 
його онкохвора дружина перебуває у 
лікарні, а банк не віддає гроші з депо-
зитного рахунку. «Я подивилась лише 
позов, ціна якого була 10 тис. грн. Я 
дуже швидко прийняла рішення. Це 
була моя помилка. І в цьому я щиро 
каюсь. У самій позовній заяві не було 
суми 33,5 млн грн.», — сказала суддя. 
На таке пояснення І.Отрош відповіла: 
«Давайте будемо щирими! Адже по-
зивач разом із заявою надав рішення 
ВГС і рішення державної виконавчої 
служби, в яких ішлося про стягнення 
33,5 млн грн.».

Приймаючи рішення, законниця не 
звернула уваги навіть на те, що за один 
день особисто, без уповноваженого, 
позивач відніс гроші на депозитний 
рахунок до банку, потім звернувся до 
фінустанови з проханням повернути 
вклад, а після того, як йому відмовили, 
написав позов до суду. Йому не стало 
на заваді навіть те, що відділення бан-

ку знаходилось у Києві, а суд, до якого 
він звернувся — у Сколівському районі 
Львівської області.

Порадившись, члени ВРЮ вине-
сли подання про звільнення. Зазна-
чимо, цього дня Рада звільнила двох 
служителів Феміди із Галичини. 
Другим став суддя Львівського апе-
ляційного адміністративного суду 
В.Любашевський. Він утратив мантію 
у зв’язку з набранням законної сили 
обвинувальним вироком щодо нього.

Зберегли мантії

21 червня 2012 р. надовго запам’ятає 
й суддя Дарницького районного суду 
м.Києва Тамара Трусова, адже цей день 
ледь не став останнім у її суддівській 
кар’єрі. Підставою для звільнення 
стало винесення нею вироку, у якому 
були суперечності в оцінці деяких до-
казів у справі, що поставило під сумнів 
невинуватість виправданого. «Проти 
пропозиції звільнення я заперечую і 
вважаю, що доводи про порушення 
мною присяги — безпідставні, — таки-
ми словами розпочала своє пояснення 
Т.Трусова. — Можливо, мій вирок не є 
досконалим, але при його написанні я 
використовувала практику ВС. Недо-
сконалість тексту вироку та його ска-
сування апеляційним судом жодним 
чином не свідчить про умисне пору-
шення мною норм права чи неналежне 
ставлення до службових обов’язків».

Також законницю звинувачували 
в тому, що вона безпідставно зміню-
вала запобіжні заходи підсудним. 
Зокрема, звільнила з-під варти двох 
громадян Білорусі. Іноземці обвину-
вачувались у незаконному придбанні 
та зберіганні героїну (ч.3 ст.309 КК). 
Нині іноземці перебувають у розшу-
ку. Вони зникли після того, як при-
йшли документи на екстрадицію в 
Республіку Білорусь. Суддя Т.Трусова 
пояснювала членам Ради, що змінила 
запобіжний захід, тому що про це кло-
потали захисники, які повідомили, 
що за належне виконання підсудними 
процесуальних рішень поручились 

громадяни України.
Гаряча дискусія між суддею та чле-

нами колегіального органу тривала 
довго. Уважно вислухавши пояснення 
законниці, подання про звільнення 
вирішили не виносити. Т.Трусовій 
дозволили й надалі носити мантію. 
Оголосивши це рішення, голова Ради 
Володимир Колесниченко зізнався, 
що голосував за звільнення. На його 
думку, суддя була не зовсім щирою у 
своїх поясненнях. Крім того, невідо-
мо, як рішення судді про зміну запо-
біжного заходу в подальшому може 
вплинути на відносини України та 
Білорусі. «Якщо ви й надалі будете 
так працювати, то невдовзі ми з вами 
знову зустрінемось у цій залі», — ска-
зав очільник Ради.

Крім Т.Трусової, ВРЮ у своїй сум-
лінності переконали судді: Соснів-
ського районного суду м.Черкас Ірина 
Мельник, Київського районного суду 
м.Харкова Валентина Божко, Октябр-
ського районного суду м.Полтави 
Ірина Блажко. Чимало пропозицій 
порядку денного про звільнення за 
порушення присяги було відкладено 
у зв’язку з тим, що судді, до яких є 
претензії, були або у відпустці, або на 
лікарняному.

На адмінпосади

Також на засіданні 21 червня 
вирішувалися питання про адмін-
призначення. Розглянувши подання 
Ради суддів адміністративних судів, 
колегіальний орган призначив голо-
вою Донецького окружного адміні-
стративного суду Євгена Мєзєнцева. 
Підтримано й 9 інших кандидатур 
на посади керівників, рекомендова-
них Радою суддів господарських су-
дів, та 22 — рекомендованих Радою 
суддів загальних судів. Зокрема, на 
посаду голови Жовтневого райсуду 
м.Дніпропетровська знову призначе-
но суддю з бездоганною репутацією —
Миколу Олійника, який очолює уста-
нову вже 25 років.

Відклали розгляд лише одного 
подання РСЗС. Воно стосувалось 
призначення Геннадія Кухтіна голо-
вою Індустріального районного суду 
м.Дніпропетровська. В.Колесниченко 
зауважив, що останнім часом на за-
конників, які працюють у цій установі, 
ВРЮ отримала близько сотні скарг. 
Лідером став суддя Віктор Мороз. На 
його адресу надійшло 27 звернень. Не 
пасе задніх і сам голова суду: скарг має 
близько десятка. «Чим ви можете по-
яснити таку велику кількість скарг?» — 
запитав В.Колесниченко. «В основно-
му на роботу суддів нарікають люди, 
які не мають відношення до судових 
процесів: не були ні відповідачами, ні 
адвокатами, ні підсудними», — почав 
пояснювати Г.Кухтін. На що голова 
ради зауважив, що більшість скарг 
стосується системи перепусток до 
установи. «Люди скаржились, що їх не 
пускають у будівлю суду. Адже вас уже 
попереджали й просили усунути цей 
організаційний недолік», — наголосив 
В.Колесниченко. «Все було зроблено!» —
запевнив суддя. ’

 & Вища рада юстиції 
Довідка 
про результати розгляду 
питань порядку денного
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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

Порадившись, члени ВРЮ позбавили мантії суддю Сколівського райсуду 
Львівської області Н.Гуменну.

6 судова влада



4. За поданням Ради суддів госпо-
дарських судів прийнято рішення про 
призначення ПОПОВА Олександра 
Вікторовича на посаду голови Гос-
подарського суду Донецької області 
та про звільнення його з посади за-
ступника голови цього суду. 

5. За поданням Ради суддів за-
гальних судів прийнято рішення про 
призначення БАБЕНКА Володимира 
Миколайовича на посаду голови Апе-
ляційного суду Черкаської області та 
про звільнення його з посади заступ-
ника голови цього суду. 

6. За поданням Ради суддів за-
гальних судів прийнято рішення про 
призначення КОРОВАЙКА Олексан-
дра Івановича на посаду голови Апе-
ляційного суду Херсонської області 
та про звільнення його з посади за-
ступника голови цього суду. 

7. За поданням Ради суддів за-
гальних судів прийнято рішення про 
звільнення Лойзик Марії Василівни з 
посади заступника голови Старосам-
бірського районного суду Львівської 
області.

8. Прийнято рішення про внесен-
ня подання Президенту про призна-
чення кандидатів на посади суддів 
місцевих адміністративних судів:

Бабіча Станіслава Ігоровича — До-
нецького окружного адміністратив-
ного суду; 

Братичак Уляни Володимирівни —
Херсонського окружного адміністра-
тивного суду; 

Кравчук Ольги Володимирівни — 
Кіровоградського окружного адміні-

стративного суду; 
Молочної Ірини Сергіївни — До-

нецького окружного адміністратив-
ного суду; 

Полях Наталії Анатоліївни — Хар-
ківського окружного адміністратив-
ного суду; 

Шимоновича Романа Миколайо-
вича — Житомирського окружного 
адміністративного суду. 

9. Прийнято рішення про внесен-
ня подання Президенту про призна-
чення кандидатів на посади суддів 
місцевих господарських судів:

Галамай Олесі Зеновіївни — Гос-
подарського суду Тернопільської 
області; 

Омельяна Олексія Сергійовича — 
Господарського суду Житомирської 
області. 

10. Прийнято рішення про вне-
сення подання Президенту про при-
значення кандидатів на посади суддів 
місцевих загальних судів:

Басової Олени Андріївни — Джан-
койського міськрайонного суду Авто-
номної Республіки Крим; 

Бугрименка Валентина Володими-
ровича — Новотроїцького районного 
суду Херсонської області; 

Гавенко Олени Леонідівни — Ро-
китнянського районного суду Київ-
ської області; 

Головатого Романа Ярославовича —
Червоноградського міського суду 
Львівської області; 

Гордійчук Іванни Вікторівни — 
Ковельського міськрайонного суду 
Волинської області; 

Гринчак Світлани Іванівни — Роз-
дільнянського районного суду Одесь-
кої області; 

Да нилів Софі ї Вікторівни — 
Будьоннівського районного суду 
м.Донецька; 

Жупанової Олени Олександрів-
ни — Петровського районного суду 
м.Донецька; 

Кицюк Вікторії Сергіївни — Кіров-
ського районного суду м.Донецька; 

Ковтун Наталії Григорівни — 
Саксаганського районного с уд у 
м.Кривого Рогу Дніпропетровської 
області; 

Корицької Вікторії Олександрів-
ни — Богунського районного суду 
м.Житомира; 

Кузана Ростислава Ігоровича — 
Городоцького районного суду Львів-
ської області; 

Лебідь-Гавенко Галини Михайлів-
ни — Васильківського міськрайонно-
го суду Київської області; 

Леонова Олександра Степанови-
ча — Кіровського районного суду 
м.Донецька; 

Лисенко Тетяни Юріївни — Мо-
гилів-Подільського міськрайонного 
суду Вінницької області; 

Марфіної Наталі В’ячеславівни — 
Пирятинського районного суду Пол-
тавської області; 

Марціцкої Ірини Богданівни —
Віньковецького ра йонного с уд у 
Хмельницької області; 

Мисько Христини Мирославів-
ни — Галицького районного суду 
м.Львова; 

Обори Зоряни Богданівни — Пав-
лоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області; 

Петренко Людмили Василівни — 
Токмацького районного суду Запо-
різької області; 

Польської Мирослави Василівни —
Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області; 

Робак Марини Володимирівни — 
Хмільницького міськрайонного суду 
Вінницької області; 

Семенцової Людмили Миколаїв-
ни — Богунського районного суду 
м.Житомира; 

Середи Катерини Олександрівни —
Шевченківського районного суду 
м.Запоріжжя; 

Сидорак Галини Богданівни — 
Підволочиського районного суду 
Тернопільської області; 

Скаковської Ірини Володимирівни —
Томашпільського районного суду Ві-
нницької області; 

Соловйова Івана Миколайовича —
Петриківського районного суду Дні-
пропетровської області; 

Хомицької Алли Анатоліївни — 
Млинівського районного суду Рів-
ненської області; 

Шевцова Олександра Анатолійо-
вича — Свердловського міського суду 
Луганської області. 

11. Прийнято рішення про вне-
сення подання Президенту про при-
значення Сорокіної Оксани Олексан-
дрівни на посаду судді Вільшанського 
районного суду Кіровоградської об-
ласті. ’

ПРОЦЕДУРА

Суб’єктивна необ’єктивність
Відмова в задоволенні заяви про відвід не може бути самостійно оскаржена в касаційній інстанції
ОЛЕКСАНДР ПОПОВ, 
«ЮРИСТ & ЗАКОН»

При заявленні відводу часто 
викликає складність усунення 
від розгляду справи суддів другої 
інстанції. Оскільки в Цивільному 
процесуальному кодексі не 
передбачено цієї процедури, 
необхідно дати відповіді на 
такі питання: який порядок 
оскарження ухвали апеляційного 
суду про відмову у відводі 
складу суду? у чому полягають 
особливості, якщо заявлено 
відвід тільки одному судді? чи 
припиняється провадження у 
справі на час оскарження?

Спочатку розберемося, чи може 
взагалі бути оскаржена відмова суду 
у відводі судді? Згідно з ст.24 ЦПК 
за підсумками розгляду відповідної 

заяви виноситься ухвала або про від-
мову в задоволенні клопотання про 
відвід судді (чи всього складу суду), 
або про його задоволення. Тобто в 
будь-якому випадку має місце про-
цесуальна дія — рішення суду, що 
оформляється процесуальним доку-
ментом — ухвалою.

Відповідно до ст.13 ЦПК учасни-
ки справи (а також інші особи, якщо 
суд вирішив питання про їхні права 
та обов’язки) мають право на оскар-
ження рішень суду. Правда, тільки 
в порядку і випадках, установлених 
кодексом.

В ст.293 ЦПК наведено вичерпний 
перелік ухвал суду, які можуть бути 
оскаржені в апеляційному порядку 
окремо від рішення по суті справи. 
Серед них немає ухвали, яка вино-
ситься за підсумками розгляду заяви 
про відвід судді. Із цього випливає ви-
сновок: ухвала суду першої інстанції, 
якою вирішено питання відводу судді, 

може бути оскаржена тільки одночас-
но з оскарженням рішення суду по 
суті справи.

Мова йде про ухвалу апеляцій-
ного суду, і необхідно уточнити, чи 
міняється щось у зв’язку із цим уточ-
ненням.

За загальним правилом, рішення 
апеляційного суду оскаржаться в суді 
касаційної інстанції, тобто в даному 
випадку у ВСС. При цьому згідно з п.2 
ч.1 ст.324 ЦПК підлягають касаційно-
му оскарженню ухвали апеляційного 
суду:

• прийняті за наслідками апеляцій-
ного розгляду;

• що перешкоджають подальшому 
провадженню у справі.

Першому із цих критеріїв ухвала 
про відмову у відводі судді точно не 
відповідає, оскільки нею жодним чи-
ном не вирішується по суті питання 
про предмет апеляційного оскаржен-
ня.

А ось чи перешкоджає вказана 
ухвала подальшому розгляду справи? 
На думку ініціатора відводу, швидше 
за все, так. А на думку законодавця 
й суду — ні. Свідчення тому є те, що 
ЦПК не зобов’язує суд після винесення 
ухвали про відмову в задоволенні від-
воду судді припиняти провадження у 
справі. Більше того, навіть у разі задо-
волення заяви про відвід провадження 
лише зупиняється на період, необхід-
ний для заміни судді (колегії суддів).

Звернемо увагу також і на ч.2 ст.324 
ЦПК, в якій зазначаються підстави для 
касаційного оскарження. Однією з них 
є порушення норм процесуального 
права, яким, без сумніву, є участь у 
розгляді справи судді, відносно якого 
були передбачені ст.20 ЦПК підстави 
для відводу. Відзначимо, що ч.1 ст.23 
ЦПК зобов’язує такого суддю заявити 
самовідвід.

Отже, відмова в задоволенні заяви 
про відвід судді апеляційного суду не 

може бути самостійно оскаржена в 
суді касаційної інстанції. Разом з тим 
участь цього судді в розгляді справи 
може бути використана як підстава для 
оскарження (скасування) прийнятого 
апеляційною інстанцією рішення по 
суті справи.

Проте в цьому випадку перспекти-
ва успішного результату оскарження 
сумнівна, оскільки заявлена підстава 
для відводу судді є оцінною, а суд ка-
саційної інстанції не має права вста-
новлювати й/або вважати доведеними 
обставини, не встановлені судами по-
передніх інстанцій. Так само до ком-
петенції ВСС не належить вирішення 
питань про достовірність чи недо-
стовірність того або іншого доказу й 
перевагу одних доказів перед іншими. 
Таким чином, ВСС зможе оперувати 
тільки вже поданими суду апеляцій-
ної інстанції доказами зацікавленості 
судді, й усе залежатиме від того, як їх 
оцінить колегія суддів. ’

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Феміда і СІЗО — рік на зв’язку
Рівно рік виповнився з 
дня налагодження системи 
відеоконференцзв’язку між 
Апеляційним судом Івано-
Франківської області та 
Івано-Франківським слідчим 
ізолятором, яку встановили за 
підтримки посольства США 
в Україні. Це перша система 
зв’язку, встановлена в нашій 
країні, й призначена для 
розгляду кримінальних справ без 
конвоювання до суду осіб, котрі 
перебувають під вартою.

20 червня голова Апеляційно-
го суду Івано-Франківської області 

Надія Стефанів та начальник управ-
ління Державної пенітенціарної 
служби в Івано-Франківській області 
Дмитро Футулуйчук провели прес-
конференцію, на якій підбили під-
сумки роботи системи зв’язку. 

Відеоконференцзв’язок застосо-
вувався суддями судової палати з 
розгляду кримінальних справ Апе-
ляційного суду Івано-Франківської 
області для вирішення справ за апе-
ляційними скаргами на постанови 
про обрання запобіжного заходу у 
вигляді взяття під варту та продо-
вження строків тримання під вартою, 
а також справ, де щодо обвинуваче-
них застосовано примусові заходи 

медичного характеру у виді госпіта-
лізації до психіатричного закладу із 
суворим наглядом. Усього впродовж 
року за допомогою вказаної системи 
зв’язку проведені слухання в 40 судо-
вих справах.

За словами голови Апеляційно-
го суду Івано-Франківської області 
Н.Стефанів, єдиним недоліком у 
роботі цієї системи на сьогодні є не-
врегульованість її використання на 
законодавчому рівні. Проте вже в 
ст.336 нового КПК, який набере чин-
ності 20 листопада цього року, перед-
бачено широке використання системи 
відеоконференцзв’язку в криміналь-
ному судочинстві. Більше того, ДСАУ 

встановлює у всіх судах відповідну 
техніку, і на цей час Апеляційний суд 
Івано-Франківської області має вже 
два зали судових засідань, обладна-
них відеозв’язком з Івано-Франків-
ським слідчим ізолятором.

Нача л ьн и к у п ра вл і н н я Д ПС 
у  І в а н о - Ф р а н к і в с ьк і й  о бл а с т і 
Д.Футулуйчук розповів, що за весь час 
роботи системи жодних проблем із 
технічним обслуговуванням та якіс-
тю передачі інформації в ході судових 
засідань не було. Не скаржились на 
нововведення й самі ув’язнені та їхні 
родичі. Крім того, система дозволяє 
суттєво економити матеріальні кошти 
та людські ресурси. ’

ВСС

Розгляд 
в режимі 
нон-стоп
В першому півріччі поточного 
року порівняно з аналогічним 
періодом 2011-го зросла загальна 
кількість матеріалів, які 
надійшли на розгляд до Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних 
справ. Незважаючи на значне 
навантаження на суддів, розгляд 
справ відбувається у звичному 
режимі.

На зборах суддів ВСС, де обговорю-
валися питання внутрішньої діяльності 
установи та приймалися колективні рі-
шення, було, серед іншого, наголошено, 
що на розгляд судової палати в кримі-
нальних справах ВСС за перше півріч-
чя 2012 р. надійшло 11000 касаційних 
скарг, клопотань, заяв, 2786 справ,
матеріалів кримінальних справ, матеріалів, 
на підставі яких порушено криміналь-
ні справи. На розгляд судової палати у 
цивільних справах — 38694 ка саційні 
скарги, клопотання, заяви тощо, а та-
кож 7118 справ.

Збільшення кількості справ і ма-
теріалів, звичайно, призводить до 
зростання навантаження на суддів. 
Із набранням чинності новим КПК 
ситуація, ймовірно, ще більше усклад-
ниться.

Так, до розгляду судовою палатою 
в кримінальних справах ВСС, зокрема, 
на 21 червня 2012-го було призначено 
83 справи за касаційними скаргами на 
вироки (ухвали) апеляційних судів, 
постановлених в апеляційному поряд-
ку, а також на вироки місцевих судів. 
З метою дотримання передбачених за-
коном строків та забезпечення належ-
ного рівня здійснення кримінального 
судочинства ці справи розглядалися 
чотирма колегіями суддів ВСС.

До складу однієї з них увійшли: 
Леонід Фесенко — головуючий суддя, 
судді Михайло Вільгушинський та 
Сергій Слинько. Колегія розглянула 
17 справ.

У ВСС запевняють, що, незважаючи 
на значне збільшення загальної кіль-
кості матеріалів та скарг, що надходять 
до цієї касаційної інстанції, і відповідно 
збільшення навантаження на служите-
лів Феміди, всі судові процеси відбува-
лися у звичному робочому режимі з до-
триманням визначених процесуальним 
законодавством норм. ’

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Суддівський пінг-понг
У рамках святкування Дня 
Конституції в Апеляційному суді 
Чернігівської області відбувся 
турнір з настільного тенісу. За 
звання кращої команди боролися 
колективи восьми судів області. 
Про ініціаторів незвичних для 
суддівських стін змагань, а також 
імена переможців читайте далі.

Ініціаторами проведення змагань 
з настільного тенісу стали служителі 
Феміди та працівники апарату Апе-
ляційного суду Чернігівської області. 
І це не випадковість, адже вони —
палкі любителі настільного тенісу. 
В будівлі суду навіть є невеликий 
спортивний зал, де всі охочі в неробо-
чий час удосконалюють свої вміння 
з пінг-понгу. Там переконані: гра не 
лише сприяє фізичному розвитку, а 
й згуртовує колектив. Саме тому за 
підтримки голови суду Садіга Тагієва 
було вирішено провести масштабні 

змагання, долучивши до них служи-
телів Феміди з усієї області. 

«Мета турніру — заохочення пра-
цівників до здорового способу життя, 
популяризація настільного тенісу» — з 
такими словами звернулися до учас-
ників змагань та глядачів заступник 
голови Апеляційного суду Чернігів-
ської області Людмила Навозенко та 
керівник апарату Тетяна Кривонос. 

Спортивне суддівство здійсню-
вали досвідчені тренери з пінг-понгу 
Сергій Супрун та Євген Черняк, а 
також юрист і спортсменка Марина 
Кириченко. Усього в змаганнях узяли 
участь 8 команд: Апеляційного суду 
Чернігівської області, Новозаводсько-
го та Деснянського районних судів 
м.Чернігова, Носівського, Ріпкинсько-
го, Ніжинського, Менського районних 
судів, Окружного адміністративного 
суду Чернігівської області. За результа-
тами одиночної зустрічі 1-е місце посів 
суддя Апеляційного суду Чернігів-

ської області Микола Лазоренко, 2-е —
Сергій Мартиненко (Носівський райсуд 
області), 3-е — помічник заступника го-
лови Деснянського райсуду м.Чернігова 
Сергій Полях. У парній змішаній зустрі-
чі місця розподілились так: 1-е місце по-
сіли судді Василь Козак, Ірина Боброва 
(Апеляційний суд Чернігівської облас-
ті), 2-е — суддя Олег Киреєв, спеціаліст 
з інформаційних технологій Володимир 
Куровський (Носівський райсуд), 3-е — 
старший судовий розпорядник Олек-
сандр Мороз, помічник судді Вадим 
Солонар (Менський райсуд).

У командному заліку перемогу 
отримав Апеляційний суд Чернігів-
ської області. Йому й дістався пере-
хідний кубок. Переможців нагородили 
грамотами та цінними подарунками.

Організатори сподіваються, що 
змагання стануть систематичними, 
учасників ставатиме дедалі більше, а 
їх спортивні досягнення сягатимуть 
нових вершин. ’Кубок змагань отримала команда Апеляційного суду Чернігівської області. 
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АДВОКАТУРА

КАДРИ

Портфелі від ВРЮ
На останньому засіданні Вища Рада юстиції підтримала 10 кандидатур на адміністративні посади, 
рекомендованих Радою суддів господарських судів і 22, — Радою суддів загальних судів. 
А ось 2 служителям Феміди довелося попрощатися з мантіями: ВРЮ внесла подання 
про звільнення судді Сколівського райсуду Львівської області Наталії Гуменної 
і судді Львівського апеляційного адміністративного суду 
В’ячеслава Любашевського.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ШИБАНОВ

Радник Президента Андрій ПОРТНОВ уважно спостерігав за служителями Феміди, 
котрі проштрафилися.

А ось голові Вищого господарського суду Віктору ТАТЬКОВУ 
кадрове питання настрій не зіпсувало. У його  «єпархії» все спокійно — 
10 суддів-«господарників» затверджено на адміністративні посади.

Інна ОТРОШ активно ратувала за звільнення Н.Гуменної 
і відстояла свою точку зору.

Голова Ради суддів адміністративних судів Микола КОБИЛЯНСЬКИЙ 
захоплено читав в улюбленій газеті інтерв’ю з колегою.

Два члени ВРЮ, два адвокати — Сергій САФУЛЬКО (ліворуч)
та Володимир ВИСОЦЬКИЙ. Урочистий момент — новопризначені судді отримали «путівки» в храми Феміди.

РІШЕННЯ

Рекомендували, 
перевели, відмовили
На черговому засіданні ВККС, яке відбулося 2 липня, 
9 законників отримали перевідні «перепустки» до 
інших обителей Феміди, а 6 були обрані безстроково. 
Ще 2 перевели до судів іншої спеціалізації за 
результатами складання кваліфікаційного іспиту. 
До того ж одній судді в наданні рекомендації 
щодо переведення відмовили.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Члени ВККС Анатолій МАРЦИНКЕВИЧ та Лідія ГОРБАЧОВА 
радяться перед прийняттям рішення.

Для судді Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська 
Дніпропетровської області Тетяни ПОГРЕБНЯК (праворуч) 
рішення ВККС було невтішним. Їй порадили ще попрацювати 
та усунути недоліки в роботі. 

Суддю у відставці Людмилу СТРАТЕЙЧУК рекомендували 
в Апеляційний суд Донецької області. Вона запевнила: 
«Готова працювати зі свіжими силами!» 
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ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!

НОВИЙ КПК ВІД «ЗіБ»!

Вийшов друком новий Кримі-
нальний процесуальний кодекс! 
Він надійшов усім передплатникам 
разом з №22 «ЗіБ». 

Якщо ви бажаєте замовити до-
даткові примірники кодексу, звер-
тайтеся безпосередньо до редакції:

— за телефоном (044) 537-34-33;
— надіславши лист-замовлення 

на адресу zibpodpiska@optima.
com.ua. 

Вартість 1 примірника — 49 грн. 
з урахуванням доставлення. 

Отримайте кодекс 
першими!

РЕКЛАМА

ДАТА

Квіти 
для Конституції
Оскільки пам’ятника Основному Закону немає, 
керівники держави та вищих судових органів 
28 червня поклали квіти до пам’ятників 
видатним українцям.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

 Президент та керівники державних органів традиційно зібралися 
біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Очільники Верховного та Конституційного судів Петро ПИЛИПЧУК (ліворуч) 
і Анатолій ГОЛОВІН поклали букети до підніжжя пам’ятника Михайлу Грушевському.

Узяв участь в урочистостях і голова Вищого адміністративного суду 
Ігор ТЕМКІЖЕВ (праворуч).

ТОЧКА ЗОРУ

Право —
на першому місці
Напередодні Дня Конституції Асоціація правників 
України організувала круглий стіл, де експерти мали 
можливість обговорити ситуацію з верховенством 
права, адже без його забезпечення про повноцінний 
розвиток держави можна забути.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Президент АПУ Валентин ЗАГАРІЯ (ліворуч) сподівається, 
що напрацювання, підготовлені на засіданні, підштовхнуть 
юридичну спільноту до подальшої активної роботи.

Іван ДОМБРОВСЬКИЙ чудово знає про ставлення влади до верховенства 
права, адже очолював Конституційний Суд у дуже непростий час.

 Суддя КС у відставці Петро МАРТИНЕНКО закликав органи влади 
керуватися не лише конституційними нормами й принципами, 
а й моральними цінностями.

ПОЗИЦІЯ

Підгрунтя 
для роботи
У Конституційному Суді відбувся круглий стіл, 
учасники якого обговорили як сильні, так і слабкі 
сторони чинного Основного Закону та намагались 
вирішити, чи варто вносити до нього зміни. 

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

Заступник Голови КС Юрій БАУЛІН (ліворуч) поділився своїми поглядами на спільні моменти 
в діяльності вітчизняного й закордонних органів конституційної юрисдикції.

На наявність внутрішніх протиріч у Основному Законі 
вказав суддя КС Петро СТЕЦЮК.

Незважаючи на критику чинної Конституції, суддя КС Наталія ШАПТАЛА 
та її колеги напередодні свята були в гарному настрої.
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ПРАВИЛА ЖИТТЯ 

Академік Національної академії правових наук 
України, суддя Конституційного Суду України 
у відставці Іван ТИМЧЕНКО: 

«Бог і доля вели мене 
по життєвому шляху»

 ( Закінчення, початок на стор.1

— Тобто могли стати й бухгалте-
ром, а згодом — банкіром. Чому не пішли 
цим шляхом?

— Сільська молодь дивилася скоса, 
мовляв, конторський… Тож рішуче 
готувався піти. Та, знаючи крутий ха-
рактер бухгалтера, Василя Кривогуза, 
усвідомлював: з миром не відпустить. 
Тож коли на День шахтаря в Донецьк 
машиною повезли (понад 100 км) про-
давати свиней, а мене призначили за 
старшого, я після закінчення продажу 
удав, ніби заблудився. Повернулися 
без мене.

Вийшов на роботу аж за 3 дні. Че-
каю, коли ж бухгалтер буде гримати. 
І, тільки в кімнату набилося повно 
людей, до мене запитання: «Де був?» 
Далі соковита лайка. Я мовчки поклав 
на стіл ключі: працювати в конторі 
більше не буду. Пішов на ферму фу-
ражиром. 

Наступного літа батько говорить: 
«А чому б тобі не піти вчитися на трак-
ториста? Вони і заробляють добре, і 
робота постійна».

У райцентрі, десь за 40 з гаком 
кілометрів, було добре відоме По-
кровське училище механізації сіль-
ського господарства. Йому на сьогодні 
123 роки. Захожу в канцелярію з до-
кументами, та, виявляється, набір за-
кінчено. Розгубився, але не йду. Тоді 
чоловік, як виявилося — замполіт 
училища, подивився на документи й 
наказав: приймайте, бо в нього в ди-
пломі про закінчення 7 класів майже 
всі п’ятірки!

— Тобто партія виконала свою роль 
«керівної та спрямовуючої»? 

— Певним чином (сміється). І не 
тільки в цьому. Фактично загітував 
мене майстер виробничого навчання — 
класний керівник Микола Моїсеєнко… 

Якось я збирався в кіно. Треба було 
перейти на лівий берег р.Вовчої. По-
переду, не поспішаючи, йде Микола 
Іванович. Солідний. З портфелем, з 
книгами. У вечірній школі він на-
вчався. Спробував обігнати його, та 
він: «Іване, куди біжиш? Знаю, в кіно. 
А не подумав би ти, щоб, наприклад, 
уступити в технікум? Вчишся добре. 
Он Григорій Горобець трійки виси-
джує, в партію вступає. То краще тобі 
б це зробити, а не йому».

Що відповів — не пам’ятаю, але 
згодом став кандидатом у члени партії. 

Потім закінчив училище і став 
працювати трактористом. Але дістав-
ся мені не новенький сталевий кінь, а 
МТЗ-50, від якого всі відмовилися, бо 
часто ламався. Я з ним днів 10 побув у 
РТС — пішло на лад. Робив один. Без 
змінного. Батько наполягав на навчан-
ні в технікумі. Одначе голова колгоспу 
Олексій Помазан ні в яку: «Нікуди не 
відпущу, доки не знайдеш собі заміну».

Зі скрипом подав на заочне. Виклик 
на екзамени одержав на 9 листопада. 
Голова й тут зволікає. За 2 тижні до 
від’їзду самовільно залишив роботу, 
зауваживши, що маю право на відпуст-

ку як допущений до вступних іспитів.
Серед вступників-заочників Ні-

копольського технікуму механізації 
сільського господарства — чоловік 60, 
усі — більш-менш у роках. Один я 
20-річний затесався.

Перший екзамен — диктант. Під час 
оголошення результатів викладач — 
Гліб Григор’єв — називає першим моє 
прізвище. Подаю екзаменаційний 
листок. Він уписує в графі «україн-
ська мова письмова», «українська лі-
тература усно» по п’ятірці! «Так я ж не 
складав усного», дивуюсь. «А нащо вам 
складати? — заперечує. — Ви єдиний 
написали диктант на п’ятірку!» 

По закінченні іспитів підходить до 
мене Гліб Пилипович (а вже було 21 
чи 22 листопада) і пропонує перейти 
на стаціонар, хоча заняття йдуть уже 
майже 3 місяці. Мовляв, доженеш. 
Отже, 25 листопада я був зарахований 
до стаціонару.

— А партійна кар’єра як просувалася?
— Познайомився з однокурсником 

Іваном Трущенковим, з Брянської 
області, який уже був членом партії. 
Дізнавшись, що я кандидат, запро-
понував уступити до вечірнього уні-
верситету марксизму-ленінізму при 
Нікопольському міськкомі партії. 

Директор університету Береговий 
подивився на нас як на диваків, але 
погодився. Та зауважив: послухайте 
спочатку лекції, по одній, з історії пар-
тії, політекономії та філософії. Потім 
прийдете до мене… 

— У вашій біографії відсутня згадка 
про службу в армії. Чому?

— Був 3-й курс навчання. Раптом 
повістка. Та в облвійськкоматі оше-
лешили «спеціаліста гусеничних тя-
гачів»: зріст 185 см, а вага — до норми 
не вистачає 19 кг! Тож, продовжуй 
навчання, поправляйся. Чесно ка-
жучи, соромно було перед друзями, 
викладачами, просто знайомими… З 
огляду на це і перейшов на навчання 
до Мелітопольського сільськогоспо-
дарсьского технікуму.

Більшість людей, які відігравали ту 
чи іншу роль у моєму житті, пам’ятаю 
за прізвищем, а то й по імені та по бать-
кові. Та, на жаль, не можу пригадати 
прізвище викладача технікуму, який 
надоумив мене на неймовірне. Схилив 
би перед ним голову (що я зробив пе-
ред Глібом Григор’євим). Він порадив 
скласти екстерном іспити за 4-й курс і 
перейти на 5-й на заочне. Так і зробив. 
Одержав диплом з відзнакою. Жодної 
четвірки. Мої однокурсники продо-
вжували здобувати середню спеці-
альну освіту, а я вже був призначений 
на посаду інструктора виробничого 
навчання.

— А яким чином потрапили до сто-
лиці?

— За дуже складним маршру-
том (сміється). Почалося з того, що 
батьки, які вже проживали поблизу 
м.Марганця Нікопольського району, 
почали «тягти» мене поближче до 
себе. Пішов до першого секретаря Ме-
літопольського райкому партії Ольги 

Передерій, аби знятися з партійного 
обліку. Не відпускає. І раптом отри-
мую пропозицію про направлення на 
навчання до Вищої партійної школи. І 
день на роздуми.

Згоден, кажу. Але в Запорізькому 
обкомі заперечили: немає дворічного 
стажу партійної роботи. Знову йду 
до Ольги Іванівни. Вона вибачилася, 
що не знала про таку вимогу, і тут же 
запропонувала їхати в колгосп ім. 
10-річчя КІМу (Комуністичний ін-
тернаціонал молоді). «Колгосп цей — 
труба. Восени думаємо змінити там 
секретаря парторганізації. Йди меха-
ніком, попрацюєш, а восени оберемо 
секретарем і, відповідно, заступником 
голови колгоспу», — агітує вона.

Що робити? Погоджуюсь. Але не 
полишаю намірів уступити на заочне 
навчання в Мелітопольський інститут 
механізації сільського господарства. А 
батько за своє: «Приїжджай, ми самі, 
здоров’я вже не те…» 

З горем навпіл домовився з голо-
вою колгоспу, що відпустить. Але тре-
ба було ще отримати згоду від секре-
таря районного парткому із сільського 
господарства. Йду на прийом до Азар-
хіна. Але не кажу, що хочу до батьків, 
мовляв, збираюся вчитися далі. На ста-
ціонарі. Він: «Та ти дезертир… Куди?» 
На юридичний факультет, відповідаю. 
У нього на обличчі вимальовується 
неймовірне здивування: «То ти про-
курором стати захотів? Та ми таку тобі 
характеристику дамо, що пошкодуєш! 
Так ми покараємо!» 

На той час у мене дуже швидко, 
миттєво виникла думка-відповідь: 
«Якщо ви моє бажання вчитися роз-
цінюєте як злочин — готовий понести 
будь-яке покарання». Отетерів. Мах-
нув рукою — звільняйся хоч завтра! 

Сказав би я правду — ні за що не 
відпустив би. Швидше за все, як і Ольга 
Іванівна, цінував.

Приїхав до батька в доброму на-
строї. Та виявилося, що напередодні в 
колгоспі прийняли на роботу механі-
ка. Розпач. Як бути? Подати докумен-
ти до інституту — не було бажання 
повертатися в Мелітополь. І раптом 
мене як осінило: я ж сказав, що хочу 
вступити на юридичний!

З довідника дізнаюся, що на юрис-
тів учать у Київському, Львівському 
та Одеському університетах, а також у 
Харківському юридичному інституті. 
Та якщо вже їхати, то до столиці! Взяв 
квитки на поїзд до Києва на 24 липня. 
У старшого брата був день народжен-
ня. Пригостили молодим вином. І в 
дорогу…

«За радянськими канонами, 
мені й світу міжнародного 
не бачити…»

— Яке враження справила столиця?
— Попервах не було часу навіть 

пройтися: здавання документів, ме-
дична комісія, екзамени. До речі, на 
останньому, з історії, одне із запитань 
було «Золоті ворота». «А ви були біля 

них?» — питають. «Ні. Бо знаю доро-
гу тільки від університету (червоний 
корпус) до гуртожитку на вул. Ломо-
носова. До речі, перша ночівля в Києві 
в мене була в готелі «Москва» (нині — 
«Україна»). Один з абітурієнтів, з яким 
познайомився, родом із Сибіру, запро-
понував. Не знав, де на ніч зупинитися. 
Тож на мою відповідь екзаменатор ска-
зав: «Нічого, ще побачиш». Я зрозумів, 
що вступив.

1963 року набирали тільки одну 
групу з 4-річним строком навчання — 
30 студентів. Конкурс — 23 на одне міс-
це. За кількістю балів я був другим. На 
першому — Ігор Турянський, який по-
тім був, зокрема, послом у Туреччині 
й Південно-Африканській Республіці.

Того року був другий набір на від-
ділення міжнародного права. У завітну 
п’ятірку, для мене це тоді сприймалося 
саме так, потрапляв і я.

— Отже, мали всі шанси стати відо-
мим дипломатом?

— Навпаки, жодних, бо на 2-му 
курсі дізнався про чорну пляму в біо-
графії — моя двоюрідна сестра Ліда 
проживає в Австралії. Вийшла заміж 
за чеха, який, як і вона, під час війни 
був на примусових роботах в Німеччи-
ні. Депортовані на п’ятий континент. 
Тож, за радянськими канонами, мені 
й світу міжнародного не бачити. І я 
приділив увагу дисциплінам з теорії 
держави і права, державного (консти-
туційного) права. Тема і курсової, і 
дипломної робіт — про мораль і право.

— Проте ні мораллю, ні правом 
ситий не будеш. Чи допомагали вам 
батьки?

— Матеріальні умові, як і в біль-
шості студентів, були не надто. За-
робляли, розвантажуючи вагони на 
станції Жуляни. На 4-му курсі вирі-
шив іти працювати. Запропонували 
посаду юриста в щойно створеному 
Міністерстві сільського будівництва. 
Воно розміщувалося в приміщенні, 
де нині — Інститут держави і права. 
За півроку обіцяли надати квартиру. 
Що ще треба?

Зібрав документи, несу. Назустріч — 
Дмитро Сусло: «Є думка обрати тебе 
головою студкому». Та я от зібрався 
працевлаштуватись у міністерстві… 
«А чого ти там не бачив?! — дивується 
він. — У Видавництві політичної літе-
ратури є місце редактора. Є вакансія 
старшого редактора і в журналі «Ра-
дянське право». Підійди до головного 
редактора Дениса Панасюка або відпо-
відального секретаря Юрія Вербенка. 
Скажи — від мене».

Не відав, що Політвидав — десь за 
300 м від корпусу юридичного факуль-
тету на бульв. Т.Шевченка. Проте знав, 
що редакція журналу — в приміщен-
ні Верховного Суду, на вул. Чекістів 
(нині вулиці Пилипа Орлика). Той 
пішов туди. 

— З юристів — у редактори?
— Майже так. Замість статей з 

міжнародних дисциплін довелося ре-
дагувати статті з питань адвокатури, 
колгоспного (на той час) права, участі 
громадськості в боротьбі з правопо-
рушеннями тощо. Клас! Статті з між-
народних питань перепадали рідко. 
А оскільки матеріали надходили зде-
більшого російською, були переклади 
на українську.

Минав 5-ий рік. Якось підходить 
до мене член редколегії, заступник 
прокурора УРСР з кадрових питань 
Петро Осипенко. Пропонує роботу, 
мовляв, попрацюєш 2—3 роки в нас, 
потім направимо в апарат ЦК КПУ. 
Пішов до нашого головного редактора 
домовитися, на тому й кінець…

З часом зателефонував заступник 
начальника Київської вищої школи 
міліції Петро Михайленко. Відома 
людина. За чиєюсь рекомендацією 
(чиєю — не пам’ятаю) пропонує по-
саду редактора їхнього наукового 
збірника. Я зауважив: а як же наш 
головний редактор? Запевнив, що 
особисто поговорить із ним. При-
ходить. Красень-генерал. Та вийшов 
від головного вже без посмішки. На 
тому й кінець.

Ще через деякий час на зв’язок вий-
шла завідувач юридичного відділу 
уряду Валентина Вараксіна, пропонує 
роботу головного консультанта. Ми-
нає більш-менш тривалий час. Запро-
шує до себе. «На жаль, — говорить, — 
не можу вас узяти на роботу. Чому — 
не буду говорити. Але, якщо щось 
хочете мати в житті, радше йдіть від 
Панасюка…»

— Судячи з усього, вдалося вирватися 
від головного?

— Саме так. Якось звернувся до 
мене член редколегії, старший науко-
вий співробітник Інституту держави 
і права Віктор Мрига, аби я підшукав 
гарну людину в аспірантуру на денне 
відділення, а він буде в неї науковим 
керівником. Несподівано для самого 
себе кажу: «Я сам не проти спробу-
вати…»

Іван ТИМЧЕНКО народився 

3 березня 1939 р. у Покровському 

районі Дніпропетровської 

області в селянській родині.

Закінчив училище механізації 

сільського господарства, 

сільськогосподарський технікум. 

Працював трактористом, 

механіком колгоспу.

З 1966 р. — старшим 

редактором редакції журналу 

«Радянське право». 

У 1967 р. закінчив юридичний 

факультет Київського 

державного університету 

ім. Т.Г.Шевченка.

З 1971 р. — аспірант, 

науковий співробітник, 

учений секретар Інституту 

держави і права АН УРСР.

У 1990—1991 рр. працював 

помічником Голови Верховної 

Ради. З 1991 р. очолював 

юридичну службу (управління) 

Адміністрації Президента.

У вересні 1996 р. призначений 

суддею КС за квотою 

глави держави.

18 жовтня того ж року 

обраний Головою КС на 

трирічний термін.

Кандидат юридичних наук. 

Дійсний член (академік) 

Національної академії 

правових наук України, 

заслужений юрист України.

Нагороджений орденами 

Князя Ярослава Мудрого V 

та ІV ступенів, орденом 

«За заслуги» ІІІ ступеня, 

орденом Федеративної 

Республіки Німеччина 

«Великий Хрест за заслуги».

Повноваження 

судді КС склав 22.03.2004.

ВІДЗНАКИ

 & Президент 
України
Указ

Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди 
Дня Конституції України

За значний особистий внесок у 
державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, 
культурно-освітній розвиток України, 
вагомі трудові здобутки та високий 
професіоналізм 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом князя 
Ярослава Мудрого III ступеня

 • МАМУТОВА Валентина Карловича — 
директора Інституту економіко-
правових досліджень Національної 
академії наук України, академіка 
НАН України і НАПрН України, 
м.Донецьк

<…> 

Нагородити орденом княгині 
Ольги ІІІ ступеня 

<…>

 • ОЛІФЕРОВСЬКУ Катерину Пилипівну — 
суддю у відставці апеляційного 
суду Чернігівської області

<…>

Присвоїти почесні звання: 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ»

 • БЄЛІКУ Ігорю Борисовичу — 
першому заступникові начальника 
Державної фінансової інспекції в 
Донецькій області

 • ГУЛЬЧЕНКУ Костянтину Петровичу — 
судді у відставці Верховного Суду 
України 

 • ДАВИСКИБІ Надії Федорівні — 
судді у відставці апеляційного суду 
Запорізької області 

 • ЗУБАРЄВІЙ Катерині Петрівні — 
судді у відставці апеляційного суду 
Львівської області 

 • КОЗЛОВУ Ігорю Миколайовичу — 
Керівникові Управління 
Адміністрації Президента України

 • КОЧКАРОВУ Владиславу 
Вікторовичу — директорові 
Департаменту Державної 
податкової служби України

 • МАРЧУК Наталії Василівні — 
прокуророві Дніпропетровської 
області

 • МОНАЄНКУ Антону Олексійовичу — 
проректорові Класичного 
приватного університету, 
м.Запоріжжя

 • НЕХОЦІ Марії Василівні — 
завідувачеві секретаріату Комітету 
Верховної Ради України з питань 
Регламенту, депутатської етики та 
забезпечення діяльності Верховної 
Ради України

 • ПАВЛІЮ Анатолію Олександровичу — 
прокуророві відділу прокуратури 
Донецької області

 • РОЗДАЙБІДІ Андрію 
Володимировичу — голові 
державної податкової служби у 
Харківській області

 • РУДЯКУ Олександру Вікторовичу — 
начальникові Головного управління 
МВС України у Львівській області, 
генерал-майору міліції

 • СІРЕНКУ Володимиру Васильовичу — 
судді у відставці Верховного Суду 
України 

 • СМОРОДІНОВУ В’ячеславу 
Дмитровичу — судді у відставці 
Верховного Суду України 

 • ФЕРЕНС Олені Миколаївні — 
директорові Департаменту 
Міністерства юстиції України

 • ХАРЧЕНКУ Сергію Миколайовичу — 
заступникові начальника Південної 
митниці – начальнику служби

 • ШВЕДУ Івану Івановичу — першому 
заступникові голови – начальнику 
управління податкової міліції 
державної податкової служби у 
Чернівецькій області

 • ШЕВЧУКУ Віктору Михайловичу — 
деканові факультету Національної 
юридичної академії України, 
м.Харків

 • ШЕРШЕЛЬ Ользі Вікторівні — 
головному консультантові 
Управління Адміністрації 
Президента України

<…>.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
27 червня 2012 року
№417/2012

10 судова влада



Основне тут — характеристика з 
місця роботи. Кажу головному, що 
хочу знову спробувати вступити до 
аспірантури. Тільки не сказав, що на 
денне відділення. Він погодився, а коли 
я вступив і сказав, що на стаціонар… 
важко передати, який був галас.

— Удалося дізнатися, чому поперед-
ні спроби піти з журналу закінчувалися 
невдало?

— Років через 8 зустрів В.Вараксіну. 
На засіданні якоїсь комісії Верховної 
Ради. Вона й відкрила таємницю. 
Мої документи передали керуючому 
справами Ради Міністрів УРСР Кос-
тянтину Бойку. Той зателефонував го-
ловному. Д.Панасюк «доброзичливо» 
повідомив: «Він же нашого права не 
знає, бо закінчив міжнародне відді-
лення». І далі в такому ж дусі.

До речі, через кілька місяців після 
мого вступу в аспірантуру щось подіб-
не він сказав і директорові інституту, 
академікові Володимиру Корецькому. 
Та той відповів: ви характеристику 
підписали зовсім іншу, час покаже… 

— У Радянському Союзі гуманітарі-
ям було важко, адже завжди треба було 
«узгоджувати» свою думку з поглядами 
класиків марксизму-ленінізму та лінією 
партії. Вдавалося?

— Швидше навпаки. Через свою 
принциповість. 

У 1978 році вийшла друком моя 
монографія «Законодавча діяльність 
союзних республік у сфері державно-
го управління». І треба ж було такому 
статися, що я не погодився з думкою 
доктора юридичних наук, професора, 
на той час завідувача сектора науки 
ЦК КПРС Віктора Шевцова з питань 
«політичної, державної влади». Мені 
передав його думку наш новий дирек-
тор — академік Борис Бабій. Я мав ви-
знати нібито допущені методологічні 
помилки. Інакше… Я заперечив: будь-
яких помилок не вбачаю, а тому прошу 
конкретно вказати на них. 

З Москви приїздить член комісії, 
яку створили, Анатолій Шебанов. Він 
також вимагає визнати методологічні 
помилки, бо… Я заперечую, тому що 
йдеться не про помилки, а про роз-
біжності в наукових позиціях — моїх 
і В.Шевцова… На той час я був ученим 
секретарем інституту.

Тоді наш директор звертається до 
московського вченого Юрія Тихомиро-
ва, який працював у Інституті держави 
і права Академії наук СРСР, з прохан-
ням висловити свою думку. Відповідь 
шокувала Б.Бабія — методологічних по-
милок немає! Але ж треба мати на увазі, 
що посада директора узгоджувалась у 
структурах ЦК КПРС і, звісно, у секторі 
науки, тобто у В.Шевцова.

Тож був організований розгляд 
мого питання на засіданні відді-
лу, потім — ученої ради інституту, в 
партбюро. Багато з тих, хто раніше 
рекомендував рукопис монографії до 
друку, зайняли протилежну позицію. 
Непорушним залишився тільки Ми-
кола Козюбра. Він тоді очолював у ін-
ституті відділ теорії держави і права… 

У журналі «Советское государство 
и право» (№8 за 1981 рік) була опублі-
кована рецензія на мою скандальну 
монографію. Та така, що дай Бог кож-
ному науковцю мати щось подібне в 
союзному журналі!

Що ж стосується самого В.Шевцова, 
то його згодом було засуджено на 
8 років за контрабанду радіотоварів з 
Японії, де він перебував у відрядженні 
з дипломатичним паспортом, разом з 
директором Шахназаровим, який очо-
лював якийсь політичний інститут…

«Свого роду хобі була робота над 
законопроектами»

— Наукова робота, як правило, за-
лишає вільний час для хобі. Що колекціо-
нували?

— Свого роду хобі в мене була ро-
бота над законопроектами. Першим 
з них був проект закону про охорону 
та використання пам’яток історії та 
культури. Навіть їздив у Москву, в 
Президію Верховної ради СРСР, на 
консультування.

Був у складі робочої групи з під-
готовки проекту закону про народ-
ну освіту. Паралельно розроблявся 
проект закону про вищу освіту. З ЦК 
надійшла команда: об’єднати ці два 
проекти в один. 

Планувалося створити різні робочі 
групи для роботи над окремими роз-
ділами. Я зауважив, що такий підхід 
є малоприйнятним. Адже доведеться 
зводити текст за змістом до спільного 
знаменника. Запропонував самостій-
но виконати всю роботу. Погодилися. 
І вже в неділю надвечір, за три дні, 
приніс у міністерство проект. Вперше 
й востаннє одержав за це 1100 крб.

— Непогано, як на ті часи… Отже, на 
законотворчості можна було непогано 
заробити?

— Робота над законопроектом була 
на громадських засадах. До того ж уже 
настали часи перебудови, які розкрі-
пачили й наукову думку. У 1989 ро-
ці я самостійно підготував проект за-
кону — про вибори до місцевих рад 
за виробничими й територіальними 
виборчими округами. 

Цим зацікавились у міськкомі пар-
тії. Мене запросив на розмову перший 
секретар. Я зробив свого роду доповідь 
для всіх секретарів райкому із цього 
питання, проект сприйняли схвально, 
та було запізно…

Проте невдовзі до секретаря Прези-
дії Верховної Ради УРСР Миколи Хо-
менка приїхав голова колгоспу «Росія» 
Великобурлуцького району Харків-
ської області, кандидат економічних 
наук Віктор Ворошилов з проханням 
організувати зустріч зі мною, авто-
ром статті в газеті «Правда Украины». 
Зустріч завершилася продуктивно. Я 
звернувся до Голови Верховної Ради 
Валентини Шевченко з відповідною 
пропозицією. Листом від 21.12.89 Пре-
зидія підтримала ідею проведення 
експерименту в Черненській сільській 
раді. ВР затвердила Тимчасове поло-
ження про експериментальну модель 
управління територією Черненської 
сільської Ради Великобурлуцького 
району Харківської області (проект ми 
підготували удвох з В.Ворошиловим). 

Потім було відповідне рішення 
виконкому Харківської обласної ради 
від 19.02.90. «Росію» розформували, а 
основні й обігові кошти та матеріаль-
но-технічні ресурси колгоспу переда-
ли на баланс сільради. В.Ворошилов 
став головою ради й водночас очолив 
виконком, тобто, по суті, виконував 
функції нинішнього сільського голо-
ви. 

Експеримент тривав 8 років.

«Бачити себе в інших, 
інших — у собі»

— Експерименти рідко бувають на-
стільки успішними... Проте справедливо, 
що його ініціатору доручили доводити 
спроможність своєї ідеї. А взагалі: з чого, 
на вашу думку, починається справедли-
вість і де вона закінчується?

— Передусім, як на мене, слід ви-
значитися, що розуміється під цим 
широковживаним словом. У гранично 
широкому розумінні — це соціальне 
явище, що характеризує духовність, 
духовне життя кожної людини як осо-
бистості й суспільства в цілому. 

Вузьке бачення цього феномену 
можна звести до оцінки суті, зміс-
ту взаємних відносин двох і більше 
суб’єктів у конкретно окреслених 
питаннях за принципом: бачити себе 
в інших, інших — у собі. Такими 
суб’єктами обопільних відносин є осо-

би. По-перше, самі по собі як такі, їхні 
об’єднання — громадські й державні. 
По-друге, особи з одного боку й мате-
ріалізовані ними в тих чи інших нор-
мах, в тому числі правових, у релігіях, 
звичаях, обрядах, у різного роду про-
грамах діяльності тощо дії — з другого.

Особа вважає справедливими від-
носини з іншою особою за умови, коли 
оцінка обома суті тих відносин є то-
тожною. Вони ніби знаходять партнера 
один в одному — ти є я, я є ти. Свого 
роду тандем. Оцінка справедливості 
їхніх відносин дається як ними сами-
ми, так й іншими членами суспільства, 
їхніми об’єднаннями, суспільством у 
цілому.

За таких обставин (в умовах ба-
гатоманітності суспільного життя в 
Україні — політичної, економічної та 
ідеологічної) неминуче відбувається 
й динаміка поглядів на суть власного 
бачення справедливості. Акценти в 
оцінці зміщуються й можуть стати 
якщо й не повною мірою протилеж-
ними, то принаймні, скажімо, з оцінки 
«відмінно» знизитися до «задовільно».

Свої погляди з тих чи інших питань 
особа об’єктивує, типізує в різного 
роду громадських об’єднаннях, членом 
яких вона стає завдяки тій чи інший 
участі в них, а також через державні 
структури.

З’являються колективні думки в 
оцінці справедливості, які неминуче 
протиставлятимуться одна одній. І 
неодмінно зароджується процес про-
тистояння, позитивного й негативно-
го, між індивідами та громадськими 
об’єднаннями й державними струк-
турами, між самими об’єднаннями 
громадян, між такими об’єднаннями 
й державними структурами та поса-
довими особами останніх тощо. 

При цьому, безперечно, власне 
бачення поняття одних ніби прище-
плюється, а то й нав’язується іншим. І 
нерідко людина свої погляди на спра-
ведливість залишає при собі як непо-
рушні, а живе за чужою, привнесеною 
справедливістю. Інша залишається 
непорушною у своїй точці зору — сто-
їком. Та більшість змінює погляд на 
конкретне питання, трансформуючи 
його в більш-менш загальновизнаний.

Одначе слід пам’ятати, що суть 
справедливості в розумінні людини 
є та завжди буде переважно динаміч-
ним феноменом, у стані статики деяка 
справедливість є вічною, а деяка — об-
межена історичним проміжком часу.

Ставлення людини до суті справед-
ливості буде опосередкованим. Воно 
відображається в матеріалізованих 
діях у практиці суспільних відносин. 
Зокрема, через норми законодавства, 
моралі, звичаї, обряди, акти громад-
ських організацій. Через оцінку змісту 
тих чи інших норм, практики їх за-
стосування, внаслідок визначення їх 
як справедливих чи несправедливих.

Із цією метою Конституція й за-
кріплює відповідні права людини та 
громадянина на реалізацію себе, своєї 
особистості в практиці суспільних від-
носин. Реалізуючи ці права, людина 
вступає в певні суспільні відносини. 
Отже, вона насамперед оцінює мож-
ливість своєї участі в тих чи інших 
відносинах. Наскільки вона як осо-
бистість упишеться в інтелектуальний 
потенціал, матеріалізований у нормах, 
звичаях, релігіях і т.ін. чи виражений 
у конкретних діях, духовному над-
банні тощо, іншої сторони — інших 
громадян, їхніх об’єднань, державних 
органів, посадовців.

Якщо все це людина сприйме, по-
бачить себе в усьому цьому, то такі 
відносини вона вважатиме справед-
ливими. Та з початком виникнення 
розбіжностей зароджуватиметься й 
процес закінчення для людини спра-
ведливості, який завершиться оцін-
кою-антиподом — «несправедливість». 

Тоді людина шукатиме нове місце 
своєму «я», де б вона бачила себе в ін-
ших, а інші бачили її в собі — засади 
справедливого.

— А як би ви визначили справедли-
вість судочинства?

— Так, за цивільно-правовим за-
конодавством завданням цивільного 
судочинства є, зокрема, справедливий 
розгляд і вирішення цивільних справ 
з метою захисту прав, свобод та інте-
ресів фізичних осіб, юридичних осіб 
та інтересів держави.

Отже, суд має виходити не тільки 
з принципу верховенства закону, а й 
з принципу справедливості. Застосу-
вання його судом передбачає враху-
вання ним конституційного принци-
пу верховенства права. А це означає 
пріоритет дії принципу верховенства 
права над принципом верховенства 
закону. Тобто суд має брати до уваги 
передусім природні права людини 
при захисті порушених, невизнаних 
або оспорюваних її прав, свобод та 
інтересів.

Суд у своїй діяльності уособлюєть-
ся в живих людях. І вони при розгляді 
та вирішенні справ повинні бачити 
себе не тільки в законі, а й в тих людях, 
яких вони судять. З їх природними 
правами, потребами, які не завжди 
охоплює норма закону.

Безсумнівно, в основу розгляду 
судами конкретних справ громадян 
має бути покладено гуманний мотив, 
тобто людяність, яка є ознакою будь-
якої правової норми. 

На жаль, практика застосування в 
роботі державних органів принципу 
справедливості, верховенства права 
належним чином не вивчається, не до-
сліджується. Дія цих принципів зали-
шається здебільшого декларативною.

«Щастя — це свого роду 
симфонія життя кожної людини, 
мелодія буття»

— Який недолік сприяв вам у тому, 
щоб домогтися чогось у житті, а який 
найбільше заважав?

— Не можу однозначно сказати, 
який з моїх недоліків, а вони, звісно, 
були і є, як і в кожної людини, ставав 
на заваді, бо в мене не було планів 
зробити якусь кар’єру. Було б це, то, 
безперечно, долав би перешкоди. Але 
саме завдяки цьому «недоліку» я ба-
гато чого домігся в житті. Професії 
тракториста, техніка-механіка, юрис-
та, редактора, судді (тим більше Голови 
Конституційного Суду), як і статуси 
науковця, державного службовця, 
прийшли самі по собі. 

Здобуття професій, посад зумов-
лено було певними обставинами мого 
життя, впливом людського фактору. 
Бог і доля вели мене по життєвому 
шляху.

— На вашому шляху траплялися різ-
ні особи. А яких людей ви намагаєтесь 
уникати?

— Відверто кажучи, у мене немає 
такого принципу — намагатись уни-
кати якихось людей. Іду на контакти, 
розмови з будь-ким. Інша річ, коли під 
час спілкування виявиться, що люди-
на прагне зустрічі з якихось недобрих 
міркувань. Тоді намагаюсь якомога 
тактовніше завершити розмову.

— Щастя для вас — це… 
— Перелік того, що можна назвати 

щастям, не є вичерпним. Адже епізо-
ди, складові щастя починаються ще 
в лоні матері. І вона перша дає його 
ще в зачатку людини, який відчуває 
це й ощасливлює, у свою чергу, саму 
неньку.

З появою на світ щастя людини за-
лежить передусім від батьків, від неї 
самої, від довколишніх і суспільства 
в цілому.

Щастя — це стан душевної благо-
даті, блаженства, вдоволення життям, 

зумовлений його невичерпними ре-
аліями. Людина відчуває такий стан 
завдяки входженню в суспільство, у 
відносини з іншими людьми, у дику й 
рукотворну природу, світове співто-
вариство… При цьому вона залиша-
ється сама собою, такою, якою вона є 
насправді, — зі своїми позитивними й 
негативними рисами характеру. 

У кожного мелодія життя індивіду-
альна. І це закономірно. Адже в кожно-
го своє світосприймання, світогляд. За 
щастя для себе дехто вважає за можли-
ве чинити перешкоди загальновизна-
ному поступальному руху або діяти в 
суто власних корисливих інтересах. У 
таких людей усе це вкладається в стан 
їхнього душевного піднесення, без-
межного задоволення, радості, тобто є 
для них щастям. До пори до часу. На-
справді це духовне поневолення себе.

Подібне «щастя» не залишається 
непоміченим іншими, суспільством. 
І з такими проявами ведуть бороть-
бу. Аж до покарання. Морального та 
правового.

Щастя для людини, в тому чи ін-
шому вимірі, велике чи невелике, це 
і її праця, хоч якою б вона була, і по-
всякденне буття поза її межами: спіл-
кування з людьми, сприйняття краси 
природи. Навіть при нещасті потрібно 
вірити в щастя, не боятися нещастя.

Пригадую, у свої 17 я доглядав на 
фермі групу три-чотиримісячних те-
лят. Їх було десь 30. Обожнював цю 
роботу. Особливо коли вигонив їх на 
пашу. Пам’ятаю, було це в кінці травня, 
десь опівдні вони розляглися в лісопо-
садці в тіні. Я присів поблизу зеленого 
пшеничного поля. Сонячно. Тихо. Пе-
реді мною через широченну балку — 
інше поле. Відчув неймовірну красу 
природи. Обожнював рідний куточок 
природи, а вона обожнювала мене. 
Щастя моє було неперевершеним…

Як щастя сприймали і батьки, 
і діти ті миттєвості, коли взимку в 
теп лу хату заносили та клали на роз-
стелену на підлозі пшеничну солому 
новонароджене телятко. Щастям було 
спостерігати з часом, як воно намага-
лося зіп’ятися на ноги, напувати його 
молоком, духмяний запашок якого 
наповнював усю хату.

Тобто щастя — це свого роду сим-
фонія життя кожної людини у всій 
його багатоманітності, мелодія буття. 
Попри всі негаразди, перешкоди, через 
які треба пройти й не втратити, а на-
впаки, утвердити себе.

— Від якої пропозиції ви не зможете 
відмовитися?

— Не зміг би відмовитися від про-
позиції, коли б з’ясував для себе, що 
прийняти й реалізувати її мені під 
силу. Тобто вистачить фаху, життє-
вого досвіду, здоров’я, натхнення. До 
того ж не буду на заваді достойнішому 
конкретної пропозиції.

— Що востаннє змусило вас посміх-
нутися?

— Важко виділити щось значуще. 
Хіба що пропозиція одного з колег 
унести зміну до Конституції, яка явно 
неприйнятна. У науці також вислов-
люються ідеї, що викликають лише 
посмішку. Але вони є також рушійною 
силою, бо стимулюють потребу глибше 
зануритись у проблему й дослідити 
питання і в іншому ракурсі.

— Який ваш улюблений вислів?
— Ним стало свого роду прізвись-

ко, яке дали мені студенти під час на-
вчання на юридичному факультеті: 
«Так, але…». Ми часто дискутували. 
І я не те що опонував у всьому, однак, 
погоджуючись, кажучи «так», додавав 
«але». Висловлював свою точку зору, 
щось уточнював, заперечував, об-
грунтовував. Це в подальшому стало 
й моїм життєвим принципом. Хоч і 
діставалося за це. Із таких ситуацій ви-
ходив, оскільки оте «але» здебільшого 
було переконливим. #

ПОЗИЦІЯ

Не правом єдиним
Конституція встановлює гарантії, які неможливо виконати
 ( Закінчення, початок на стор.1

Модератор заходу суддя Європей-
ського суду з прав людини ad hoc Ста-
ніслав Шевчук відзначив, що сьогодні 
правники більше цікавляться тією 
сферою, у якій безпосередньо пра-
цюють, але якщо будуть зруйновані 
судова система й принцип верховен-
ства права — знання в спеціалізації 
не допоможуть. Тому вирішення цих 
питань мало б бути спільною справою 
для всіх юристів. 

Суддя Конституційного Суду у 
відставці Петро Мартиненко у сво-
єму виступі відзначив, що органи 
влади мають керуватися не лише 
нормами й принципами, а й кон-
ституційною цінністю, яка прямо 
в тексті Основного Закону не про-
писана, але випливає з нього. На-
приклад, в Конституціях країн ЄС 
і в законодавстві не йдеться про 
принципи соціальної справедли-
вості, але суди керуються ними на 
практиці.

П.Мартиненко показав на при-
кладі, як це положення діє в Іспанії, 
де суд може відмовитись від засто-
сування норм Цивільного кодексу, 
коли вони не узгоджуються з поло-

женням про соціальність держави. 
«Якщо орендар не платить за жит-
ло, власник приміщення має право 

звернутись до суду, щоб розірвати 
договір з ним. Однак суд ніколи не 
виселить людей на вулицю», — від-

значив П.Мартиненко. Відповідно до 
судової практики, законник прийме 
рішення про призупинення прова-
дження й передасть до муніципалі-
тету ухвалу, щоб той поставив сім’ю 
орендаря в чергу на соціальне житло. 
Звісно ж, цей механізм працювати-
ме лише тоді, якщо в людей дійсно 
немає коштів. Лише після того, як 
орендар отримає соцжитло, суд по-
новить розгляд справи, тоді ж врахує 
і всю орендну заборгованість за час 
«простою».

Паперові гарантії

П.Мартиненко звернув увагу, що 
останнім часом критиці піддається 
розд.ІІ Конституції, присвячений пра-
вам, свободам та обов’язкам людини 
і громадянина. Зокрема, про те, що 
його положення декларативні, гово-
рив Голова Верховної Ради Володимир 
Литвин. 

Однак, на думку судді КС у відстав-
ці, цей розділ один з найкращих. Він 
звернув увагу, що його статті визна-
чають не лише права і свободи, але й 
можливі обмеження. Крім цього, ст.64 
Конституції вимагає, щоб закони при-
ймались із врахуванням цих обмежень 

і без додавання нових, а ст.8 закріплює 
Основний Закон як норму прямої дії. 
Таким чином, колись прийняті права 
і свободи опиняються під надійним 
захистом. 

Можна навести й приклади, коли 
законодавець пішов іншим шляхом. 
Так, у конституції РФ так само про-
писано права і свободи, але вказано, 
що реалізуються вони через закони. 
Таким чином влада отримала великий 
простір для маневрів.

Разом з тим, на думку П.Мар-
тиненка, цей розділ має і значний 
недолік, оск і льки в ньом у про-
писано соціальні права. Зокрема, 
Констит у ці я гара нт ує пра во на 
працю. «Якщо право у вас є, а праці 
немає, то за законами конституцій-
ного права ви маєте звернутися в 
суд, який повинен вам дати пра-
цю, але зробити цього не може», — 
відзначив П.Мартиненко. Теж саме 
стосується і «достатнього життєвого 
рівня», адже країни, у чиїх конститу-
ціях про нього не йдеться, забезпечу-
ють його, а в Україні склалась проти-
лежна ситуація. Тому парламентарі, 
за словами судді, мають більш чітко 
розрізняти, які сфери регулюються 
законами, а які — Конституцією. #

П.Мартиненко закликав виключити з Конституції соціальні права, 
адже гарантувати їх реалізацію все одно неможливо.
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ДАТИ І НАЗВИ

Присвоїти не можна 
відмовити
Дати ім’я відомої людини юридичній особі, бульвару або космічному кораблю стало складніше

ТИМУР КРЮКОВ, 
юрист, м.Київ

Наприкінці червня набрав 
чинності закон «Про присвоєння 
юридичним особам, об’єктам 
права власності імен (псевдонімів) 
фізичних осіб, ювілейних 
і святкових дат, назв і дат 
історичних подій». Тепер знані 
діячі вже не зможуть побувати на 
бульварі «імені себе».

Хто й за що

Отже, спробуємо розібратися в 
основних правилах присвоєння імен, 
дат і подій. Новий закон дозволяє на-
дати ім’я (або псевдонім) відомої особи:

• юридичним особам;
• об’єднанням, з’єднанням, військо-

вим частинам, військовим навчальним 
закладам, установам Збройних сил, 
іншим військовим формуванням;

• літальним апаратам, річковим і 
морським суднам, об’єктам космічної 
діяльності;

• скверам, бульварам, вулицям, про-
вулкам, узвозам, проїздам, проспектам, 
площам, набережним, мостам.

Проаналізувавши закон, можна 
зробити висновок, що особи, імена 
яких передбачається увічнити, по-
винні зробити хоча б одне з такого 
переліку:

• вагомий внесок у боротьбу за не-
залежність, розвиток Української дер-
жави, підтримку міжнародного миру 
й безпеки, зміцнення міжнародного 
авторитету України;

• героїчний вчинок або звершення 
в ім’я Вітчизни;

• значний особистий внесок у роз-
виток науки, освіти, культури й інших 
сфер суспільного життя.

Такими особами можуть бути та-
кож іноземці.

Присвоїти ім’я відомої людини 
можна тільки після її смерті. 

В Одесі 5 квітня 2009 р. бульвар 
Мистецтв був перейменований на честь 
і нині живого та здорового Михайла 
Жванецького. Як таке могло статися? 
Адже попередній документ — указ Пре-
зидії Верховної Ради УРСР від 12.03.81 
№1654-Х «Про порядок вирішення 
питань адміністративно-територіаль-
ного устрою Української РСР» також 
забороняв називати подібні об’єкти 
іменами живих людей. А вся річ у тому, 
що в указі вичерпний перелік об’єктів 
включав тільки проспекти, вулиці, 
провулки, площі, сквери, парки, мости 
й інші споруди (про бульвари не згаду-
валося!). Тому не позбавлена почуття 
гумору Одеська міська рада скориста-
лася лазівкою й на 75-річчя почесного 
жителя піднесла йому подарунок. 

Тепер, після ухвалення закону, 
така можливість утрачена: бульвари 
включені до переліку, відповідно, знані 
діячі (живі) вже не зможуть побувати 
на бульварі «імені себе».

Крім того, юридичні особи та зга-
дані об’єкти можна називати на честь 
ювілейних і святкових дат, а також іс-

торичних подій або їх дат. Необхідно, 
щоб такі події та дати могли:

• популяризувати відомі факти 
історії України, що відображають 
звершення й досягнення в ім’я нашої 
держави;

• формувати історичну свідомість 
Українського народу;

• сприяти розвитку науки, літера-
тури, архітектури, мистецтва й інших 
сфер суспільного життя.

Хто клопоче і хто надає

Згідно із законом рішення про при-
своєння юридичним особам і об’єктам 
імен, дат, назв подій приймають:

• Президент — об’єдна нням, 
з’єднанням, військовим частинам і 
т.д., а також об’єктам, закріпленим за 
ними, за поданням міністра оборони 
або органу, що здійснює управління 
військовими формуваннями;

• Кабінет Міністрів, міністерства, 
Національна академія наук України, 
національні галузеві академії наук — 
юридичним особам, що перебувають 
у сфері їх управління, й об’єктам, за-
кріпленим за ними, за уявленням ке-
рівників таких юридичних осіб;

• Верховна рада Автономної Рес-
публіки Крим — юридичним особам, 
майно яких уходить до складу майна, 
що належить АРК, й об’єктам, що пе-
ребувають в їх віданні, за поданням 
голови Верховної ради АРК;

• обласні, районні ради — юридич-
ним особам, майно яких перебуває 
в спільній власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст, й об’єктам, за-
кріпленим за ними, за поданням голо-
ви обласної (районного) ради;

• сільські, селищні, міські ради —
юридичним особам, майно яких пе-
ребуває у власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст, і об’єктам, за-
кріпленим за ними, а також вулицям, 
провулкам, проспектам, площам, 
паркам, скверам, бульварам, узвозам, 
проїздам, набережним, мостам, за по-
данням сільського, селищного, місь-
кого голови.

Як назвати вулицю

Отже, надавати вулицям (скверам, 
бульварам, провулкам, узвозам, про-
їздам, проспектам, площам, набереж-
ним, мостам) імена відомих людей, а 
також дати й назви подій може відпо-
відна місцева рада (сільська, селищна, 
міська).

Клопотати про присвоєння має пра-
во тільки голова. Причому робити це 
він може як за власною ініціативою, так 
і на підставі пропозицій держорганів, 
трудових колективів, об’єднань грома-
дян, і людей. Як відомо, пропозиція є 
різновидом звернення в розумінні за-
кону «Про зверненнях громадян». Тому 
пропозиції про надання імен вулицям і 
бульварам можна сміливо відправляти 
у вільній формі на розгляд відповід-
ному мерові. Сільському (селищному, 
міському) голові буде важко не відре-
агувати на пропозицію громадянина 
з приводу надання якій-небудь вулиці 
(провулку тощо) імені або дати (згідно 
із законом — зовсім не можна).

Вирішивши, що пропозиція заслу-
говує уваги, голова може підготувати 
на розгляд ради, яку очолює, подан-
ня. У нім він повинен обгрунтувати 
необхідність присвоєння, прикласти 
інформаційну довідку про фізичну 
особу, ім’я якої є намір увічнити, або 
про пам’ятну дату. Крім того, до по-
дання голова додає:

• розрахунок і кошторис витрат, 
пов’язаних із присвоєнням;

• зауваження та пропозиції, отри-
мані за наслідками громадського об-
говорення;

• заяву про згоду родичів особи, 
ім’я якої присвоюється об’єкту (якщо 
вони є).

Потім рада приймає відповідне 
рішення і (якщо воно позитивне) ву-
лиця «засяє» новим ім’ям. Або датою. 
Або назвою.

Чому це може не спрацювати

Перше. Закон передбачає, що на-
давати імена (псевдоніми) й дати (на-

зви) можна тільки після проведення 
громадського обговорення.

Вказано, що порядок обговорення 
таких питань затверджуватиме Уряд. 
Тобто до набуття чинності відповід-
ною постановою Кабінету Міністрів 
нічого нічому не присвоять.

Друге. Закон передбачає, що нада-
вати імена (псевдоніми) й дати (назви) 
можна тільки за згодою відповідного 
трудового колективу. Об’єктами пра-
ва власності, яким можуть присвою-
ватися імена (дати, події тощо), є не 
лише літальні апарати, плавучі засо-
би й космічні об’єкти, а також вулиці, 
сквери, бульвари й т.ін. Який «відпо-
відний трудовий колектив» повинен 
погоджуватися з наданням вулиці 
назви відомого діяча — незрозуміло! 
Ймовірно, було б незайвим зробити в 
законі застереження про те, що трудові 
колективи і об’єкти у вигляді вулиць й 
бульварів «лежать у різних площинах».

Третє. Акт не припускає внесення 
доповнень до закону «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб і фізичних 
осіб — підприємців». Це означає, що 
реєстратори продовжуватимуть реє-
струвати юридичних осіб по-старому 
(зокрема й ті, які будуть названі від-
повідним чином у порядку, передба-
ченому цим законом). Ніякі додаткові 
документи, пов’язані з дотриманням 
механізму присвоєння імен, дат, назв 
подій, прикладати не доведеться: закон 
цього не вимагає, а навіть навпаки, ре-
єстраторові забороняється це робити. 
Тобто юридичну особу (зокрема назва-
ну на честь відомого діяча або події) 
зареєструють незалежно від того, до-
тримана процедура присвоєння чи ні.

Четверте. Закон не містить по-
ложень про відповідальність і не 
узгоджений з чинними актами. На-
приклад, з Кодексом торговельного 
мореплавства. Так, відповідно до ст.21 
кодексу судно повинне мати назву, яку 
йому надає власник. Відповідно, по-
рядок присвоєння судну назви вста-
новлений саме на підставі цього по-
ложення. Інакше кажучи, комунальне 
підприємство може надати плавучому 
засобу будь-яку назву (в тому числі й 
на честь відомих діячів) відповідно 
до КТМ. Самостійно. Й оскільки но-
воспечений закон не припускає від-
повідальності за його порушення, то 
такому комунальному підприємству 
(точніше, його директорові) за подібне 
свавілля нічого не буде.

П’яте. Якщо не враховувати вулиць 
(бульварів та ін.), то всього один пра-
вовий акт припускає можливість при-
своєння об’єкту «власної» назви. Це, як 
вже було згадано вище, КТМ. Ні Пові-
тряний кодекс, ні закон «Про космічну 
діяльність» таких положень не містять. 
Тобто зі всіх згаданих об’єктів (літаль-
них апаратів, космічних об’єктів, пла-
вучих засобів) тільки суднам можна 
буде надати ім’я. Безумовно, ніхто не 
забороняє називати штучний супут-
ник ім’ям Костянтина Ціолковського, 
а літак — Івана Покришкіна (напри-
клад, у газетах або інтерв’ю), проте 
запис про них у відповідних реєстрах 
не включатиме присвоєних імен. З та-
ким же успіхом можна назвати карету 

швидкої допомоги ім’ям доктора Ми-
коли Пирогова, а причіп з фруктами —
ім’ям селекціонера Івана Мічуріна. 
«Юридичний» результат буде таким 
же і без закону.

Приватники — у вакуумі

Якщо з присвоєннями, здійснюва-
ними  органами держави й місцевого 
самоврядування, все більш-менш 
зрозуміло, то з юридичними особами 
приватного права й фізичними осо-
бами виникають складнощі.

Сам закон однозначно говорить 
таке.

Перше. Він регулює відносини у 
зв’язку з наданням об’єктам права 
власності, належним фізичним осо-
бам, відомих імен, дат, назв подій. 
Зрозуміло, що тут мова може йти 
тільки про літальні апарати й плавучі 
засоби (судна). Ми вже не говоримо 
про те, що ці положення можуть (і, 
напевно, повинні) встановлюватися 
відповідними кодексами, про це йшла 
мова вище. Виходить, що власник, 
припустимо, яхти, зобов’язаний при-
своїти їй ім’я (дату) в установленому 
цим законом порядку. Проте список 
осіб, котрі готують подання про 
присвоєння (як, утім, список органів 
і осіб, що ухвалюють відповідні рі-
шення) вичерпний. Серед них немає 
фізичних осіб. Виходить, що закон 
регулює порядок надання плавучим 
засобам і літальним апаратам, які 
перебувають у власності фізичних 
осіб, відомих імен, подій і дат тільки 
в тому випадку, якщо згадані об’єкти 
закріплені за юридичними особами. 
Теоретично таку можливість при-
пустити можна. Але це вельми дивно.

Друге. Юридичні особи приватної 
форми власності та їхні об’єкти мо-
жуть присвоювати імена (псевдоніми), 
дати й назви подій з дотриманням під-
став і умов, передбачених ст.3 закону. У 
той же час вона передбачає обов’язкове 
громадське обговорення та згоду тру-
дового колективу. Абсурд? Схоже на те.

Підсумок

Кажучи про результати, які прине-
се цей закон, відзначимо таке. Єдиний 
сегмент відносин, в якому акт може 
працювати, — це присвоєння імен, дат 
і подій вулицям, проспектам тощо. У 
всьому іншому ми маємо лише колізію 
із чинними законами або спробу «за-
регулювати» те, що не підлягає регу-
люванню в принципі.

Проте важливість закону велика, 
особливо для місцевих рад і сільських, 
селищних, міських голів. Згаданий 
вище указ Президії ВР УРСР давно 
застарів і до останнього часу мав, 
швидше історичну значущість. Тепер 
же виникла певна ясність щодо того, 
в якому напрямку слід рухатися, щоб 
присвоїти вулиці ім’я «належного ге-
роя». Якщо Кабмін не забуде затверди-
ти порядок громадського обговорення, 
то, можливо, в найближчому майбут-
ньому кількість вулиць Володимира 
Леніна на просторах нашої Батьків-
щини істотно зменшиться. #

Одеська міськрада, скориставшись лазівкою в законодавстві, подарувала М.Жванецькому на 
75-річчя цілий бульвар. Сьогодні такий «креатив» уже не пройде.

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Трудитися, трудитися і ще раз трудитися
Запроваджується 48-годинний робочий тиждень, але не для всіх категорій працівників
ОКСАНА ЗАЙЦЕВА

Наближається 2013 рік, коли 
українці почнуть жити за 
новим кодексом. Цей факт 
змушує фахівців аналізувати, 
які нововведення чекають і 
працівників, і працедавців. 
Всеукраїнська мережа 
практикумів від Компанії 
«ЛІГА:ЗАКОН» провела 
черговий практикум «Трудовий 
кодекс: час вивчення і 
підготовки настав! Аналіз 
трудових відносин, прав і 
обов’язків, робочого часу й 
відпочинку», на якому Тетяна 
Мойсеєнко, бухгалтер-експерт, 
податковий консультант, 
фахівець з трудового права 
поділилася досвідом.

Нормою залишиться 40 годин 

«Кодекс написаний сучасною гра-
мотною юридичною мовою й оновлює 
трудові відносини. КЗпП діє з 1971 ро-
ку й уже давно застарів. А Україні в цій 
сфері необхідні зміни», — такої думки 
дотримується Т.Мойсеєнко.

Суспільний резонанс дістали по-
відомлення про збільшення трива-

лості робочого тижня. Проте вони 
виявилися лише чутками. Нормою за-
лишиться 40-годинний робочий тиж-
день. У ст.143 вказано, що в окремих 
випадках робочий день може тривати 
12 годин, але не більше (наприклад, 
це стосується водіїв-далекобійників, 
тих, хто працює вахтовим способом, і 
то йдеться тільки про 48 год. на тиж-
день). У чинному кодексі це питання 
не врегульовано. Водночас загальний 
відпрацьований час за місяць не може 
перевищувати нормативного (виходя-
чи з 8 год. на день). Якщо працівник 
одного тижня працював 48 годин, то 
наступного — в нього має бути 32 ро-
бочі години.

Уводиться можливість роботи вдо-
ма й гнучкий графік робочого часу 
протягом дня на розсуд працівника. 
За місяць, правда, він зобов’язаний 
відпрацювати норму — з розрахунку 
8 год. на день помножити на кількість 
робочих днів.

Один з плюсів проекту — обо-
в’язкове укладення трудового договору 
в письмовій формі. 

Положення, що стосуються стро-
ку випробування при працевлашту-
ванні, залишаються колишніми. Так, 
цей термін для фахівців не може 
перевищувати 3 місяців, а для ро-
бітників — 1. Строк тривалістю до 

6 місяців може встановлюватися, на-
приклад, для керівників юридичних 
осіб, їхніх заступників, а також для 
головбухів та їхніх заступників.

Уводиться строк випробування для 
інвалідів і молодих фахівців — випус-
кників вузів, але скасовується для ва-
гітних і переможців конкурсного від-
бору на заміщення вакантної посади.

Заохочувальній відпустці — 
бути

Зберігаються всі наявні в чинному 
КЗпП види відпусток, і передбачено 
додаткові — за стаж і заохочувальна —
до 35 календарних днів, але, правда, 
виключно за бажанням і рішенням 
керівника. 

На так звану соціальну відпустку 
можуть розраховувати особи, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, й один з батьків дитини, 
що має інвалідність, пов’язану з Чор-
нобильською катастрофою. Наразі — 
це пільга.

Відпустка без збереження зарп-
лати може бути продовжена за пого-
дженням сторін на строк до 3 місяців 
(нині — 2 тижні). Уводиться не менш 
ніж 30-хвилинна перерва на обід, у 
КЗпП регламентується тільки макси-
мальний час обіду — 2 год. 

Ні в старому кодексі, ні в законо-
проекті немає і слова про щохвилинну 
тарифікацію робочого дня. Цікавий 
такий факт: якщо працівник запіз-
ниться з обіду або на роботу на певну 
кількість хвилин, працедавець може 
його покарати хіба що за порушення 
правил внутрішнього трудового роз-
порядку.

У кодексі детально прописані пи-
тання атестації працівників, хоча ра-
ніше вони в основному регулювалися 
постановою КМ від 23.11.2011 №341.

Дати чи не дати — 
ось у чому питання

У проекті містяться норми, які 
врегулюють правовідносини, що ви-
никли у зв’язку з ухваленням закону 
«Про захист персональних даних» від 
1.06.2010 №2297-VI. Зокрема, наведено 
перелік необхідних документів під 
час вступу на роботу, тобто праце-
давець отримує доступ до особистих 
даних співробітника. А ось як далі 
обробляються ці дані?

Згідно із законом роботодавець 
повинен створити базу персональ-
них даних і зареєструвати в Дер-
жавній службі з питань за хисту 
персональних даних, при цьому від 
працівника необхідно отримати 

згоду на обробку й дозвіл на здій-
снення повноважень, передбачених 
законодавством.

Т.Мойсеєнко радить: «Під час 
вступу на роботу в заяві, крім стан-
дартних слів «Прошу прийняти...», 
другим абзацом варто додати — «Даю 
свою згоду і дозвіл на отримання, 
передання і оброблення моїх персо-
нальних даних». Причому повинна 
бути обов’язково сформульована мета 
їх оброблення».

Якщо ж працівник відмовляється 
дати згоду на оброблення його пер-
сональних даних, то роботодавець 
може, за рекомендацією ДСЗПД, опра-
цьовувати його дані в межах, визна-
чених трудовим законодавством. У 
проекті кодексу способи примусити 
дати згоду й дозвіл відсутні.

Більш того, працівник може ви-
магати, щоб його персональні дані 
були змінені або знищені будь-яким 
власником і розпорядником цієї бази.

«У проекті Трудового кодексу, що 
займає всього 201 сторінку, досягнута 
рівновага між правами й обов’язками 
обох сторін — працедавця і праців-
ника. При цьому розширені права 
працедавця, а працівників — звужені, 
збільшена їх відповідальність за не-
добросовісну роботу», — відзначила 
Т.Мойсеєнко. #

12 законодавча влада



РОЗ’ЯСНЕННЯ

Розплата й компенсація
Одночасне стягнення пені та штрафу — 
подвійна відповідальність чи складові неустойки?

ДМИТРО КОВАЛЬСЬКИЙ, 
начальник відділу 
забезпечення роботи 
заступника голови ВГС;

ДЕНИС ХОМЧЕНКОВ, 
помічник заступника
голови ВГС

Як законодавство, так і суди 
дозволяють одночасне стягнення 
пені та штрафу, оскільки 
вважають їх різними формами 
неустойки. Разом з тим підприємці 
досить часто намагаються довести, 
що це подвійне притягнення 
до відповідальності, а значить, 
суперечить чинним нормам.

Контроль — необхідний

Перехід економіки до розвинених 
ринкових відносин багато в чому за-
лежить від правового забезпечення 
відповідних реформ, створення на-
лежних умов для функціонування 
суб’єктів господарської діяльності й 
суворого додержання ними вимог за-
конодавства.

Відповідальність у господарському 
праві базується на загальнотеоретич-
них засадах і визначається як обов’язок 
суб’єктів підприємництва за допущені 
ними правопорушення опинятися в 
ситуації, коли настають обтяжливі для 
них наслідки (як правило, майнового 
або немайнового характеру), перед-
бачені санкцією норми права. Інакше 
кажучи, відповідальність — зафіксо-
вана в нормативно-правових актах чи 
передбачена договором міра примусу, 
що застосовується до особи, яка вчи-
нила правопорушення. Як усяка юри-
дична відповідальність, господарська 
відповідальність настає лише в разі 
правопорушення.

За невиконання чи неналежне ви-
конання взятих на себе зобов’язань чи 
передбачених нормами права публіч-
но-правових обов’язків, порушення 
правил здійснення господарської 
діяльності застосовуються відповід-
ні санкції. Вони покликані стимулю-
вати належне виконання вказаних 
зобов’язань, гарантувати законні 
права та інтереси контрагентів, спо-
живачів і самої держави, в тому числі 
й відшкодування збитків. Санкції за-
стосовуються на підставах і в порядку, 
передбачених Господарським кодек-
сом, іншими законами й договорами. 

Господарсько-правова відпові-
дальність грунтується на принципах, 
згідно з якими:

• потерпіла сторона має право на 
відшкодування збитків незалежно від 
того, чи зазначено про це в договорі;

• передбачена законом відповідаль-
ність виробника (продавця) за недоб-
роякісність продукції застосовується 
також незалежно від того, чи є засте-
реження про це в договорі;

• сплата штрафних санкцій за пору-
шення зобов’язання, а також відшко-
дування збитків не звільняють право-
порушника від виконання прийнятих 
зобов’язань у натурі в разі відсутності 
на це згоди другої сторони;

• у договорі неприпустимі засте-
реження щодо виключення або об-
меження відповідальності виробника 
(продавця) продукції.

Підставою господарсько-правової 
відповідальності є вчинене право-
порушення у сфері господарювання. 
При цьому учасник господарських 
відносин відповідає за невиконання 
або неналежне виконання договору чи 
порушення правил діяльності, якщо не 

доведено, що ним ужито всіх залежних 
від нього заходів для недопущення 
правопорушення.

Співвідношення санкцій

Одним з видів господарських санк-
цій згідно з ч.2 ст.217 ГК є штрафні 
санкції, до яких віднесено штраф та 
пеню (ч.1 ст.230 ГК).

В ст.549 Цивільного кодексу ви-
значено, що «неустойкою (штрафом, 
пенею) є грошова сума або інше май-
но, які боржник повинен передати 
кредиторові у разі порушення свого 
зобов’язання. Штрафом є неустойка, 
що обчислюється у відсотках від суми 
невиконаного або неналежно викона-
ного зобов’язання. Пенею є неустойка, 
що обчислюється у відсотках від суми 
несвоєчасно виконаного грошового 
зобов’язання за кожен день простро-
чення виконання».

Розмір штрафних санкцій встанов-
люється законом. Якщо ж цей розмір 
законом не визначено, то відповідно 
до ч.4 ст.231 ГК вони застосовуються 
в передбаченому договором розмірі. 
«При цьому розмір санкцій може бути 
встановлено договором у відсотково-
му відношенні до суми невиконаної 
частини зобов’язання або у певній, ви-
значеній грошовій сумі, або у відсотко-
вому відношенні до суми зобов’язання 
незалежно від ступеня його виконан-
ня, або у кратному розмірі до вартості 
товарів (робіт, послуг)».

Такий вид забезпечення виконан-
ня зобов’язання, як пеня та її розмір, 
передбачено ч.3 ст.549 ЦК та стст.1, 
3 закону «Про відповідальність за 
несвоєчасне виконання грошових 
зобов’язань». Одночасне стягнення 
пені та штрафу за порушення окремих 
видів господарських зобов’язань мож-
ливе згідно з ч.2 ст.231 ГК.

В інших випадках порушення ви-
конання зобов’язань чинне законо-
давство не встановлює для учасників 
господарських відносин обмежень 
права передбачати в договорі одно-
часне стягнення пені та штрафу, що 
узгоджується зі свободою договору, 
встановленою ст.627 ЦК, коли сторони 
є вільними в укладенні договору, ви-
борі контрагента та визначенні умов 
договору з урахуванням вимог цього 
кодексу, інших актів цивільного зако-
нодавства, звичаїв ділового обороту, 
вимог розумності та справедливості.

Привід для суперечки

Разом з тим трапляються випадки, 
коли суб’єкт господарювання, який 
порушив узяті на себе відповідно до 
договору зобов’язання, намагається 
уникнути відповідальності, посилаю-
чись на те, що закріплення в договорі 
можливості стягнення з нього додат-
ково до пені штрафу у визначеному 
розмірі є неправомірним та фактично 
означає можливість подвійного при-
тягнення до відповідальності за одне 
порушення. При цьому боржник по-
силається на те, що пеня та штраф є 
окремими та самостійними видами 
юридичної відповідальності.

Слід зазначити, що, за загальним 
правилом, розмір штрафних санкцій 
передбачається законом чи договором. 
Пріоритет у визначенні розміру санк-
цій надається закону. 

Сторони мають право погоджу-
вати будь-які умови договору, які не 
суперечать законодавству, на свій роз-
суд. Однак у разі недосягнення згоди 
щодо встановлення розміру штрафних 
санкцій за порушення зобов’язання за-
конодавець ч.5 ст.231 ГК надає право 
заінтересованій стороні звернутися 
до суду.

Як приклад можна навести ви-
падок звернення товариства до гос-
подарського суду з позовною заявою 
про стягнення на його користь із під-
приємства основного боргу в розмірі 
42 тис. грн., штрафу — 4,2 тис., пені — 
2,428 тис. та 3% річних у розмірі 303 
грн. Позовні вимоги товариство, по-
силаючись на норми ЦК та ГК, обгрун-
товувало тим, що воно, на виконання 
укладеного з підприємством договору, 
поставило йому металопродукцію, 
проте останнє її не оплатило, внаслі-
док чого має заборгованість у розмірі 
42 тис. грн., яка підлягає стягненню 
з урахуванням штрафу, пені та 3% 
річних. Основною причиною позову 
стало посилання підприємства на без-
підставність одночасного стягнення з 
нього штрафу та пені. 

Господарські суди встановили, що 
між товариством та підприємством 
було укладено договір, відповідно до 
умов якого товариство зобов’язалося 
поставити підприємству металопро-
дукцію, асортимент, кількість, якість 
та ціна якої визначалась у специфіка-
ціях, оформлених у вигляді додатків 
до договору, а підприємство — опла-

тити цю продукцію. Передбачалося, 
що строки постачання зазначаються 
в додатках, а датою поставки вважа-
ється дата підписання представником 
підприємства видаткової накладної. 
На виконання договору товариство та 
підприємство підписали специфікації, 
після чого перше здійснило постачан-
ня. Специфікаціями встановлювалося, 
що підприємство мало провести опла-
ту партії товару шляхом переказуван-
ня коштів на розрахунковий рахунок 
покупця протягом 5 банківських днів 
з дати постачання товару. 

Умовами договору визначалося, 
що в разі прострочення оплати товару 
підприємство зобов’язувалося спла-
тити товариству пеню в розмірі 0,1% 
від загальної суми заборгованості за 
кожен день прострочення. У разі про-
строчення більш ніж 10 календарних 
днів підприємство зобов’язувалося 
додатково до пені сплатити товариству 
штраф у розмірі 10% від загальної суми 
заборгованості.

Судове роз’яснення

Суди, задовольняючи позов, вихо-
дили з того, що суб’єкти господарюван-
ня та інші учасники відносин повинні 
виконувати зобов’язання відповідно 
до закону, інших правових актів, дого-
вору, а за відсутності конкретних ви-
мог щодо виконання зобов’язання — 
згідно зі звичаями ділового обороту 
або іншими вимогами, що звичайно 
ставляться. Одностороння відмова 
від зобов’язання або одностороння 
зміна його умов не допускається, 
якщо іншого не встановлено догово-
ром або законом. Боржник не звільня-
ється від відповідальності за немож-
ливість виконання ним грошового 
зобов’язання. Якщо він прострочив 
виконання грошового зобов’язання, 
то на вимогу кредитора зобов’язаний 
сплатити суму боргу з урахуванням 
установленого індексу інфляції за 
весь час прострочення, а також 3% 
річних від простроченої суми, якщо 
інший розмір процентів не встанов-
лений договором або законом.

Якщо предметом неустойки є гро-
шова сума, її розмір встановлюється 
договором або актом цивільного за-
конодавства. Положення договору не 
передбачає одночасної сплати пені та 
штрафу за допущене порушення, а 
ставить їх сплату в залежність від об-
ставин допущення порушення, що не 
суперечить стст.549 та 551 ЦК.

Крім того, відповідно до ст.6 ЦК 
сторони є вільними в укладенні до-
говору, виборі контрагента та визна-
ченні умов договору з урахуванням 
вимог цього кодексу, інших актів 
цивільного законодавства, звичаїв 
ділового обороту, вимог розумності 
та справедливості. Отже, одночасне 
стягнення з учасника господарських 
відносин, який порушив господарське 
зобов’язання за договором, штрафу та 
пені не суперечить ст.61 Конституції, 
оскільки згідно з ст.549 ЦК пеня та 
штраф є формами неустойки, а відпо-
відно до ст.230 ГК — видами штрафних 
санкцій, тобто не є окремими та само-
стійними видами юридичної відпо-
відальності. У межах одного виду від-
повідальності може застосовуватися 
різний набір санкцій.

У розглядуваному випадку догово-
ром передбачено господарсько-право-
ву відповідальність за порушення умов 
останнього у вигляді сплати неустой-
ки — пені та штрафу. Таким чином, 
відповідач тільки раз притягнений 
до відповідальності за порушення 
строків оплати поставленої метало-
продукції. #

СПРОЩЕННЯ

Підписаному — 
вірити
З метою запобігання рейдерству та 
іншим зловживанням, пов’язаним 
із незаконним використанням 
печаток, Уряд запропонував 
установити принцип ведення 
підприємницької діяльності без їх 
застосування.

Кабмін схвалив проект «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо встановлення 
принципу провадження господарської 
діяльності суб’єктами приватного 
права без застосування печаток» і най-
ближчим часом його буде подано на 
розгляд Верховної Ради.

Використання печаток у веденні 
бізнесу наразі пов’язано з низкою не-
безпек, таких як легкість підроблення, 
незаконне захоплення і рейдерська 
діяльність. Крім цього, як відзна-
чають урядовці, дуже часто колишні 
керівники не передають печаток ново-
призначеним, внаслідок чого не лише 
продовжують фактично контролювати 
бізнес, а й здатні завдати йому істотних 
збитків.

Разом з тим, на думку членів Каб-
міну, таких проблем можна було б 
уникнути, увівши обов’язковість за-
значення в документах особистого 
підпису. Тому саме ним і пропонується 
замінити використання печаток. #

ЕКОНОМІЯ

Розподіл 
обов’язків
Урядовці підготували 
законопроект, який має 
розмежувати повноваження зборів 
кредиторів і комітету кредиторів 
на всіх стадіях процедури 
банкрутства.

Кабмін пропонує внести зміни до 
окремих положень закону «Про від-
новлення платоспроможності боржни-
ка або визнання його банкрутом», який 
набирає чинності 19.01.2013. Відповід-
ний проект, розроблений Мін’юстом, 
був ухвалений під час засідання Уряду.

Як повідомив міністр юстиції Олек-
сандр Лавринович, низка новел акта 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкру-
том» від 22.12.2011 містить недоліки, 
які можуть призвести до істотного 
погіршення державного регулювання 
сфери відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його 
банкрутом.

З цією метою Уряд пропонує розме-
жувати повноваження зборів кредито-
рів та комітету кредиторів на всіх стадіях 
провадження у справі про банкрутство. 
У тому числі, з урахуванням міжнарод-
ного досвіду, передбачається віднести до 
виключної компетенції зборів кредито-
рів повноваження щодо схвалення пла-
ну санації у процедурах розпорядження 
майна та санації боржника.

Проектом пропонується внести 
зміни щодо проведення обов’язкової 
оцінки майна підприємств з часткою 
державної власності, здійснення про-
дажу майна боржника виключно через 
аукціон, запровадження повторного 
визначення кандидатури розпорядни-
ка майна із застосуванням автомати-
зованої системи. Крім цього, в Уряді 
вважають за необхідне доопрацювати 
зокрема, розділ, що регламентує діяль-
ність арбітражного керуючого.

Також передбачається запрова-
дження офіційного оприлюднення ві-
домостей про справу про банкрутство 
на веб-сайті Вищого господарського 
суду. #

НОВАЦІЯ

Реєстрація 
полегшується
Президент підписав закон, яким 
завершилось запровадження 
принципу «єдиного вікна» при 
здійсненні реєстрації суб’єктів 
господарювання та взяття їх 
на облік у органах Державної 
податкової служби.

Віктор Янукович підписав закон 
«Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо удосконалення 
деяких податкових норм» (№4834-VI). 
Цей закон об’єднав положення низки 
проектів, якими нардепи планували 
відкоригувати чинний ПК.

Зокрема, відповідно до внесених 
змін до ст.64 ПК дані про взяття на 
облік юридичних осіб та їх відокрем-
лених підрозділів як платників по-
датків і зборів у органах Державної 
податкової служби передаються до 
Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб — під-

приємців у день взяття їх на облік. 
Крім цього, взяття на облік підтвер-
джуватиметься витягом з реєстру, що 
їм надсилатиметься.

Також відповідно до закону при 
відкритті суб’єктами господарювання 
рахунку в банку передбачається ви-
користання виписки з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб — підприємців.

Зазначені новації пропонується 
запровадити одночасно із актом «Про 
внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо взяття на облік юридичних 
осіб та фізичних осіб — підприємців», 
який набуде чинності 16 грудня цього 
року.

Крім цього, новий закон має спрос-
тити обчислення податку на додану 
вартість у туристичній галузі, проце-
дуру обрання ставки єдиного податку 
за вартісною величиною та відредагу-
вати ряд інших положень. #

Якщо товар доставлено — за нього доведеться заплатити, і краще без затримки.
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США

СМС 
для Обами
На виборчі кампанії тепер можна 
жертвувати з мобільних телефонів.

Федеральна виборча комісія США 
дозволила робити пожертвування на 
виборчі кампанії шляхом відправки 
текстових повідомлень з мобільних 
телефонів та інших схожих пристроїв. 

Таке рішення комісія ухвалила од-
ноголосно 11 червня. З цього дня воно 
набуває чинності, проте, щоб забезпе-
чити технічні можливості для таких 
пожертвувань, буде потрібен якийсь 
час. Максимальна сума, яку в США 
можна надіслати на виборчу кампанію 
анонімно, — $50. 

Подібну систему наразі використо-
вують благодійні організації. При від-
правленні відповідного повідомлення на 
вказаний номер з телефонного рахунку 
абонента знімається встановлена сума. 

Як мовиться в публікації Th e Wall 
Street Journal, інтерес до подібних по-
жертвувань уже проявили штаби прези-
дента Барака Обами та його суперника на 
президентських виборах Мітта Ромні. # 

НІМЕЧЧИНА

Килим-літак
Афганський сувенір загрожує кар’єрі німецького міністра
ДАРИНА ЄРЬОМІНА

Міністр економічного розвитку 
й співпраці ФРН Дірк Нібель 
потрапив у немилість через 
сувенір, який придбав під час 
відрядження до Афганістану. 
Міністр купив шикарний килим, 
віддавши за нього майже $1400. 
При цьому доставку сувеніра 
до Німеччини здійснили 
німецькі розвідники на власному 
літаку абсолютно безкоштовно, 
оминувши митний огляд.

Д.Нібель прибув у Афганістан 
11 березня, щоб обговорити з місце-
вими політиками міжурядову угоду 
і затвердити розмір фінансової до-
помоги, яку Німеччина регулярно 
виділяє Кабулу. При цьому міністр 
вирішив привезти додому сувенір. 
Він вибрав червоний килим з чорним 
малюнком площею 9 м2 і вагою близь-

ко 30 кг. Купуючи килим, Д.Нібель 
не подумав про те, як везтиме його 
додому. Як підрахували журналісти, 
транспортування такого сувеніра 
службою DHL і сплата держмит обі-
йшлися б йому в €4000. 

Але Д.Нібеля ці турботи й витрати 
обійшли стороною. Килим він спочат-
ку залишив у німецькому посольстві 
в Кабулі, а потім попросив голову Фе-
деральної служби розвідки Герхарда 
Шиндлера переправити його на сво-
єму літаку, який не підлягає митному 
огляду. 20 травня афганський килим 
Д.Нібеля перетнув німецький кордон 
на літаку німецької розвідки.

Судячи з виправдань представ-
ників відомства Г.Шиндлера, вони не 
знали, що це особиста річ політика й 
сприймали надану допомогу як служ-
бову послугу. Оскільки урядові по-
дарунки не підлягають розмитненню, 
вони навіть не подумали про необхід-
ність пройти який-небудь контроль. 

Співробітників зовнішньої роз-

відки обурило те, що їх фактично 
обманом втягнули в історію з контра-
бандою. Вони повідомили, що ди-
пломати в Кабулі передали їм килим, 
нічого не сказавши про те, кому й на 
яких правах він належить. За словами 
ж Д.Нібеля, з посольства його просто 
повідомили, що килим «люб’язно» за-
хопили з собою співробітники німець-
кої розвідки. 

Міністра підозрюють у порушен-
ні правил увезення товарів з країн, 
що не входять до Євросоюзу. Згідно з 
німецьким законодавством несплата 
держмит прирівнюється до ухилення 
від податків. 

Сам Д.Нібель уважає, що інцидент 
вичерпано. Він подав заявку на роз-
митнення килима й готовий заплатити 
всі штрафи. 

Перед шефом зовнішньої розвід-
ки міністр уже вибачився й особисто, 
й через ЗМІ. Він визнав, що більше за 
все його засмучує те, що він поставив 
Г.Шиндлера в незручне становище. 

Опозиція не забула скористатися 
можливістю зажадати відставки міні-
стра. Понад усе її турбує, що Д.Нібель 
підірвав довіру до німецької влади, 
яка вимагає від урядів інших країн 
чесного управління, при цьому їх 
власний міністр цим вимогам не від-
повідає. 

У свою чергу ліберали, яких пред-
ставляє в уряді Д.Нібель, повністю 
його підтримують. Віце-канцлер і 
глава СВДП Філіп Реслер визнав, що 
міністр зробив помилку, але відзначив, 
що той її виправляє. 

Від імені канцлера Ангели Мер-
кель виступив прес-секретар уряду 
Штеффен Зайберт. За його словами, 
очільник уряду підкреслив, що довіряє 
міністру й сподівається, що Д.Нібель 
виправить свій промах. Напередодні 
парламентських виборів, які відбу-
дуться восени 2013 р., А.Меркель не 
може дозволити собі черговий скандал 
в уряді, адже ХДС і без того втрачає 
вплив у федеральних землях. #

ЧЕХІЯ

Не сплатив — 
ходи пішки!
Міністерство юстиції Чехії прагне 
зменшити кількість осіб, котрі 
відбувають покарання у в’язницях. 
З цією метою в республіці  
впроваджується кілька новацій, 
що стосуються аліментників і тих, 
хто вчинив проступок. 

Аналітики пенітенціарної системи 
звернули увагу, що ув’язнення осіб, 
які відмовляються утримувати влас-
них дітей, мало чим допомагає остан-
нім. Заробітки в місцях позбавлення 
волі мінімальні, тож і сума аліментів 
суто символічна. 

З аналітиками погодилися зако-
нодавці, і тепер чеських аліментників 
каратимуть позбавленням не волі, а 
водійського посвідчення. У країні, де 
мешкає 10 млн людей, кожен другий 
є власником автомобіля, а тому, га-
дають експерти, новий метод впливу 
матиме позитивні наслідки.

Міністерство юстиції сподіва-
ється зменшити кількість в’язнів і 
за рахунок поєднання традиційного 
ув’язнення з домашнім. Насамперед 
це стосуватиметься тих, хто вчинив 
не злочин, а проступок. Відбувши 
половину строку в ізоляції, вони 
матимуть змогу просити суд про 
переведення їх під домашній арешт. 
Скорочується з 12 до 6 місяців час 
подання засудженим заяви на до-
строкове звільнення. Разом з тим 
начальники тюрем матимуть право 
звертатися до суду з проханням про 
звільнення в’язнів, які зарекоменду-
вали себе позитивно. #

РУМУНІЯ

Екс-прем’єр 
сів за вибори
Верховний касаційний суд Румунії 
залишив у силі рішення суду про 
2 роки ув’язнення для екс-прем’єра 
Адріана Нестасе, який у 2007 році 
незаконно отримав €1,7 млн на 
виборчу кампанію. 

«Суд залишив у силі покарання у 
вигляді 2 років в’язниці», — заявив 
співробітник суду Марцель Раду. Рі-
шення набрало чинності.

У січні цього року Верховний каса-
ційний суд Румунії засудив екс-главу 
уряду до 2 років тюремного ув’язнення 
за обвинуваченням у корупційних зло-
чинах, пов’язаних із зловживаннями 
владою. Тоді А.Нестасе був визнаний 
винним у тому, що в 2004 році неза-
конно отримав на свою президентську 
кампанію €1,7 млн від запрошених на 
симпозіум організацій та підприємців.

«Це рішення відкриває нову еру 
румунського правосуддя, де закон-
ники не бояться засудити впливову 
людину», — повідомила Лаура Стефан, 
експерт у боротьбі з корупцією аналі-
тичного центру «Форум експертів».

Того ж дня, коли оголошувався ви-
рок, у ЗМІ з’явилися повідомлення про 
те, що А.Нестасе намагався покінчити 
життя самогубством. Він вистрілив 
собі в шию, коли до будинку прибу-
ли поліцейські, щоб відвезти його у 
в’язницю. #

ПОЛЬЩА

Нелегали, гоу хоум!
Примусове видворення замінять заохоченнями від’їзду
МАКСИМ ФЕРЕНЦ, 
координатор Ukrainian Desk в ЮФ «Халас 
і партнери», спеціально для «ЗіБ»

У Польщі набрали чинності зміни 
до законів, якими, з одного боку, 
заохочується працевлаштування 
висококваліфікованих 
працівників, а з другого — 
спрощується процедура депортації 
нелегальних мігрантів.

Зокрема, закон про іноземців було 
доповнено правилами надання до-
зволів на тимчасове проживання ви-
сококваліфікованим іноземцям, які 
приїхали до Польщі з метою надання 
послуг. Відтепер дозвіл на проживан-
ня буде видаватися в рамках однієї 
адміністративної процедури протягом 
90 днів. Це також тягне за собою зміни 
до закону про заохочення працевла-
штування та інститути ринку праці. 

Йдеться також про врегулювання пра-
вового статусу висококваліфікованих 
працівників, які звільнятимуться від 
необхідності отримання дозволу на 
працевлаштування в Польщі.

Також було змінено підхід до депор-
тації нелегалів. До закону про заохо-
чення працевлаштування та інститути 
ринку праці були внесені положення, 
які стосуються спільних дій країн-чле-
нів ЄС щодо повернення на батьківщи-
ну громадян третіх країн, котрі пере-
бувають у ЄС нелегально. Відповідно 
до нових змін практика примусового 
видворення нелегалів, яка застосову-
валася раніше, буде трансформуватися 
в політику заохочення таких осіб до 
добровільного повернення в країни 
їхнього походження.

Названі зміни пов’язані з імпле-
ментацією у законодавство Республіки 
Польща директив Європейського пар-
ламенту і Ради Європи 2009/50/WЕB, 
2008/115/WE. #

G-20

Переговори конфліктів
«Велика двадцятка» вирішувала, як вийти з кризи
Середина червня у світі видалася 
гарячою. У цей період літа збіглася 
в часі проведення відразу двох 
важливих самітів: у Бразилії в 
Ріо-де-Жанейро, який назвали 
РІО+20, і щорічна зустріч країн 
«великої двадцятки», що відбулася 
в Лос-Кабосі в Мексиці. Учасники 
самітів говорили про екологію, 
покращення рівня життя й 
можливі шляхи виходу з кризи. 
Проте експерти називають 
переговори безперспективними. 

Хто крайній?

Країни єврозони переймаються 
своїм складним економічним стано-
вищем. Проте не менш стурбовані 
США, Китай, Індія та Південна Корея. 
Вони виявили занепокоєння, що бор-
гова криза може поглибитися, пере-
творившись на загрозу для світової 
економіки. 

Заступилася за європейців канцлер 
ФРН Ангела Меркель. Як пишуть ЗМІ, 
вона рішуче заперечила звинувачення 
на адресу країн єврозони. Канцлер на-
голосила, що вихід з боргової кризи — 
завдання не лише європейців. «Кожен 
континент має зробити свій внесок», — 
сказала вона. Схожі слова пролунали 
й від президента Єврокомісії Жозе-
Мануеля Баррозу. «Ми не дозволимо 
нікому нас повчати», — заявив він. За 
його словами, витоки нинішньої кризи 
треба шукати в США. Поки визначали 
винного, конкретної пропозиції щодо 
подолання наслідків економічної кри-
зи так і не прозвучало. 

США вимагають рішень

У світі вже говорили про можливий 
розпад єврозони. Та на саміті «великої 
двадцятки» ці твердження спростували 
й вирішили всіляко сприяти стабіль-
ності територій європейських країн. 
Як сказано в декларації, підписаній 
«двадцяткою», — «держави «групи 20» 
застосують всіляких заходів, аби за-
хистити цілісність і стабільність зони, 
покращити функціонування фінансо-
вих ринків і розірвати замкнуте коло 
взаємозалежності між суверенними 
структурами і банками». До можливих 
засобів захисту єврозони лідери «двад-

цятки» відносять: банківський нагляд, 
санацію та рекапіталізацію, страхуван-
ня внесків. Про це повідомив президент 
Мексики Феліпе Кальдерон. Єврозона 
буде жити й шукає шляхи виходу з 
кризи. Натомість Сполучені Штати 
переймаються власним благополуччям, 
вимагаючи від країн-учасниць швид-
кого рішення. «Усі вживані кроки по-
кликані закріпити ситуацію в єврозоні 
й зберегти стабільність на ринках… Ці 
заходи впливають і на американську 
економіку, тому ми їх підтримуємо», —
зауважив на прес-конференції прези-
дент США Барак Обама. 

МВФ поповнили на $460 млрд 

Важливою подією зустрічі G-20 
стало виділення додаткових $460 млрд 
для збільшення резерву Міжнародно-
го валютного фонду. Кошти можуть 
бути використані для забезпечення 
фінансової стабільності й подолання 
наслідків економічної кризи. 

Восени сума обіцяних додаткових 
кредитів від членів МВФ становила 
€430 млрд. З них приблизно €150 млрд 
припадало на європейські країни. 

За словами керівниці МВФ Кристін 

Лагард, ще 12 держав погодилися на-
дати додаткові фінанси. Тож загальна 
кількість країн-донорів становить 37. 
Наприклад, Індія та Бразилія заявили 
про готовність виділити по $10 млрд, 
ПАР — $2 млрд. Натомість США висту-
пають проти збільшення коштів фонду. 

Внесок нашої сусідки Росії скла-
де $10 млрд, і зарезервується він за 
рахунок коштів ЦБ, повідомив пре-
зидент РФ Володимир Путін. «Ми не 
надаємо ці $10 млрд так само, як інші 
учасники процесу. Ми їх резервуємо й 
будемо готові надати, якщо вони зна-
добляться. По суті, це один із видів 
розміщення наших золотовалютних 
резервів, а вони, як відомо, треті у 
світі за обсягами — понад $500 млрд. 
У цілому ця операція навіть з точки 
зору наших фінансових інтересів має 
сенс для Росії, але водночас стабілізує й 
розширює можливості Міжнародного 
валютного фонду», — цитує В.Путіна 
РИА «Новости». 

Які шанси в України?

Обговорювали на саміті й ситуа-
цію в Сирії, й кризу в Греції, і важке 
становище країн Європи тощо. А от 

представників від України на зустріч 
не запросили. Проте в представництві 
глави держави нашої країни прийня-
тими рішеннями «великої двадцятки» 
задоволені. Зокрема, радник Президен-
та Андрій Гончарук позитивно оцінив 
результати саміту. Він «звернув увагу 
на досягнуті рішення щодо додаткових 
заходів зі стабілізації світової еконо-
мічної системи, зокрема зміцнення 
Міжнародного валютного фонду, ін-
ституціоналізації Ради з фінансової 
стабільності та запобігання коливан-
ням цін на основних товарних ринках 
світу», повідомляє офіційний сайт гла-
ви держави. Позитивним, за словами 
А.Гончарука, вбачає Україна й рішення 
саміту щодо збільшення державних і 
приватних інвестицій в аграрний сек-
тор з метою підвищення рівня світової 
продовольчої безпеки. Відтак, це дасть 
можливість налагодити діалог з питань 
«зелених інвестицій» між Україною та 
іншими державами, стане поштовхом 
до реалізації проектів, які б сприяли 
економічному зростанню та створенню 
нових робочих місць за одночасного 
збереження довкілля. 

Тож прийняті на саміті рішення 
А.Гончарук визначив як такі, що ство-
рили передумови для залучення до 
окреслених процесів й України. Але ж 
як швидко зміниться ставлення країн 
єврозони до нашої держави, врахову-
ючи останні події, невідомо. Ймовірно, 
наступного року Україна заявить про 
себе «великій двадцятці». Бо наступ-
ний саміт відбудеться в РФ, а вона 
вже вирішила залучити до дискусії з 
важливих питань й інші країни, які 
не є членами «двадцятки». Президент 
РФ заявив: «G-20 приймає рішення, 
які стосуються всіх країн світу, і не має 
права керуватися тільки власними ін-
тересами. У зв’язку із цим вважаємо за 
необхідне створити максимально ши-
рокий дискусійний майданчик, на яко-
му свої точки зору зможуть висловити 
країни, що не входять у «двадцятку», 
в тому числі через авторитетні між-
народні організації, експертів, пред-
ставників бізнесу та громадянського 
суспільства». З грудня 2012 р. на самі-
тах «великої двадцятки» головуватиме 
Росія. Зустрінуться представники кра-
їн в Санкт-Петербурзі восени 2013-го. 
Тож маємо трохи часу. #

Б.Обама та Ф.Кальдерон (праворуч) домовилися: 
з Мексики — стабільність, від США — підтримка. 

Польща відправить мігрантів додому в заохочувально-примусовому порядку. 

14 міжнародне право
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АРХІВ

Вітчизняна конституційна юрисдикція 
в другому десятилітті нинішнього тисячоліття
Сторінка 1. У центрі уваги КС — проблеми судоустрою та судочинства
У першій половині 2011 р. 
Суд ухвалив 7 рішень 
за трьома поданнями народних 
депутатів, двома — Верховного 
Суду (одне з них було об’єднано 
з клопотанням громадянина) 
та двома зверненнями фізичних 
осіб. 4 подання стосувалися 
конституційності окремих 
положень 4 законів, 
Кодексу адміністративного 
судочинства, 1 подання 
та 2 звернення — офіційної 
інтерпретації деяких приписів 
3 законів та 4 кодексів.

Неоднозначність, викликана 
новорічною помилкою 
десятилітньої давності

Перше з таких рішень, ухвалене 
26 січня, виявилося тісно пов’язаним 
з досить спірним, на наш погляд, рі-
шенням попереднього складу Суду від 
29.12.99 у справі про скасування смерт-
ної кари, оскільки той акт викривляв 
зміст Конституції, про що йшлося ра-
ніше. Але й помилковий вердикт, ухва-
лений під найсильнішим зовнішнім 
політичним тиском, став обов’язковим, 
остаточним i неоскаржуваним.

Через 2 місяці Верховна Рада за-
коном №1483 від 22.02.2000 внесла 
відповідні зміни до КК, КПК та ВТК. 
Ці кодекси були приведені у відпо-
відність із рішенням КС від 29.12.99. 
Зокрема, з КК 1960 р. вилучено ст.24, 
що передбачала смертну кару як ви-
няткову мipy покарання, i доповнено 
його ст.251, котра вводила новий вид 
кримінального покарання — довічне 
позбавлення волі.

Різне бачення 
зворотної дії законів

Проте внесені зміни набули чин-
ності лише 29.03.2000, тобто в день 
опублікування закону №1483. Таким 
чином, у час із 29.12.99 до 29.03.2000 
утворилося мовби правове провалля: 
нові норми про смертну кару ще не 
дія ли, a старі — вже не діяли. Водночас 
у результаті сумнівного рішення КС 
виникла правова плутанина у зв’язку 
з неоднозначним розумінням питання 
про зворотну дію приписів КК 1960 р., 
які начебто пом’якшували криміналь-
ну відповідальність ociб, котрі скоїли 
вбивства до набуття чинності новими 
положеннями.

Юридичні суперечності потягли 
за собою неоднозначну судову прак-
тику: одні суди загальної юрисдикції 
призначали покарання злочинцям, 
винним у скоєнні вбивств, у вигляді 
позбавлення волі до 15 років, що пе-
редбачалося як альтернатива смерт-
ній карі раніше, а інші, вважаючи, що 
нові норми мають зворотну силу, — у 
вигляді довічного позбавлення волі. 
Станом на початок 2011 р. переважна 
частина засуджених до смертної кари 
за вчинення вбивств до 29.03.2000 від-
бували покарання у вигляді довічного 
позбавлення волі, менша частина — у 
вигляді 15-річного ув’язнення, а близь-
ко 100 ociб, узятих під варту до 1.01.96, 
очікували вже виходу на волю. І це не 
рахуючи тих, хто міг звільнитися про-
тягом найближчих років.

Кінцеве розв’язання проблеми

Практична необхідність у роз’ яс-
ненні, неоднозначне застосування 
судами низки норм кримінального за-
конодавства були очевидними. I Кон-
ституційний Суд 26.01.2011 на належ-
ному, високопрофесійному рівні дав 
на питання чітку й недвозначну від-
повідь у рішенні у справі за поданням 
ВС та конституційним зверненням 
гр. М.Савчука. Ідеться про офіційне 
тлумачення положень КК 1960 р. (зі 
змінами, внесеними законом №1483) 
щодо їх дії в часі у зв’язку з окремими 
положеннями стст.8, 58, 92, 152, роз-
ділу «Перехідні положення» Консти-
туції, ст.73 закону про КС та стст.4, 5, 
74 КК 2001 р.

Чимало мотивів офіційної ін-
терпретації базуються на позиціях 
КС, обгрунтованих у рішеннях про 
смертну кару (29.12.99), про при-
значення засту пників голів міс-
цевих держа вних а дміністра цій 
(24.12.97), про порядок виконання 
рішень КС (14.12.2000), про зворот-
ну дію кримінального закону в чaсі 
(19.04.2000), про призначення судом 
більш м’якого покарання (2.11.2004), 
на практиці Європейського суду 
з прав людини, на Міжнародному 
пакті про громадянські i політичні 
права, Конвенції про захист прав лю-

дини i основоположних свобод тощо.

Що суворіше — смертна кара 
чи довічне позбавлення волі?

Системний аналіз конституційних 
приписів, кримінального законодав-
ства України (у тому числі й істо-
ричний) та вказаних актів дозволив 
КС дійти висновку: оскільки довічне 
позбавлення волі є менш суворим 
видом покарання, ніж смертна кара, 
положення КК 1960 р. (зі змінами, 
внесеними законом №1483) є такими, 
що пом’якшують кримінальну відпо-
відальність та іншим чином поліпшу-
ють правове становище ociб, які скоїли 
особливо тяжкі злочини до набрання 
чинності цим законом, а отже, мають 
зворотну силу в чaci й поширюються на 
тих, хто вчинив передбачені КК 1960 р. 
злочини до початку дії зазначеного 
закону, у тому числі й на ocіб, які були 
засуджені до смертної кари й вироки 
щодо яких на час набрання чинності 
законом №1483 не було виконано.

Рішення КС від 26.01.2011 загалом 
відповідало принципам верховенства 
права, справедливості, розумності, 
а тому було схвально зустрінуте сус-
пільством. Що ж стосується окремих 
критичних виступів на адресу цього 
рішення фахівців, які вважали його 
непослідовним, суперечливим, непов-
ним, а то i «юридично демагогічним 
i некоректним», то такі якості в роз-
глядуваному документі дійсно можна 
знайти, але пояснюються вони не пози-
цією Суду, сформульованою 26.01.2011, 
а очевидним викривленням змісту 
Конституції рішенням КС від 29.12.99.

Добротна база 
для аналізу деяких 
повноважень ВРЮ

11 березня 2011 р. Суд прийняв 
рішення у справі за конституційним 
поданням 53 народних депутатів щодо 
конституційності чч.1, 2 i 3 ст.25, ч.3 ст.27 
та ч.2 ст.32 закону «Про Вищу раду юс-
тиції». Йшлося про відповідність Основ-
ному Закону положень щодо права ВРЮ 
витребувати від судів копії справ, роз-
гляд яких не закінчено, про оскарження 
актів ВРЮ виключно до ВАС та про ви-
значення дій, що є порушенням суддею 
присяги. На погляд суб’єкта права на 
конституційне подання, ці положення 
суперечать окремим приписам стст.6, 8, 
19, 55, 64, 124, 126, 127, 128, 129, 131 Осно-
вного Закону.

Ретельно проаналізувавши оспо-
рювані положення закону, зміст на-
званих статей Конституції, позиції 
самого КС, сформульовані в рішеннях 
від 27.03.2002, 21.05.2002, 11.12.2003, 
22.06.2004, 1.12.2004, 27.01.2010, 
28.04.2010, 8.07.2010, окремі рішення 
Європейського суду з прав людини, 
думки політичних лідерів держави, 
Генеральної прокуратури, вищих спе-
ціалізованих судів, Ради суддів, ВРЮ, 
ВККС, науковців, Суд обгрунтував 
кілька цікавих позицій, чим збагатив 
карнавку вітчизняної конституційної 
юрисдикції.

Сутність присяги судді

Передусім ідеться про дотриман-
ня суддею присяги як його консти-
туційно визначений обов’язок. Сама 
присяга судді має правову природу 
одностороннього, індивідуального, 

публічно-правового конституційно-
го зобов’язання судді. Говорячи про 
виключну підсудність ВАС справ про 
акти, дії чи бездіяльність парламенту, 
глави держави, ВРЮ, ВККС, Консти-
туційний Суд звернув увагу на те, 
що затверджений порядок судового 
розгляду таких справ Вищим адмін-
судом як судом першої інстанції має 
на меті забезпечити незалежність та 
безсторонність тих суддів, які повинні 
розглядати зазначені справи, а також 
на те, що встановленням особливого 
порядку судового оскарження актів 
ВРЮ забезпечується сумірність між 
захистом прав суддів і прокурорів як 
громадян України та їх обов’язками й 
обмеженнями щодо них як представ-
ників державної влади.

Добротно вмотивованим виявило-
ся рішення як про конституційність 
положень закону «Про Вищу раду юс-
тиції» стосовно порядку оскарження 
акта ВРЮ виключно до ВАС, приписів 
про порушення суддею присяги, так і 
про неконституційність ч.3 ст.25 за-
кону щодо права цього органу витре-
бувати від судів копії судових справ, 
розгляд яких не закінчено. Верховній 
Раді рекомендовано привести у відпо-
відність до рішення ч.4 ст.25, ч.1 ст.40 
закону про ВРЮ та ч.1 ст.1881 КпАП.

Щодо останнього слід було б від-
значити оперативність парламентарів 
у прагненні виконати рекомендацію. 
Вже 20.04.2011 Комітет ВР з питань 
правосуддя на своєму засіданні роз-
глянув два (третій було відкликано) 
альтернативні за змістом законопро-
екти, спрямовані на реалізацію рі-
шення КС.

Вимоги 
народних обранців

5 квітня 2011 р. Суд прийняв рі-
шення у справі про стаж для зайняття 
посади судді в апеляційних, вищих 
спеціалізованих та Верховному судах, 
яка була ініційована конституційним 
поданням 49 народних депутатів. 
Ставилося питання щодо відповід-
ності Основному Законові окремих 
положень ч.4 ст.26, ч.3 ст.31, ч.2 ст.39 
акта «Про судоустрій i статус суддів» 
(№16/2011 «ЗіБ»). Останні встановлю-
вали вимоги наявності суддівського 
стажу не менше 5 років для можли-
вості зайняття посади судді апеля-
ційного суду та 15 років — судді ВС. 
Що стосується призначення суддею 
вищого спеціалізованого суду, то закон 
вимагав, аби кандидат на таку посаду 
був обраний суддею безстроково.

Народні обранці вважали, що такі 
приписи є порушенням ч.1 ст.15, ст.21, 
ч.3 ст.22, ст.38, ч.3 ст.43 (тут очевидна 
помилка депутатів, оскільки в тексті 
подання йдеться про ч.2 цієї статті 
Конституції), ч.3 ст.124, чч.2, 3, 4 ст.125, 
чч.3, 4, 5 ст.127, ч.1 ст.128 Основного За-
кону, тобто положень, згідно з якими:

• «суспільне життя в Україні 
грунтується на засадах політичної, 
економічної та ідеологічної багато-
манітності»;

• «yci люди є вільні i рівні у сво-
їй гідності та правах»;

• «при прийнятті нових законів 
або внесенні змін до чинних законів 
не допускається звуження змісту та 
обсягу існуючих прав i свобод»;

• «громадяни мають право бра-
ти участь в управлінні державними 
справами»;

• «користуються рівним пра-
вом доступу до державної служби»;

• «держава створює умови для 
повного здійснення громадянами пра-
ва на працю, гарантує рівні можливос-
ті у виборі професії та роду трудової 
діяльності»;

• «судочинство здійснюється 
Конституційним Судом України та 
судами загальної юрисдикції» тощо.

«Суддя має особливий 
(спеціальний) правовий статус»

Безпідставність низки доводів про 
неконституційність оспорюваних по-
ложень закону «Про судо устрій i статус 
суддів» переконливо була доведена 
Судом шляхом ретельного аналізу 
змісту як названих, так i інших статей 
Конституції, серед яких треба особли-
во виокремити припис ч.5 ст.127 Осно-
вного Закону про те, що «додаткові 
вимоги до окремих категорій суддів 
щодо стажу, віку людей та їх профе-
сійного рівня встановлюються саме 
законом». КС при прийнятті рішення 
спирався також на позиції своїх по-
передників, обгрунтовані в рішеннях 
від 18.04.2000, 16.10.2001, 11.12.2003, 
7.07.2004, та на відповідні положення 
Конвенції про дискримінацію в галузі 
праці i занять 1958 p. i Основних прин-
ципів незалежності судових органів, 
ухвалених ООН у 1985 р.

При цьому Суд сформулював кіль-
ка цікавих правових позицій, зокрема 
про те, що: 

• «суддя має особливий (спеці-
альний) правовий статус, який харак-
теризується наявністю певних вимог, 
обмежень щодо зайняття цієї посади 
та гарантій його діяльності»; 

• «зайняття суддівських посад в 
апеляційних, вищих спеціалізованих 
i Верховному судах шляхом обрання 
виключає можливість призначення 
суддів у ці суди, а відтак призначення 
суддів може здійснюватися лише до 
місцевих судів»; 

• «стаж роботи на посаді судді 
є різновидом стажу роботи в галузі 
права»; 

• «під додатковою вимогою 
щодо стажу необхідно розуміти стаж 
роботи не за родовою ознакою — у га-
лузі права, що вимагається для першо-
го призначення, а за видовою — стаж 
роботи на посаді судді»; 

• «формування суддівського 
корпусу на засадах політичної i ідео-
логічної багатоманітності суперечило 
б Конституції»; 

• «вимога стажу роботи на по-
саді судді є об’єктивним критерієм для 
зайняття посади судді в апеляційних, 
вищих спеціалізованих та Верховно-
му судах. Вказана вимога зумовлена 
особливим характером процесуаль-
ної діяльності цих судів i не порушує 
принципу рівності громадян України 
в їх конституційних правах»; 

• «встановлення додаткових 
кваліфікаційних вимог щодо стажу 
для окремих категорій суддів не по-
збавляє рівних можливостей доступу 
до посади судді в апеляційних, ви-
щих спеціалізованих та Верховному 
судах ycix, хто відповідає зазначеним 
вимогам».

Отже, КС в аналізованому рішенні 
цілком аргументовано визнав припи-
си оспорюваних статей закону «Про 
судоустрій i статус суддів» такими, що 
відповідають Конституції.

Провадження 
«на межі можливого»

31 травня 2011 р. Суд прийняв рішен-
ня у справі за зверненням гр. I.Сінюгіної 
щодо офіційного тлумачення ч.1 ст.376 
у взаємозв’язку з стст.151, 152, 153 ЦПК 
(№24/2011 «ЗіБ»). За результатами роз-
гляду КС дійшов єдино правильного 
висновку: в аспекті звернення ці поло-
ження ЦПК слід розуміти так, що для 
виконання ухвали суду про забезпечен-
ня позову «питання про примусове про-
никнення до житла чи іншого володіння 
боржника — фізичної особи або особи, 
в якої перебуває майно боржника чи 
майно та кошти, належні боржникові 
від інших ociб... вирішується судом за 
місцезнаходженням житла чи іншого 
володіння особи за поданням держав-
ного виконавця».

Звернемо увагу лише на два момен-
ти. КС у цій справі дуже толерантно 
підійшов до клопотання громадянки, 
оскільки відкрив провадження «на межі 
можливого». Адже обгрунтування в 
конституційному зверненні неодноз-
начності застосування судами загаль-
ної юрисдикції відповідних положень 
стст.376, 151, 152, 153 ЦПК не можна вва-
жати переконливим. Але такий підхід 
КС до звернень громадян, а не юридич-
них ociб не повинен піддаватися осуду.

Навряд чи є виправданими й звину-
вачення КС у порушенні прав людини на 
повагу до своєї гідності, до недоторкан-
ності житла й навіть сприянні свавіллю 
влади. Як правило, такі критики не звер-
тають уваги (або навмисне випускають) 
на стрижневі положення як ЦПК, так 
i самого рішення про те, що питання 
примусового проникнення до житла 
чи іншого володіння особи вирішується 
виключно судом i тільки з метою забез-
печення позову, тобто захисту прав i 
свобод іншої особи.

Знову про ВРЮ

За другим у І півріччі 2011 р. по-
данням Верховного Суду КС прий-
няв рішення 16 червня того ж року 
(див. №26/2011 «ЗіБ»). Стосувалося воно 
конституційності окремих положень 
КАС, законів «Про Вищу раду юстиції» 
(зі змінами) №22 198-ВР та «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
України щодо недопущення зловживань 
правом на оскарження» від 13.05.2010 
(№2181-VI). ВС прагнув довести, що 
суперечать 13 статтям (18 положенням) 
Конституції п.1 ч.5 ст.117 КАС, за яким 
не допускається забезпечення позову 
шляхом зупинення актів парламенту, 
Президента і ВРЮ та встановлення за-
борони вчиняти певні дії, 5 положень 
стст.24, 25, 32 та 146 закону №22 198-ВР, 
що визнавали правомочними засідання 
цього органу за умови присутності біль-
шості його членів від конституційного 
складу, дозволяли ВРЮ витребувати 
копії судових справ, розгляд яких не 
закінчено, начебто неправильно визна-
чали, що є порушенням суддею присяги, 
дозволяли розгляд справ у ВРЮ в разі 
повторного нез’явлення судді, котрий 
опротестував до останньої рішення 
ВККС про притягнення його до дисци-
плінарної відповідальності. Не погоджу-
вався Верховний Суд і з положенням 
пп.4 п.3 розд.І закону №2181-VI. Йдеться 
про те, що член ВРЮ, який порушив 
питання перед нею про звільнення з по-
сади судді, не бере участі в голосуванні 
при прийнятті рішення. #

ВСТУПНЕ СЛОВО АВТОРА

Наша розповідь про діяльність Конституційного Суду Укра-
їни на кілька місяців була перервана у зв’язку з необхідністю 
завершити й підготувати до виходу у світ досить об’ємну ін-
дивідуальну монографію автора «Конституційний Суд України: 
історія і сучасність, доктрина і практика». 22 лютого 2011 р. 

книга була рекомендована до друку вченою радою Інституту держави і права 
ім. В.М.Корецького НАН України й уже в серпні того ж року дійшла до читача. 
Водночас у березні — квітні 2011 р. Міністерство юстиції провело всеукраїн-
ський конкурс на найзмістовніші юридичні публікації, за результатами якого 
цикл статей «Конституційна юстиція на межі тисячоліть» отримав диплом 
першого ступеня. Крім того, названий цикл визнаний переможцем аналогічного 
всеукраїнського конкурсу, організованого МГО «Міжнародна ліга захисту прав 
громадян України», за що удостоєний почесного диплома «Найкраща публікація 
правового характеру в Україні». Саме тому на прохання редакції тижневика 
«Закон і Бізнес», який продовжує набувати дедалі більшого авторитету серед 
багатотисячного суддівського корпусу України, науковців, правознавців та 
інших мешканців як у республіці, так і за її межами, ми продовжимо розповідь. 
Наша мета — зробити внесок у процес ще більшого вдосконалення діяльності 
єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні аби підвищити ефектив-
ність його роботи та сприяти визнанню на міжнародній арені.

У сьогоднішньому номері відкривається новий цикл статей «Вітчизняна 
конституційна юрисдикція в другому десятилітті нинішнього тисячоліття».

ОЛЕКСАНДР МИРОНЕНКО, суддя Конституційного Суду України 
у відставці, доктор філософських наук, заслужений діяч науки і техніки 
України, лауреат Державної премії  України в галузі науки і технікиСудді-доповідачу Юрію Бауліну довелось узгоджувати зворотну дію 

в часі довічного ув’язнення з рішенням своїх попередників.
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УСМІХНИСЬ!

Багато — погано, 
і мало — недобре…

— Не люблю, коли багато роботи 
й коли її мало!

— А що ж ти любиш?
— Я взагалі працювати не люб-

лю!

М’який вирок

Суддя пом’якшив вирок — він 
оголосив його ласкаво, по-доброму.

Без марновірств

Коли мова йде про тринадцяту 
зарплату, всі вмить забувають про 
забобонність.

Вичерпна відповідь

Відповідати на питання потріб-
но так, щоб ні в кого більше не ви-
никло бажання їх задавати.

Час прикрашає

Якщо ви вважаєте, що невдало 
вийшли на фотографії, то подивіть-
ся на неї ще раз років через десять, і 
ваша думка зміниться.

Щастя в дрібницях

Щастя не купиш. Але плакати в 
мерседесі приємніше, ніж у метро.

АФОРИЗМ

Зброя і закони 
не уживаються 
один з одним. 

Гай Юлій ЦЕЗАР 
(народився 12 липня 100 

або 102 р. до н. е.). 

ЗА БУЛГАКОВИМ

Ні слова незнайомцю!
У Москві встановили відповідний знак
На знаменитих Патріарших 
ставах у столиці Росії не 
дозволяється розмовляти з 
незнайомцями. Заборонний 
дорожній знак, що повністю 
відповідає булгаківським 
традиціям, невідомі встановили 
в місці, де почалася дія роману 
«Майстер і Маргарита».

Влада Центрального адміністра-
тивного округу Москви до ініціативи 
таємничих незнайомців поставилася 
з розумінням і не демонтуватиме не-
санкціонованого дорожнього знака.

«Влада ЦАО Москви не має наміру 
вживати будь-яких заходів з демон-
тажу знака, вивішеного на території 
Патріарших ставів. Він нікому не за-
важає, закон не порушує, а, навпаки, 
є нагадуванням про безсмертний твір 
Булгакова «Майстер і Маргарита», 
описані події якого асоціюються з цим 
місцем», — повідомив РИА «Новости» 
представник прес-служби префектури 
ЦАО.

Екскурсія булгаківською Мос-
квою дуже популярна серед москви-
чів і гостей російської столиці. Квит-
ки доводиться бронювати за 3 дні до 

бажаної події. На вибір пропонують 
і романтичні нічні прогулянки слі-
дами Маргарити, і театралізовані 

пішохідні походи в товаристві ін-
ших персонажів роману, і поїздки на 
трамваї 302-біс. $

ГРОМАДЯНСТВО

Естонський «тато»
За певну плату юристи 
доведуть, що ваші близькі 
родичі є румунами, угорцями, 
чехами або болгарами.

Фірма, що базується в Чехії, скорис-
тавшись прогалинами в естонському 
законодавстві, організувала справжню 
торгівлю громадянством цієї країни. 
Незважаючи на неодноразове висвіт-
лення цієї теми в ЗМІ, влада Естонії 
поки що так і не змогла припинити 
роздавання своїх паспортів через по-
середників. 

Для отримання паспорта гро-
мадянина Євросоюзу «бізнесмени» 
надають своїм клієнтам естонського 
«тата». «Ми доведемо в судовому по-
рядку, що вашим біологічним батьком 
є громадянин Естонії, який отримав 
громадянство по крові й предки яко-
го народилися на території країни до 
1940 року», — обіцяє фірма. 

Клієнт у свою чергу змінює в РАЦ-
СІ свідоцтво про народження й пас-
порт. Потім звертається в консуль-
ський відділ естонського посольства 
або в бюро громадянства й міграції. 
Після цього документи передаються 
в уряд, який вирішує питання про 
відновлення громадянства, що є 
формальністю (якщо батько — есто-
нець, то й прискіпатися нема до чого), 
пише сайт DZD.ee.

«Один з вищенаведених принци-
пів отримання громадянства по на-
родженню використовував діючий 
президент Естонії — Тоомас Хендрік 
Ільвес. Він народився не в Естонії, а у 
Швеції. Тривалий час прожив у США 
і Канаді, тому до 1996 року мав аме-
риканське громадянство. Викорис-
тавши можливість його повернення 
за принципом спадкоємності, тобто 
за своїм корінням, Т.Ільвес отримав 
естонське громадянство. Після чого 

зміг балотуватися на президентських 
виборах в Естонії у 2006 році й був 
обраний главою держави», — пере-
конує фірма потенційних клієнтів на 
своєму сайті. 

Після всіх формальностей клієнт 
отримує ID-карту й паспорт, а сама 
процедура займає від 8 місяців до 
року. Один з головних плюсів цієї 
системи — новоявленим «естонцям» 
не потрібно складати іспит на знання 
мови, як наприклад, російськомов-
ним жителям цієї країни, десятки 
тисяч яких після отримання Естоні-
єю незалежності стали тут людьми 
другого сорту. 

До речі, приблизно за такою ж схе-
мою фірма пропонує отримати гро-
мадянство й інших країн, що входять 
у ЄС, — наприклад, за певну плату 
юристи доведуть, що ваші близькі ро-
дичі є румунами, угорцями, чехами 
або болгарами. $

АБОРИГЕНИ 

Індіанці 
отримають 
своє
Верховний суд США 
розпорядився компенсувати 
індіанським племенам усі витрати 
на місцеве самоврядування — 
охорону правопорядку 
й навколишнього середовища, 
освіту й охорону здоров’я. 

Уряд відшкодує витрати індіанців 
навахо й деяких інших племен, які 
були здійснені в 1994—2001 роках.

У заяві позивачі посилалися на 
закон про самовизначення індіанців 
1975 року. Проте на той момент через 
нестачу бюджетних коштів влада 
ввела обмеження на компенсації і 
протягом 7 років покривала від 77 
до 92% витрат.

Індіанці хоч і сприйняли судове 
рішення з піднесенням, зупинятися 
на цьому не збираються. $

ІСТОРІЯ

Конституцію — 
з молотка 
На аукціоні Christie’s продали 
конституцію Вашингтона 
223-річної давності й Білль 
про права за $9,8 млн 

На полях проекту конституції збе-
реглися зроблені першим президентом 
Америки позначки, що стосуються 
обов’язків глави держави. 

Фахівець із стародавніх рукописів 
Christie’s Кріс Кувер підкреслив, що «по-
значки на полях є свідченням людяності 
Джорджа Вашингтона, — першого пре-
зидента, героя війни за незалежність, що 
зіграв ключову роль в історії Америки». 

У 1964-му книга була куплена на 
аукціоні бізнесменом. Цього року її 
передбачали продати за $3 млн. 

Але за лот розгорнулася боротьба 
і його остаточна ціна — $9,8 млн — 
перевершила всі очікування. Волода-
рем проекту конституції стала Жіноча 
асоціація Маунт-Вернона. $

ЗДОРОВ’Я

«Їла б паляниці, та сили немає...»
У Британії боротимуться з анорексією примусовим годуванням
Лондонський суд установив 
баланс між схудненням, яке може 
закінчитися смертю тих, хто 
страждає анорексією, і особистою 
незалежністю кожної людини, 
дозволивши насильно годувати 
таких людей. До таких висновків 
суд дійшов, розглядаючи справу 
32-річної колишньої студентки 
медичного факультету, котра 
страждає важкою формою 
анорексії. 

За словами судді, це вперше в 
його практиці, коли лікування — 
можливо довічне — швидше за все 
буде не на користь пацієнтки, яка 
усві дом лює всю тяж к ість свого 
захворювання. Близькі жінки, ви-
ступаючи на суді, підтвердили, що 
було б правильніше дозволити їй 
«померти з гідністю». Разом з тим 
це не скасовує «презумпції захисту 
життя», і лікарі мають право забез-
печувати хворого примусовим хар-
чуванням, вирішив суд.

Позов до суду подав один з пред-
ставників місцевої влади Уельсу. Він 
був стурбований станом жінки, ім’я 
якої задля збереження таємниці її осо-

би не повідомляється. У справі, пише 
Th e Guardian, вона фігурує як E. За сло-
вами позивача — його ім’я в матеріалах 

також не згадується — він визнав, що 
випадок E. потребує детальнішого ви-
вчення, а вона сама — захисту.

Ухвалюючи рішення, суддя назвав 
смерть Е. неминучою. Жінка відмови-
лася їсти, а також отримувати поживні 
речовини через спеціальний медичний 
зонд. Вона згодна випивати тільки не-
велику кількість води, і наполягає, що 
їй повинні дозволити самій приймати 
рішення, усвідомлюючи при цьому, що 
відмова від їжі її уб’є. Хвора за рішен-
ням медиків була поміщена в хоспис, 
де в останні дні життя її могли б до-
глядати.

Таким чином, на чашах терезів 
опинилися життя Е. і ї ї право на 
незалежний вибір, Суд ухвалив рі-
шення на користь першого, підкрес-
ливши, що це було вкрай складно і 
«швидше інтуїтивно». Річ у тому, що 
близькі хворої британки були проти 
будь-якого лікування або примусо-
вого харчування, вважаючи, що Е. 
достатньо настраждалася, а лікуван-
ня навряд чи їй допоможе — навіть 
якщо жінка справиться з анорексією, 
шкода, нанесена її організму, дуже 
велика.

Визнаючи їхні доводи, суд визнав, 
що мала ймовірність успішного ліку-
вання диктує необхідність його продо-
вжити, що й буде зроблено. $

ТРАНСПОРТ 

Німцям нікуди поспішати 
Влада Німеччини 
запропонувала обмежити 
швидкісний режим 
до 30 км/год. Тільки головними 
вулицями країни можна 
пересуватися зі швидкістю 
50 км/год. Таким чином влада 
планує зменшити 
кількість ДТП. 

Ініціатива належить Партії зеле-
них. Про це пише Focus з посиланням 
на депутата Михаеля Крамера. Опо-
зиція пропонує зобов’язати німець-

ких водіїв їздити в містах не швидше 
30 км/год. Винятком повинні бути 
тільки головні вулиці, якими здійсню-
ється основний потік автомобільного 
руху. Там можуть діяти нинішні пра-
вила, якими прописано обмеження 
швидкості до 50 км/год. 

У житлових районах багатьох 
німецьких міст уже зараз діє запро-
поноване обмеження. Проте «зелені» 
хочуть, щоб це правило було прийняте 
офіційно на федеральному рівні. Які 
саме вулиці стануть винятком, повин-
на вирішувати влада на місцях.

Представник партії ХДС, заступ-
ник голови комітету з транспорту в 
Європарламенті Дітер-Лебрехт Кох 
підтримав цю ініціативу, пише Die 
Welt. За його словами, подібні об-
меження є сенс увести в житлових 
кварталах, а також на вулицях з од-
ностороннім рухом, на яких немає 
виділеної смуги для велосипедистів. 
Раніше правляча коаліція в Німеччи-
ні, в яку входять ХДС/ХСС і Вільна 
демократична партія, виступали 
проти будь-якого нового обмеження 
швидкісного режиму. $

«УВІЧЛИВІСТЬ»

Поцілунок 
грабіжника
Поліція Риму заарештувала 
грабіжника, який після злочинів 
цілував людей на знак вдячності.

Цікавий епізод зафіксувала камера 
спостереження в аптеці: увірвавшись в 
приміщення й погрожуючи молотком, 
грабіжник забирає виручку з каси, 
проте перш ніж утекти з місця злочи-
ну, цілує в щоку аптекаря, повідомляє 
іtalia-ru. Злодій виніс з аптеки €1500. 

«Увічливий» грабіжник був зааре-
штований карабінерами в Римі. Ним 
виявився 36-річний місцевий житель. $

ІММІГРАЦІЯ

Ціна за фунт 
щастя
Інженер-електрик з Танзанії 
звернувся до суду зі скаргою на 
уряд Великої Британії за те, що він 
зробив його нещасним, наказавши 
йому і його сім’ї залишити країну.

Деніель Кіунсі звернувся до Верхов -
ного суду зі скаргою на те, що після 
рішення про депортацію в нього тра-
пилося «горе».

Він заявив, що влада порушила його 
права, конфіскувавши 3 роки тому пас-
порт, і тим самим заподіяла його сім’ї 
«велике нещастя». Д.Кіунсі, який все 
ще перебуває у Великій Британії, скар-
житься на те, що держава не змогла за-
безпечити «базові потреби» його сім’ї, 
йому довелося платити ренту, місцевий 
податок й інші витрати самому.

У скарзі Д.Кіунсі відзначив, що 
«науково розрахував» відповідну 
суму компенсації: вона склала £11 млн 
(близько 13 млн грн.). $

У Британії анорексиків стане менше: їх годуватимуть насильно.

ТУРИЗМ

Твереза 
подорож
Іспанію турбує стан 
здоров’я туристів. Тому 
з 15 липня набуде чинності 
закон, який забороняє 
розпивання будь-яких 
алкогольних напоїв 
у громадських місцях. 
Аналогічна заборона 
вже була введена 
на деяких іспанських 
курортах. 

Недотримання вимог прийнятого 
закону передбачає штраф у розмірі 
від  €500 до 1000. А при кожному по-
вторному порушенні він збільшувати-
меться на €500.

За даними Іспанського медичного 
співтовариства, щорічно приблизно 
у 30 тис. жителів країни перестає би-
тися серце. У зв’язку з цим було ухва-
лено рішення організувати на всіх 
пляжах пункти надання своєчасної 
медичної допомоги. На сьогодні 
тільки 12 готелів мають сертифікат, 
який свідчить про наявність дефі-
бриляторів і медперсоналу. Проте 
тепер кількість таких готелів збіль-
шуватиметься.

Цілком можливо, що незабаром в 
Іспанії буде введено черговий закон, 
який заборонить паління в громад-
ських місцях. $

З незнайомцями на Патріарших ставах тепер не порозмовляєш — знак забороняє.
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НОВОВВЕДЕННЯ

Протидія корупції: 
вимоги та обмеження
Судді, прокурори, працівники міліції не 
можуть мати в прямому підпорядкуванні 
або бути 
під безпосереднім керівництвом 
близьких їм осіб 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

I.  Внести зміни до таких 
законодавчих актів України:

1.  У Кодексі законів про працю 
України:

1)  у статті 36:
ча стину першу доповнити пунк-

том 71 такого змісту:
«7 1) набрання законної сили су-

довим рішенням, відповідно до якого 
працівника притягнуто до відповідаль-
ності за корупційне правопорушення»;

пі сля частини першої доповнити 
новою частиною такого змісту:

«У  випадках, передбачених пунк-
тами 7 і 71 частини першої цієї статті, 
особа підлягає звільненню з посади у 
триденний строк з дня отримання ор-
ганом державної влади, органом місце-
вого самоврядування, підприємством, 
установою, організацією копії відпо-
відного судового рішення, яке набрало 
законної сили».

У  зв’язку з цим частини другу і 
третю вважати відповідно частинами 
третьою і четвертою;

2)  у статті 41:
час тину першу доповнити пунктом 4

такого змісту:
«4)  перебування всупереч вимогам 

Закону України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції» у безпосе-
редньому підпорядкуванні у близької 
особи»;

доп овнити частиною четвертою 
такого змісту:

«Ро зірвання договору у випадку, 
передбаченому пунктом 4 частини 
першої цієї статті, проводиться, якщо 
неможливо перевести працівника за 
його згодою на іншу роботу».

2.  У Законі України «Про міліцію»:
1)  статтю 17 викласти в такій ре-

дакції:
«Ст аття 17. Прийняття на службу 

до міліції
На  службу до міліції приймають-

ся на контрактній основі громадяни 
України, які досягли 18-річного віку 
(крім випадків, встановлених зако-
нодавством), мають повну загальну 
середню освіту, володіють державною 
мовою, здатні за своїми особистими, 
діловими і моральними якостями, фі-
зичною підготовкою і станом здоров’я 
виконувати покладені на міліцію зав-
дання. При прийнятті на службу до 
міліції може бути встановлено випро-
бування строком до одного року.

Стос овно осіб, які претендують 
на службу в міліції, за їх письмовою 
згодою проводиться спеціальна пере-
вірка в порядку, встановленому Зако-
ном України «Про засади запобігання 
і протидії корупції».

Особ и, які претендують на службу 
в міліції, до призначення на відповідну 
посаду подають за місцем майбутньої 
служби декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
та зобов’язані повідомити керівництву 
органу, на посаду в якому вони претен-
дують, про працюючих у цьому органі 
близьких їм осіб.

Праців ники міліції не можуть мати 
в безпосередньому підпорядкуванні 
або бути безпосередньо підпорядко-
ваними у зв’язку з виконанням повно-
важень близьким їм особам.

У разі  виникнення обставин, що по-
рушують вимоги частини четвертої цієї 
статті, відповідні особи, близькі їм особи 
вживають заходів щодо усунення таких 
обставин у п’ятнадцятиденний строк. 
Якщо у зазначений строк ці обставини 
добровільно ними не усунуто, відповідні 
особи або близькі їм особи в місячний 
строк з дня виникнення обставин під-
лягають переведенню в установленому 
порядку на іншу посаду, що виключає 
безпосереднє підпорядкування.

У разі н еможливості такого пере-
ведення особа, яка перебуває в під-
порядкуванні, підлягає звільненню із 
служби.

Працівни кам міліції забороняєть-
ся брати участь у роботі колегіальних 
органів під час розгляду питань щодо 
призначення на посаду близьких їм 
осіб та в будь-який інший спосіб впли-
вати на прийняття такого рішення.

Призовни ки не підлягають при-
йняттю на службу до міліції, крім осіб, 
які приймаються на навчання до ви-
щих навчальних закладів Міністерства 
внутрішніх справ України.

Не може  бути прийнята на службу 
до міліції особа, яка має не погашену 
або не зняту судимість за вчинення 
злочину, крім реабілітованої, або на яку 
протягом останнього року накладало-
ся адміністративне стягнення за вчи-
нення корупційного правопорушення.

Працівни ки міліції складають при-
сягу, текст якої затверджується Кабіне-
том Міністрів України.

Примітка . Терміни «безпосереднє 
підпорядкування» і «близька особа» 
вживаються у значеннях, наведених у 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції»;

2) у ста тті 18:
частину  одинадцяту викласти в 

такій редакції:
«Працівн икам міліції забороняєть-

ся займатися будь-якими видами іншої 
оплачуваної (крім викладацької, науко-
вої, творчої діяльності, медичної прак-
тики, інструкторської та суддівської 
практики із спорту) та підприємниць-
кої діяльності, а також організовувати 
страйки або брати в них участь»;

доповнит и частинами дванадця-
тою — п’ятнадцятою такого змісту:

«На праців ників міліції поширю-
ються інші вимоги та обмеження, вста-
новлені Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції».

Кодекс про фесійної етики та по-
ведінки працівників міліції затвер-
джується Міністром внутрішніх справ 
України.

Працівники  міліції зобов’язані по-
давати щороку до 1 квітня за місцем 
служби декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Працівники м іліції, яких притяг-
нуто до відповідальності за вчинення 
злочину або адміністративного ко-
рупційного правопорушення, звіль-
няються із служби у триденний строк 
з дня отримання відповідним органом 
внутрішніх справ копії відповідного 
судового рішення, яке набрало закон-
ної сили»;

3) доповнити  статтею 181 такого 
змісту:

«Стаття 181.  Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі виник нення конфлікту ін-
тересів під час виконання службо-
вих повноважень працівник міліції 
зобов’язаний негайно доповісти про це 
своєму безпосередньому начальникові. 
Безпосередній начальник працівника 
міліції зобов’язаний вжити всіх необ-
хідних заходів, спрямованих на запо-
бігання конфлікту інтересів, шляхом 
доручення виконання відповідного 
службового завдання іншій посадовій 
особі, особистого виконання службо-
вого завдання чи в інший спосіб, перед-
бачений законодавством.

Примітка. Терм ін «конфлікт інтер-
есів» вживається у значенні, наведено-
му в Законі України «Про засади запо-
бігання і протидії корупції».

3. У Законі Ук раїни «Про проку-
ратуру»:

1) у назві та  частині першій стат-
 ті 10 слова «по боротьбі із злочинністю» 
замінити словами «з питань протидії 
злочинності і корупції»;

2) у статті 46 :
після частини  третьої доповни-

ти двома новими частинами такого 
змісту:

«Стосовно осіб , які претендують 
на зайняття посади прокурора або 
слідчого прокуратури, за їх письмовою 
згодою проводиться спеціальна пере-
вірка в порядку, встановленому Зако-
ном України «Про засади запобігання 
і протидії корупції».

Особи, які пре тендують на зай-
няття посад в органах прокуратури, 
до призначення на відповідну посаду 
подають за місцем майбутньої служ-
би декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 

та зобов’язані повідомити керівництву 
органу, на посаду в якому вони претен-
дують, про працюючих у цьому органі 
близьких їм осіб».

У зв’язку з цим  частини четверту — 
сьому вважати відповідно частинами 
шостою — дев’ятою;

частину дев’яту викл асти в такій 
редакції:

«Не може бути прийнят а на посаду 
прокурора або слідчого прокуратури 
особа, яка має не погашену або не зняту 
судимість за вчинення злочину, крім 
реабілітованої, або на яку протягом 
останнього року накладалося адміні-
стративне стягнення за вчинення ко-
рупційного правопорушення»;

доповнити частинами д есятою та 
одинадцятою такого змісту:

«На прокурорів та слі дчих проку-
ратури поширюються інші обмеження, 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

Прокурори та слідчі п рокурату-
ри зобов’язані подавати щороку до 1 
квітня за місцем роботи (служби) де-
кларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції»;

3) у статті 462:
у част ині другій:
в абз аці першому слова  «можуть 

бути звільнені» замінити словами «під-
лягають звільненню»;

доповнити пунктами 7 і  8 такого 
змісту:

«7) набрання законної с или судовим 
рішенням, відповідно до якого праців-
ника притягнуто до відповідальності 
за адміністративне корупційне право-
порушення;

8) у разі неможливості  або відсут-
ності згоди на переведення на іншу 
посаду у зв’язку з безпосереднім підпо-
рядкуванням близькій особі»;

доповнити частиною треть ою та-
кого змісту:

«Прокурори або слідчі пр окура-
тури, яких притягнуто до відпові-
дальності за вчинення злочину або 
адміністративного корупційного пра-
вопорушення, звільняються з роботи 
(служби) у триденний строк з дня 
отримання відповідним органом про-
куратури копії відповідного судового 
рішення, яке набрало законної сили»;

4) доповнити статтями 46 3, 464 і 481 
такого змісту:

«Стаття 463. Обмеження щ одо ро-
боти близьких осіб

Прокурор або слідчий про куратури 
не можуть мати в безпосередньому під-
порядкуванні або бути безпосередньо 
підпорядкованими у зв’язку з виконан-
ням повноважень близьким їм особам.

У разі виникнення обстави н, що по-
рушують вимоги частини першої цієї 
статті, відповідні особи, близькі їм осо-
би вживають заходів щодо усунення 
таких обставин у п’ятнадцятиденний 
строк. Якщо у зазначений строк ці об-
ставини добровільно ними не усунуто, 
відповідні особи або близькі їм особи 
в місячний строк з дня виникнення 
обставин підлягають переведенню в 
установленому порядку на іншу по-
саду, що виключає безпосереднє під-
порядкування.

У разі неможливості такого  пере-
ведення або відсутності згоди на нього 
особа, яка перебуває в підпорядку-
ванні, підлягає звільненню з роботи 
(служби).

Прокурору або слідчому про ку-
ратури забороняється брати участь у 
роботі колегіальних органів під час 
розгляду питань щодо призначення на 
посаду близьких їм осіб та в будь-який 
інший спосіб впливати на прийняття 
такого рішення.

Примітка. Терміни «безпосе реднє 
підпорядкування» і «близька особа» 
вживаються у значеннях, наведених у 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції».

Стаття 464. Врегулювання к он-
флікту інтересів

У разі виникнення конфлікт у ін-
тересів під час виконання службових 
повноважень прокурор або слідчий 
прокуратури зобов’язаний негайно 
доповісти про це безпосередньому 
керівникові. Безпосередній керівник 
зобов’язаний вжити всіх необхідних 
заходів, спрямованих на запобігання 
конфлікту інтересів, шляхом доручен-
ня виконання відповідного службо-
вого завдання іншій посадовій особі, 
особистого виконання службового 
завдання чи в інший спосіб, передба-
чений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт і нтер-
есів» вживається у значенні, наведено-
му в Законі України «Про засади запо-
бігання і протидії корупції»;

«Стаття 481. Кодекс професій ної 
етики та поведінки працівників про-
куратури

Кодекс професійної етики та  по-
ведінки працівників прокуратури 
схвалюється всеукраїнською конфе-
ренцією працівників прокуратури і 
затверджується Генеральним проку-
рором України.

Прокурори і слідчі прокурату ри 
зобов’язані неухильно дотримуватися 

вимог Кодексу професійної етики та 
поведінки працівників прокуратури у 
своїй службовій діяльності та поза нею.

Порушення прокурором і слідчи м 
прокуратури вимог Кодексу профе-
сійної етики та поведінки працівників 
прокуратури тягне за собою відпові-
дальність, встановлену законом»;

5) у другому реченні частини  оди-
надцятої статті 501 слово «діяння» 
замінити словом «правопорушення»;

6) статтю 56 після цифр «462»  допов-
нити словом і цифрами «статтях 463, 
464», а після цифр «48» — цифрами 
«481».

4. У Законі України «Про соці-
а льний і правовий захист військово-
службовців та членів їх сімей»:

1) абзац перший пункту 2 статт і 8 
викласти в такій редакції:

«2. Військовослужбовці (крім в ій-
ськовослужбовців строкової військо-
вої служби) не можуть бути звільнені 
з військової служби до набуття права 
на пенсію за вислугу років, крім ви-
падків, коли їхня служба припиня-
ється (розривається) у зв’язку із за-
кінченням строку контракту, у зв’язку 
з безпосереднім підпорядкуванням 
близькій особі або у зв’язку із систе-
матичним невиконанням умов контр-
акту командуванням чи у зв’язку із 
систематичним невиконанням умов 
контракту військовослужбовцем, за 
віком, за власним бажанням, за станом 
здоров’я, через службову невідповід-
ність, у зв’язку із скороченням штатів 
або проведенням організаційних захо-
дів, у зв’язку з обвинувальним вироком 
суду, що набрав законної сили, яким 
призначено покарання у вигляді по-
збавлення чи обмеження волі, позбав-
лення військового звання, позбавлення 
права займати певні посади, у зв’язку 
з набранням законної сили рішенням 
суду щодо притягнення до відповідаль-
ності за корупційне правопорушення, 
у зв’язку з позбавленням військового 
звання в дисциплінарному порядку, 
а також через сімейні обставини або з 
інших поважних причин, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів 
України»;

2) у статті 101:
абзаци перший, другий  і четвертий 

пункт у 14 після слів «станом здоров’я» 
доповнити словами «у зв’язку з безпо-
середнім підпорядкуванням близькій 
особі»;

абзац перший пункту 15 після слів 
«позбав лення права займати певні по-
сади» доповнити словами «у зв’язку з 
набранням законної сили рішенням 
суду щодо притягнення до відповідаль-
ності за адміністративне корупційне 
правопорушення»;

3) у пункті 2 статті 15:
друге речення абз ацу першого піс-

ля слів «с троку контракту» доповнити 
словами «у зв’язку з безпосереднім під-
порядкуванням близькій особі»;

абзац третій після слів «з обви-
нувальним ви роком суду, що набрав 
законної сили» доповнити словами 
«у зв’язку з набранням законної сили 
рішенням суду щодо притягнення до 
відповідальності за адміністративне 
корупційне правопорушення».

5. У Законі України «Про Службу 
безпеки Укра їни»:

1) у статті 19:
у частині третій слова «в ме жах 

встановленог о бюджету» замінити 
словами «та в межах видатків, перед-
бачених на утримання Служби без-
пеки України в Державному бюджеті 
України»;

доповнити частинами четвертою — 
одинадцятою  такого змісту:

«Стосовно осіб, які претендують 
на службу в о рганах Служби безпеки 
України, за їх письмовою згодою про-
водиться спеціальна перевірка в по-
рядку, встановленому Законом України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції».

Особи, які претендують на службу 
в органах Сл ужби безпеки України, 
до призначення на відповідну посаду 
подають за місцем майбутньої служ-
би декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
та зобов’язані повідомити керівництву 
органу, на посаду в якому вони претен-
дують, про працюючих у цьому органі 
близьких їм осіб.

На службу в органи Служби без-
пеки України не мо же бути прийнята 
особа, яка має не погашену або не зняту 
судимість за вчинення злочину, крім 
реабілітованої, або на яку протягом 
останнього року накладалося адміні-
стративне стягнення за вчинення ко-
рупційного правопорушення.

Співробітники Служби безпеки 
України зобов’язан і подавати щороку 
до 1 квітня за місцем служби декла-
рацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

На співробітників Служби безпеки 
України поширюют ься інші вимоги та 
обмеження, встановлені Законом Укра-

їни «Про засади запобігання і протидії 
корупції».

Працівники Служби безпеки Укра-
їни (крім військово службовців), яких 
притягнуто до відповідальності за 
вчинення злочину або адміністратив-
ного корупційного правопорушення, 
звільняються із служби у триденний 
строк з дня одержання відповідним 
органом Служби безпеки України 
копії відповідного судового рішення. 
Військовослужбовці Служби безпеки 
України, яких притягнуто до відпо-
відальності за вчинення злочину або 
адміністративного корупційного пра-
вопорушення, підлягають звільненню 
із служби.

Співробітник Служби безпеки 
України, який повідом ив про пору-
шення вимог Закону України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції» 
іншим співробітником, не може бути 
звільнений із служби чи змушений до 
звільнення або притягнутий до дис-
циплінарної відповідальності у зв’язку 
з таким повідомленням.

Рішення про звільнення або при-
тягнення до дисциплі нарної відпові-
дальності такої особи оскаржується в 
установленому законом порядку»;

2) доповнити статтями 191 і 192 та-
кого змісту:

«Ст аття 191. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У ра зі виникнення конфлікту ін-
тересів під час вико нання службових 
повноважень співробітник Служби 
безпеки України зобов’язаний негайно 
доповісти про це своєму безпосеред-
ньому начальникові. Безпосередній 
начальник співробітника Служби 
безпеки України зобов’язаний вжити 
всіх необхідних заходів, спрямованих 
на запобігання конфлікту інтересів, 
шляхом доручення виконання відпо-
відного службового завдання іншій 
посадовій особі, особистого виконан-
ня службового завдання чи в інший 
спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у з наченні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції».

Стаття 192. Обмеження щодо ро-
боти близьких осіб

Спів робітники Служби безпеки 
України не можуть мати  в безпосеред-
ньому підпорядкуванні або бути безпо-
середньо підпорядкованими у зв’язку 
з виконанням повноважень близьким 
їм особам.

У разі виникнення обставин, що по-
рушують вимоги части ни першої цієї 
статті, відповідні особи, близькі їм осо-
би вживають заходів щодо усунення 
таких обставин у п’ятнадцятиденний 
строк. Якщо у зазначений строк ці об-
ставини добровільно ними не усунуто, 
відповідні особи або близькі їм особи 
в місячний строк з дня виникнення 
обставин підлягають переведенню в 
установленому порядку на іншу по-
саду, що виключає безпосереднє під-
порядкування.

У разі неможливості такого пере-
ведення особа, яка пере буває в під-
порядкуванні, підлягає звільненню із 
займаної посади або із служби.

Співробітнику Служби безпеки 
України забороняється бра ти участь 
у роботі колегіальних органів під час 
розгляду питань щодо призначення на 
посаду близьких йому осіб та в будь-
який інший спосіб впливати на при-
йняття такого рішення.

Примітка. Терміни «безпосереднє 
підпорядкування» і «бл изька особа» 
вживаються у значеннях, наведених у 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції».

6. У статті 9 Закону України «Про 
пенсійне забезпеченн я осіб, звільне-
них з військової служби, та деяких 
інших осіб»:

1) друге речення частини першої 
після слів «строку кон тракту» допов-
нити словами «у зв’язку з безпосеред-
нім підпорядкуванням близькій особі»;

2) частину третю після слів «закон-
ної сили» доповнити с ловами «у зв’язку 
з набранням законної сили рішенням 
суду щодо притягнення до відповідаль-
ності за адміністративне корупційне 
правопорушення».

7. У Законі України «Про нота-
ріат»:

1) статтю 3 після ча стини другої 
доповнити новою частино ю такого 
змісту:

«Нотаріусу забороняється викорис-
товувати свої повноважен ня з метою 
одержання неправомірної вигоди або 
прийняття обіцянки чи пропозиції 
такої вигоди для себе чи інших осіб».

У зв’язку з цим частину третю вва-
жати частиною четвертою ;

2) статтю 30 доповнити пунктом 81 
такого змісту:

«81) наб рання законної сили су-
довим рішенням, відповідно  до якого 
нотаріуса притягнуто до відповідаль-
ності за адміністративне корупційне 
правопорушення».

8. У Законі України «Про держав-
ну службу»:

1) у статті 12 :
абзаци третій і четвертий викласти 

в такі й редакції:

 & Верховна Рада України
Закон України 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання 
і протидії корупції»
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«маю ть не зняту або не погашену 
судимість за вчинення зло чину або на 
яких протягом останнього року на-
кладалося адміністративне стягнення 
за вчинення корупційного правопо-
рушення;

у разі прийняття на службу будуть 
безпосередньо підпорядк овані близь-
ким їм особам»;

доповнити приміткою такого зміс-
ту:

«Примітка. Терміни «бе зпосереднє 
підпорядкування» і «близ ька особа» 
вживаються у значеннях, наведених у 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції»;

2) статтю 13 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 13. Фінан совий контроль
Особа, яка претендує на з айняття 

посади державного службо вця, подає 
за місцем майбутньої служби декла-
рацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за минулий рік.

Д е р ж а в н и й  с л у ж б о в е ц ь 
зобов’язаний подавати щороку до 
1 кві тня за місцем служби деклара-
цію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за минулий рік.

Декларація про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансо вого 
характеру подається за минулий рік 
за формою і в порядку, що встановлені 
Законом України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції»;

3) статтю 15 доповнити частиною 
шостою такого змісту:

«Стосов но осіб, які претендують 
на зайняття посади державного  служ-
бовця, за їх письмовою згодою прово-
диться спеціальна перевірка в порядку, 
встановленому Законом України «Про 
засади запобігання і протидії коруп-
ції». У разі прийняття на державну 
службу на конкурсній основі спеці-
альна перевірка проводиться після 
проведення конкурсу стосовно осіб, 
які рекомендовані для призначення 
на посаду»;

4) у частині третій статті 16 слова 
«законодавчими актами Укр аїни» за-
мінити словом «законом»;

5) доповнити статтею 161 такого 
змісту:

«Стаття 161. Врегулюв ання кон-
флікту інтересів

У разі виникнен ня конфлікту ін-
тересів під час виконання служб ових 
повноважень державний службовець 
зобов’язаний негайно доповісти про 
це своєму безпосередньому керівни-
кові. Безпосередній керівник держав-
ного службовця зобов’язаний вжити 
всіх необхідних заходів, спрямованих 
на запобігання конфлікту інтересів, 
шляхом доручення виконання відпо-
відного службового завдання іншому 
державному службовцю, особистого 
виконання службового завдання чи 
в інший спосіб, передбачений законо-
давством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, на ве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

6) у статті 30:
у частині першій:
у пункті 2 слова і цифри «пер едбаче-

них статте ю 16 цього Закону»  заміни-
ти словами і цифрами «передбачених 
статтями 16 і 161 цього Закону»;

пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) притягнення державного с луж-

бовця до кримінальної або адміні стра-
тивної відповідальності за корупційні 
правопорушення, пов’язані з порушен-
ням обмежень, передбачених Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

після частини першої доповнити 
новою частиною такого змісту:

«Пр ипинення державної служби 
відповідно до пункту 7 частини перш ої 
цієї статті здійснюється у триденний 
строк з дня отримання органом, в 
якому працює державний службовець, 
копії відповідного судового рішення, 
яке набрало законної сили».

У зв’язку з цим частини другу і 
третю вважати відповідно частина ми 
третьою і четвертою;

7) у першому реченні частини два-
надцятої статті 37 слова «вчиненн ям 
корупційного діяння» замінити сло-
вами «притягненням до кримінальної 
відповідальності за вчинення коруп-
ційного правопорушення».

9. У Законі України «Про Держав-
ну податкову службу в Україні»:

1)  у статті 15:
у частинах першій, сьомій та деся-

тій слова «Держа вна податкова ад мі-
ністрація України» у всіх відмінках 
замінити словами «центральний орган 
державної податкової служби» у відпо-
відному відмінку;

частину третю викласти в такій 
редакції:

«На роботу до органів де ржавної 
податкової служби, крім податково ї мі-
ліції, не може бути прийнята особа, яка 
має не погашену або не зняту судимість 
за вчинення злочину, крім реабіліто-
ваної, або на яку протягом останнього 
року накладалося адміністративне 
стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення»;

доповнити частинами дванадця-
тою — двадцятою такого змісту:

«Стосо вно осіб, які претендують на 
зайняття посади в органах держа вної 
податкової служби, за їх письмовою 
згодою проводиться спеціальна пере-
вірка в порядку, встановленому Зако-
ном України «Про засади запобігання 
і протидії корупції».

Особи, які претендують на зайняття 
посад в органах державної подат кової 
служби, до призначення на відповідну 
посаду подають за місцем майбутньої 
служби декларацію про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
та зобов’язані повідомити керівництву 
органу, на посаду в якому вони претен-
дують, про працюючих у цьому органі 
близьких їм осіб.

На посадових осіб органів держав-
ної податкової служби поширюються 
ін ші вимоги та обмеження, встановлені 
Законом України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції».

Посадові особи органів державної 
податкової служби зобов’язані подав а-
ти щороку до 1 квітня за місцем роботи 
(служби) декларацію про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Посадові особи органів державної 
податкової служби, яких притягнуто до  
відповідальності за вчинення злочину 
або адміністративного корупційно-
го правопорушення, звільняються із 
служби у триденний строк з дня отри-
мання відповідним органом державної 
податкової служби копії відповідного 
судового рішення, яке набрало закон-
ної сили.

Посадова особа органу державної 
податкової служби, стосовно якої вине-
с ено постанову про притягнення як об-
винуваченої у вчиненні злочину у сфері 
службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням пу-
блічних послуг, та/або пов’язаного із 
зловживанням своїм службовим ста-
новищем, підлягає відстороненню від 
виконання повноважень на посаді в 
порядку, визначеному законом, до роз-
гляду справи судом.

Посадова особа органу державної 
податкової служби, стосовно якої скла-
ден о протокол про адміністративне ко-
рупційне правопорушення, може бути 
відсторонена керівником відповідного 
органу державної податкової служби 
від виконання службових повноважень 
до закінчення розгляду справи судом.

Посадова особа органу державної 
податкової служби, яка повідомила про 
по рушення вимог Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції» 
іншою посадовою особою, не може 
бути звільнена з роботи чи змушена 
до звільнення або притягнута до дис-
циплінарної відповідальності у зв’язку 
з таким повідомленням.

Рішення про звільнення або при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності  такої особи оскаржується в 
установленому законом порядку»;

2) доповнити статтями 151 і 152 та-
кого змісту:

«Стаття 151. Обмеження щод о ро-
боти близьких осіб

Посадові особи органів д ержавної 
податкової служби не можуть мати в 
безпо середньому підпорядкуванні або 
бути безпосередньо підпорядкованими 
у зв’язку з виконанням повноважень 
близьким їм особам.

У разі виникнення обставин, що по-
рушують вимоги частини першої цієї 
статті , відповідні особи, близькі їм осо-
би вживають заходів щодо усунення 
таких обставин у п’ятнадцятиденний 
строк. Якщо у зазначений строк ці 
обставини добровільно не усунуто, 
відповідні особи або близькі їм особи 
в місячний строк з дня виникнення 
обставин підлягають переведенню в 
установленому порядку на іншу по-
саду, що виключає безпосереднє під-
порядкування.

У разі неможливості такого пере-
ведення особа, яка перебуває в під-
порядкуван ні, підлягає звільненню із 
займаної посади або з роботи.

Посадовим особам державної по-
даткової служби забороняється брати 
участь у р оботі колегіальних органів 
під час розгляду питань щодо призна-
чення на посаду близьких їм осіб та в 
будь-який інший спосіб впливати на 
прийняття такого рішення.

Примітка. Терміни «безпосереднє 
підпорядкування» і «близька особа» 
вживають ся у значеннях, наведених у 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції».

Стаття 152. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі виникнення конфлікту ін-
 тересів під час виконання службових 
повноваже нь посадова особа держав-
ної податкової служби зобов’язана не-
гайно доповісти про це своєму безпо-
середньому керівникові. Безпосередній 
керівник посадової особи державної 
податкової служби зобов’язаний вжити 
всіх необхідних заходів, спрямованих 
на запобігання конфлікту інтересів, 
шляхом доручення виконання відпо-
відного службового завдання іншій 
посадовій особі, особистого виконан-
ня службового завдання чи в інший 
спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Зак оні України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

3) абзац четвертий частини другої 
статті 19 викласти в такій редакції:

«запоб ігання, виявлення та припи-
нення корупційних правопорушень в 
органах дер жавної податкової служби»;

4) у частині першій статті 21:

у пункті 5 слова «корупційні діяння 
або інші п равопорушення, пов’язані з 
кору пцією» замінити словами «коруп-
ційні правопорушення»;

у пункті 6 слова «діяння або ін-
шого правопорушення, пов’язаного з 
корупцією» з амінити словом «право-
порушення».

10. У Законі України «Про судову 
експертизу»:

1) статтю 10 доповнити частиною 
ч етвертою такого змісту:

«Судовому експерту заб ороняється 
використовувати свої повноваження 
з метою одер жання неправомірної 
вигоди або прийняття обіцянки та 
пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб»;

2) частину першу статті 11 викласти 
в такій редакції:

«Не може залучатися до ви конання 
обов’язків судового експерта особа, ви-
знана в  установленому законом порядку 
недієздатною, а також та, яка має не зня-
ту або не погашену судимість, або на яку 
протягом останнього року накладалося 
адміністративне стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення або дис-
циплінарне стягнення у вигляді позбав-
лення кваліфікації судового експерта».

11. Статтю 16 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» допов-
нити частинам и третьою — шостою 
такого змісту:

«Стосовно осіб, які претендують на 
зайняття посади судді Конституцій-
ного Суду Укр аїни, за їх письмовою 
згодою проводиться спеціальна пере-
вірка в порядку, встановленому Зако-
ном України «Про засади запобігання 
і протидії корупції».

Особи, які претендують на зайнят-
тя посади судді Конституційного Суду 
України, до  призначення на відповідну 

посаду подають до органу, який здій-
снює призначення, декларацію про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за формою і 
в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Судді Конституційного Суду Укра-
їни зобов’язані подавати щороку до 
1 квітня за місц ем роботи деклара-
цію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

Відомості, зазначені у цій деклара-
ції, підлягають оприлюдненню про-
тягом 30 днів з дн я їх подання шляхом 
опублікування у «Віснику Конститу-
ційного Суду України».

12. У Законі України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»:

1) у частині четвертій  статті 12 
слова «(крім викладацької, наукової 
та творчої робо ти у позаробочий час), 
займатися підприємницькою діяльніс-
тю, одержувати від цього прибуток» 
замінити словами «займатися іншою 
оплачуваною (крім викладацької, на-
укової і творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та суддів-
ської практики із спорту) або підпри-
ємницькою діяльністю»;

2) у частині другій статті 50 сло-
ва «(крім викладацької, наукової та 
творчої роботи  в позаурочний час), 
займатися підприємницькою діяль-
ністю, одержувати від цього прибуток, 
якщо інше не передбачено законом» 
замінити словами «займатися іншою 
оплачуваною (крім викладацької, на-
укової і творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та суддів-
ської практики із спорту) або підпри-
ємницькою діяльністю»;

3) у статті 55:
у частині третій слова «(крім викла-

дацької, наукової та творчої у по заро-
бочий час),  займатися підприємниць-
кою діяльністю, одержувати від цього 
прибуток» замінити словами «займа-
тися іншою оплачуваною (крім викла-
дацької, наукової і творчої діяльності, 
медичної практики, інструкторської 
та суддівської практики із спорту) або 
підприємницькою діяльністю»;

частину п’яту доповнити абзацом 
четвертим такого змісту:

«3) набрання законної сили  рішен-
ням суду про притягнення його до 
адміністративної від повідальності за 
корупційне правопорушення»;

4) у частині четвертій статті 56:
в абзаці першому слова «можуть 

бути також достроков о припинені» 
замінити словами «так ож вважаються 
достроково припиненими»;

доповнити абзацом четвертим та-
кого змісту:

«3) набрання законної сили рішен-
ням суду п ро притягнення його до 
адміністративної від повідальності за 
корупційне правопорушення»;

5) частину першу статті 79 доповни-
ти пунктом 31 такого змісту:

«31) набрання законної  сили рі-
шенням суду про притягнення його до 
адміністративної ві дповідальності за 
корупційне правопорушення».

13. У Законі України «Про Уповно-
важеного Верховної Ради України з 
прав людини»:

1) ст аттю 5 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 5. Вимоги до кандидата на 
посаду Уповн оваженого та призначен-
ня на посаду Упов новаженого

Уповноважений призначається на 
посаду і звільняється з посади Верхо-
вною Радою України  таємним голо-
суванням шляхом подання бюлетенів.

Уповноваженим може бути призна-
чено громадянина України, який на 
день обрання досяг 40  років, володіє 
державною мовою, має високі моральні 
якості, досвід правозахисної діяльності 
та протягом останніх п’яти років про-
живає в Україні.

Стосовно осіб, які претендують 
на зайняття посади Уповноваженого, 
за їх письмовою згод ою проводиться 
спеціальна перевірка в порядку, вста-
новленому Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

Особи, які претендують на зайнят-
тя посади Уповноваженого, до призна-
чення на відповідну  посаду подають до 
органу, який здійснює призначення, 
декларацію про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру 
за формою і в порядку, що встановлені 
Законом України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції».

Не може бути призначено Уповно-
важеним особу, яка має не погашену 
або не зняту судимість  за вчинення 
злочину, крім реабілітованої, або на яку 
протягом останнього року накладало-
ся адміністративне стягнення за вчи-
нення корупційного правопорушення.

Уповноважений призначається 
строком на п’ять років, який почина-
ється з дня складення ни м присяги на 
пленарному засіданні Верховної Ради 
України.

На Уповноваженого поширюються 
вимоги та обмеження, встановлені За-
коном України «Про заса ди запобіган-
ня і протидії корупції»;

2) друге речення частини першої 
статті 6 після слів «комітет Верховної 

Ради України» доп овнити словами «за 
результатами спеціальної перевірки, 
передбаченої статтею 5 цього Закону».

14. У Законі України «Про Вищу 
раду юстиції»:

1) статтю 19 доповнити частиною 
четвертою  такого змісту:

«На членів Вищої ради юстиції 
п оширюються вимоги та обмеження, 
встановлені Законом Украї ни «Про за-
сади запобігання і протидії корупції»;

2) пункт 6 частини другої статті 29 
викласти в такій редакції:

«6) декларація про майно,  доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минули й рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

3) абзац третій частини другої статті 
32 викласти в такій редакції:

«недотримання суддею  вимог та об-
межень, встановлених Законом Украї-
ни «Про засади запобіга ння і протидії 
корупції».

15. У Законі України «Про держав-
ну охорону органів державної влади 
України та посадових о сіб»:

1) у статті 16:
частину третю викласти в такій 

редакції:
«Не може бути прийнятий на служ-

б у в Управління д ержавної охорони 
України громадянин, який  має не по-
гашену або не зняту судимість за вчи-
нення злочину, крім реабілітованого, 
або на якого протягом останнього року 
накладалося адміністративне стягнен-
ня за вчинення корупційного право-
порушення, або якому відповідно до 
вимог законодавства не може бути 
надано допуск до державної таємниці»;

після частини третьої доповнити 
п’ятьма новими частинами такого 
змісту:

«Стосовно осіб, я кі претендують на 
службу в Управлінні державної охо-
рони України, за їх пи сьмовою згодою 
проводиться спеціальна перевірка в 
порядку, встановленому Законом Укра-
їни «Про засади запобігання і протидії 
корупції».

Особи, які претендують на служ-
бу в Управлінні державної охорони 
України, подають за місцем  майбутньої 
служби декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
та зобов’язані повідомити керівництву 
органу чи підрозділу, на посаду в якому 
вони претендують, про працюючих у 
цьому органі чи підрозділі близьких 
їм осіб.

Військовослужбовці Управління 
державної охорони України зобов’язані 
подавати щороку до 1 кві тня за місцем 
служби декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

На військовослужбовців Управлін-
ня державної охорони України поши-
рюються інші вимоги та обмежен ня, 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

Військовослужбовці Управління 
державної охорони України, яких при-
тягнуто до відповідальності з а вчинен-
ня злочину з призначенням покарання 
у виді позбавлення волі, обмеження 
волі, позбавлення права обіймати пев-
ні посади чи позбавлення військового 
звання або за вчинення адміністратив-

ного корупційного правопорушення, 
підлягають звільненню із служби».

У зв’язку з цим частини четверту — 
дев’яту вважати відповідно частинами 
дев’ятою — чотирнадцят ою;

2) доповнити статтями 161 і 162 та-
кого змісту:

«Стаття 161. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі  виникнення конфлікту ін-
тересів під час виконан ня службових 
повноважень військовослужбовець 
У правління державної охорони Укра-
їни зобов’язаний негайно доповісти 
про це своєму безпосередньому на-
чальникові. Безпосередній начальник 
зобов’язаний вжити всіх необхідних 
заходів, спрямованих на запобігання 
конфлікту інтересів, шляхом доручен-
ня виконання відповідного службо-
вого завдання іншій посадовій особі, 
особистого виконання службового 
завдання чи в інший спосіб, передба-
чений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
 запобігання і протидії корупції».

Стаття 162. Обмеження щодо ро-
боти близьких осіб

Військовослужбовці Управління 
державної охорони Украї ни не можуть 
мати в безпосередньому підпорядку-
ва нні або бути безпосередньо підпо-
рядкованими у зв’язку з виконанням 
повноважень близьким їм особам.

У разі виникнення обставин, що по-
рушують вимоги частини першої цієї 
статті, відповідні особи, близькі  їм осо-
би вживають заходів щодо усунення 
таких обставин у п’ятнадцятиденний 
строк. Якщо у зазначений строк ці об-
ставини добровільно ними не усунуто, 
відповідні особи або близькі їм особи 
в місячний строк з дня виникнення 
обставин підлягають переведенню в 
установленому порядку на іншу посаду, 
що виключає безпосереднє підпоряд-
кування. У разі неможливості такого 
переведення особа, яка перебуває в 
підпорядкуванні, підлягає звільненню 
із займаної посади або із служби.

Військовослужбовцям Управлін-
ня державної охорони України за-
бороняється брати участь у роботі 
колегіальн их органів під час розгляду 
питань щодо призначення на посаду 
близьких їм осіб та в будь-який інший 
спосіб впливати на прийняття такого 
рішення.

Примітка. Терміни «безпосереднє 
підпорядкування» і «близька особа» 
вживаються у значеннях, наведених у 
 Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції».

16. У Статуті внутрішньої служби 
Збройних Сил України, затвердже-
ному Законом України «Про Статут 
внутрі шньої служби Збройних Сил 
України»:

1) статтю 59 після абзацу другого до-
повнити новим абзацом такого змісту:

«негайно доповідати старшому 
к омандиру (начальнику) про злочин, 
корупційне правопорушення, вчинене 
підл еглим військовослужбовцем, а ко-
мандир (начальник) військової части-
ни (установи) — негайно повідомляти 
про це військовому прокурору, а в разі 
вчинення злочину чи корупційного 
правопорушення військовослужбов-
цем Збройних Сил України — началь-
нику відповідного органу управління 
Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України з одночас-
ним направленням йому відповідних 
матеріалів для вивчення та прийнят-
тя рішення в порядку, визначеному 
законом».

У зв’язку з цим абзаци третій — 
двадцять другий вважати відповід-
но абзацами четвертим — двадцять 
третім;

 2) в абзаці вісімнадцятому статті 67 
слово «діяння» замінити словом «пра-
вопорушення».

17. У Дисциплінарному  статуті 
Збройних Сил України, затвердженому 
Законом України «Про Дисциплінар-
ний статут  Збройних Сил України»:

1) частину другу статті 45 викласти 
в такій редакції:

«За вчинення адміністративних 
правопорушень військовос лужбовці 
несуть дисциплінарну відповідаль-
ність за цим  Статутом, а у випадках, 
передбачених Кодексом України про 
адміністративні правопорушення, — 
також адміністративну відповідаль-
ність»;

2) статтю 84 доповнити частиною 
другою такого змісту:

«У кожному випадку вчинення ко-
рупційного правопорушення  або не-
виконання військовими посадовими 
особами вимог  Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції» 
з метою виявлення причин та умов, 
що сприяли його вчиненню, службове 
розслідування призначається коман-
диром самостійно або проводиться за 
його рішенням за поданням спеціально 
уповноваженого суб’єкта у сфері про-
тидії корупції»;

3) статтю 85 доповнити частинами 
п’ятою і шостою такого змісту:

«Якщо під час службового роз-
слідування буде з’ ясовано, що пра-
вопорушення військовослужбовця 
містить ознаки адмі ністративного 
корупційного правопорушення, чи 
одержано інформацію про вчинен-
ня такого правопорушення військо-
вослужбовцем, командир військової 
частини зобов’язаний у межах своїх 
повноважень вжити заходів щодо при-
пинення такого правопорушення та 
негайно письмово повідомити про його 
вчинення військовому прокуророві та 
спеціально уповноваженому суб’єктові 
у сфері протидії корупції.

У разі якщо ознаки адміністратив-
ного корупційного правопорушен-

Працівникам міліції забороняється займатися 
будь-якими видами іншої оплачуваної 
та підприємницької діяльності, а також 
організовувати страйки або брати в них участь.
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ня встановлено під час проведення 
службового розслід ування стосовно 
військовослужбовця Збройних Сил 
України чи одержано інформацію 
про вчинення ним такого правопору-
шення, командир військової частини 
зобов’язаний у межах своїх повнова-
жень вжити заходів щодо припинення 
такого правопорушення та негайно 
письмово повідомити про його вчинен-
ня військовому прокуророві та началь-
никові відповідного органу управління 
Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України»;

4) доповнити статтями 871 та 911 
такого змісту:

«871. Військовослужбовець, який 
повідомив про порушення вимог За-
кон у України «Про засади запобігання 
і протидії кор упції» іншим військово-
службовцем, не може бути звільнений 
з посади або із служби чи змушений 
до звільнення або притягнутий до дис-
циплінарної відповідальності у зв’язку 
з таким повідомленням.

Рішення про звільнення або при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності військовослужбовця оскар-
жується в установл еному законом 
порядку»;

«911. Військовослужбовець, сто-
совно якого винесено постанову про 
притягнення його як обвинуваченого 
у вчиненні злочи ну у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних по-
слуг, та/або пов’язаного із зловживан-
ням своїм службовим становищем, 
підлягає відстороненню від виконання 
повноважень у порядку, визначеному 
законом, до розгляду справи судом. 
Військовослужбовець, стосовно якого 
складено протокол про адміністратив-
не корупційне правопорушення, може 
бути відсторонений від виконання 
службових повноважень за рішенням 
командира до закінчення розгляду 
справи судом».

18. У Законі України «Про віднов-
лення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом»:

1) у статті 1:
останнє  речення абзацу двадцять 

третього виключити;
доповнити абзацом такого змісту:
«заінтересовані ос оби стосовно 

ар бітражного керуючого — юридична 
особа, утворена за у частю арбітражно-
го керуючого, под ружжя, діти, батьки, 
рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, 
усиновлювачі, усиновлені, а також 
інші особи, які спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом і мають 
взаємні права та обов’язки з арбітраж-
ним керуючим»;

2) у статті 31:
частину третю після абзацу друго-

го доповнити новим абзацом такого 
змісту:

«особи, які мають конфлікт інте р-
есів, — особи,  в яких виникає супер-
ечність між особистими інте ресами 
та повноваженнями ар бітражного 
керуючого, що може вплинути на 
об’єктивність або неупередженість 
прийняття рішень, а також на вчи-
нення чи невчинення дій під час ви-
конання повноважень арбітражного 
керуючого».

У зв’язку з цим абзаци третій — 
шостий вважати відповідно абзацами 
четвертим — сьомим;

частину п’яту після абзацу друго-
го д оповнити новим абзацом такого 
змісту:

«вживати заходів щодо недопущен-
ня будь-якої можливос ті виникнення 
конфлікту інтересів та невідкладно 
повідомляти суду про наявн ість кон-
флікту інтересів».

У зв’язку з цим абзаци третій — 
шостий вважати відповідно абзацами 
четвертим — сьомим;

після частини шостої доповни-
ти двома нов ими частинами такого 
змісту:

«7. Під час реалізації своїх прав 
та обов’язків арбітражний к еруючий 
зобов’язаний додержуватися вимог За-
кону України «Про засади з апобігання 
і протидії корупції» щодо обмеження 
використання своїх повноважень з ме-
тою одержання неправомірної вигоди 
або прийняття обіцянки чи пропозиції 
такої вигоди для себе чи інших осіб, 
одержання дарунків (пожертв).

8. Недотримання арбітражним ке-
руючим вимог Закону України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», а 
також виникнення конфлікту  інтересів 
під час здійснення його повноважень є 
підставою для усунення його від вико-
нання обов’язків арбітражного керую-
чого під час провадження у справі про 
банкрутство, про що господарський 
суд виносить ухвалу».

У зв’язку з цим частини сьому — 
п’ятнадцяту вважати відповідно части-
нами дев’ятою — сімнадцятою.

19. У Законі України «Про службу 
в о рганах місцевого самоврядуван-
ня»:

1) статтю 5 доповнити частинами 
третьою і четвертою такого змісту:

« Стосовно осіб, які претендують на 
зайняття зазначених в абзацах третьо-
 му та четвертому статті 3 цього Закону 
посад в органах місцевого са мовряду-
вання, за їх письмовою згодою прово-
диться спеціальна перевірка в порядку, 
встановленому Законом України «Про 
засади запобігання і протидії корупції».

Особи, зазначені в частині третій 
цієї статті, подають за місцем майбут-
ньої служби декларацію про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фі нан-
сового характеру за формою і в поряд-
ку, що встановлені Законом України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції», та зобов’язані повідомити 
керівництву органу, на посаду в якому 
вони претендують, про працюючих у 
цьому органі близьких їм осіб»;

2) частини першу і другу статті 12 
викласти в такій редакції:

«На службу в органи місцевого 
самоврядування не можуть бути при-
йняті особи:

1)  визнані судом недієздатними;
2) які мають судимість за вчинен ня 

умисного злочину, якщо ця судимість 
не погашена або не знята в установле-
н ому законом порядку;

3) які за р ішенням суду позбавлені 
права займати посади в органах дер-
жавної влади та їх апараті або в органах 
місцевого самоврядування протя гом 
установленого строку;

4) на яких протягом останнього 
року накладалися адміністративні 
стягнення за вчинення корупційних 
правопорушень;

5) які у разі прийняття на  службу 
в органи місцевого самоврядування 
будуть безпосередньо підпорядковані 
близьким особам.

На посадових осіб м ісцевого само-
врядування поширюються вимоги та 
обмеження, встановлені Законом Укра-
їни «Про засади запобігання і протидії 
к орупції»;

3) доповнити статтею 121 такого 
змісту:

«Стаття 121. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі виникнення конфлікту ін-
тересів протягом строку  здійснення 
повноважень сільський, селищн ий, 
міський голова, секретар сільської, 
селищн ої, міської ради, голова, заступ-
ник голови обласної, районної ради 
зобов’язаний негайно доповісти про 
це відповідній раді та вжити всіх необ-
хідних заходів, спрямованих на запо-
бігання конфлікту інтересів.

У разі виникнення конфлікту ін-
тересів протягом часу перебування 
на посаді посадова особа місцевого 
самоврядування, крім посадових осіб, 
зазна чених у частині першій цієї стат-
ті, зобов’язана негайно доповісти про 
це своєму безпосередньому керівни-
кові. Безпосередній керівник посадо-
вої особи місцевого самоврядування 
зобов’язаний вжити всіх необхідних 
заходів, спрямованих на запобігання 
конфлікту інтересів, шляхом доручен-
ня виконання відповідного службо-
вого завдання іншій посадовій особі, 
особистого виконання службового 
завдання чи в інший спосіб, передба-
чений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

4) статт ю 13 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 13. Фінансовий контроль
Посадові особи місцевого самовря-

дування щороку до 1 квітня за місцем 
сл ужби зобов’язані подавати декла-
рацію про  майно, доходи, витрати і 
зобов’ язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції»;

5) статтю 20 після частини першої 
доповнити двома новими частинами 
такого змісту:

«Посадові особи місцевого самовря-
дування, зазначені в абзацах т ретьому 
та четвертому статті 3 цього Закону, 
яких притягнуто до відповідальності з а 
корупційні правопорушення, підляга-
ють звільненню з посади у триденний 
строк з дня отримання відповідним 
органом місцевого самоврядування 
копії відповідного судового рішення, 
яке набрало законної сили.

Посадові особи місцевого само-
врядування, крім посадових осіб, за-
значених у частині другій цієї статті, 
яких притягнуто до відповідальності 
за кор упційні правопорушення, підля-
гають звільненню з посади у порядку, 
визначеному Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні».

У зв’язку з цим частини другу і 
третю вважати відповідно частинами 
четвертою і п’ятою.

20. Статтю 25 Закону України 
«Про статус народного депутат а Укра-
їни» викласти в такій редакції:

«Стаття 25. Декларування май-
нового стану, доходів,  витрат і 
зобов’язань фінансового характеру 
народного депутата України

Н а р од н и й  д е п у т ат  Ук р а ї н и 
з обов’язаний під час оформлення на 
роботу у Верховну Раду України, а 
потім щороку протягом здійснення 
своїх повноважень, ал е не пізніше 
1 квітня подавати за місцем роботи де-
кларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

21. У статті 6 Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність 
в Україні»:

частину другу викласти в такій 
редакції:

 «Оцінювачем не може бути осо-
ба, яка має не погашену або не зняту 
судимість за вчинення злочину або 
на яку про тягом останнього року на-
кладалося адмініс тративне стягнення 
за вчинення корупційного правопо-
рушення»;

доповнити частиною четвертою 
такого змісту:

«Оцінювачу забороняється ви-
користовувати свої повноваження 
з метою одержання неправомірної 
вигоди або прий няття обіцянки чи 
пропозиції такої вигоди дл я себе чи 
інших осіб».

22. У Законі України «Про дипло-
матичну службу»:

1) статтю 9 після частини другої 
доповнити двома новими частинами 
такого змісту:

«Стосовно осіб, які п ретендують на 
зайняття посад у системі органів д и-
пломатичної служби, за їх письмовою 
згодою проводиться спеціальна пере-
вірка в по рядку, встановленому Зако-
ном України «Про засади запобігання 
і протидії корупції».

Особи, які претендують на зайнят-
тя посад у системі органів диплома-
тичної служби, до призначення на 
відповідну посаду подають за місцем 
майбутньої служ би декларацію про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за формою і 
в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання 
і протидії корупції», та зобов’язані 
повідомити керівництву органу чи 
підрозділу, на посаду в якому вони 
претендують, про працюючих у цьому 
органі чи підрозділі близьких їм осіб».

У зв’язку з цим частини третю — 
шосту вважати відповідно частинами 
п’ятою — восьмою;

2) у статті 28:
перше речення частини другої до-

повнити словами «крі м випадків, ви-
значених частинами четвертою і п’ятою 
цієї статті»;

частину третю після слі в «виконан-
ня пов новажень за посадою» допов-
нити словами «крім випадків, перед-
бачених частинами четвертою і п’ятою 
цієї статті»;

доповни ти частинами четвертою і 
п’ятою такого змісту:

«Працівник дипломатичної служ-
би, стосовно якого винесено постанову 
про притягнення його як обвинува-
ченог о у вчиненні злочину у сфері 
службової діяльності та пр офесійної 
діяльності, пов’язаної з наданням пу-
блічних послуг, та/або пов’язаного із 
зловживанням своїм службовим ста-
новищем, підлягає відстороненню від 
виконання службових повноважень за 
посадою в порядку, визначеному зако-
ном, до розгляду справи судом.

Працівник дипломатичної служби, 
стосовно якого складено протокол про 
адміністративне корупційне право-
порушення, може бути відсторонений 
від виконання службових п овнова-
жень керівником відповідного органу 
дипломатичної служби до закінчення 
розгляду справи судом»;

3) статтю 31 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 31. Обмеження, пов’язані 
з перебуванням на дипломатичній 
службі

На працівників дипломатичної 
служби поширюються в имоги та об-
меження, встановлені Законом  Украї-
ни «Про засади запобігання і протидії 
корупції». Працівники дипломат ич-

ної служби не можуть брати участі у 
страйках та вчиняти інші дії, що пере-
шкоджають нормальній діяльності ор-
ганів державної влади або порушують 
правила безпеки, під час перебування у 
довготерміновому відрядженні»;

4) доповнити статтею 311 такого 
змісту:

«Стаття 311. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі виникнення конфлікту ін-
тересів під час виконання службових 
повноважен ь працівник дипломатич-
ної служби зобов’я заний негайно допо-
вісти про це своєму безпосер едньому 
керівникові. Безпосередній керівник 
зобов’язаний вжити всіх необхідних 
заходів, спрямованих на запобігання 
конфлікту інтересів, шляхом доручен-
ня виконання відповідного службо-
вого завдання іншій посадовій особі, 
особистого виконання службового 
завдання чи в інший спосіб, передба-
чений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

5) статтю 32 викласти в такій  ре-
дакції:

«Стаття 32. Декларування май-
нового стану, доходів, витрат і 
зобов’язань фінансового характеру 
працівників дипломатичної служ би

Декларування майнового стану, до-
ходів , витрат і зобов’язань фінансового 
характеру працівників дипломатич-
ної служби та осіб, які претендують 
на зайняття посади диплом атичного 
працівника або адміністративно-тех-
нічного працівника, здійснюється за 
формою і в порядку, що встановлені 
Законом України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції».

23. У Законі України «Про Вій-
ськову службу правопорядку у Зброй-
них Силах України»:

1) статтю 1 після слів «працівників 
Збройних Сил України» доповнити 
словами «для ви явлення, припинення 
та розслідування корупційних пра-
вопорушень, вчинених військовим и 
посадовими особами Збройних Сил 
України»;

2) частину першу статті 3 після аб-
зацу п’ятого доповнити новим абзацом 
такого змісту:

«здійснення в межах своєї компе-
тенції заходів щодо виявлення, припи-
нення та розс лідування корупційних 
правопорушень».

У зв’язку з цим абзаци шостий — 
дванадцятий вважа ти відповідно абза-
цами сьомим — тринадцятим;

3) пункт 2 частини п’ятої статті 5 до-
повнити абзацом сьомим такого змісту :

«спеціальних підрозділів по бо-
ротьбі з корупцією»;

4) статтю 7 доповнити пунктом 171 
такого змі сту:

«171) проводити в межах компетен-
ції спеціальну перевірку стосовно осіб,  
які претендують на зайняття військо-
вих посад у Збр ойних Силах України, 
пов’язаних з виконанням орга нізацій-
но-розпорядчих чи адміністративно-
господарських обов’язків»;

5) статтю 8 доповнити пунктом 51 
такого змісту:

«51) інформувати громадськість 
про вжиті заходи щодо запобігання і 
протидії корупції та про осіб, притяг-
нутих до відповідальн ості за вчинення 
корупційних правопорушень».

24.  У Законі України «Про статус 
депутатів місцевих рад»:

1) пункт 7 частини першої статті 5 
доповнити словами «або набрання за-
конної сили рішенням суду щодо при-
тягнення йог о до відповідальності за 
корупційне правопорушення»;

2) ст аттю 8 доповнити частиною 
третьою такого змісту:

«3. На депутатів місцевих рад по-
ширюються вимоги та обмеження, 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і пр отидії корупції».

25. У Законі України «Про Держав-
ну п рикордонну службу України»:

1) статтю 14 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 14. Особовий склад Дер-
жавної прикордонної служби України

До о собового складу Державної 
прикордонної служби України вхо-
дять ві йськовослужбовці та праців-
ники Державної  прикордонної служби 
України.

Стосовно осіб, які претендують 
на с лужбу в Державній прикордонній 
службі України, за їх письмовою зго-
дою проводиться спеціальна перевір-
ка в порядку, встановленому Законом 
Ук раїни «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Особи, які претендують на служ-
бу в Державній прикордонній службі 
України, до призначення на відповідну 
посаду подають за місцем майбутньої 
служби декларацію про майно, доход и, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
та зобов’язані повідомити керівництву 
органу чи підрозділу, на посаду в якому 
вони претендують, про працюючих у 
цьому органі чи підрозділі близьких 
їм осіб.

На службу в Державній прикордон-
ній службі України не може бути прий-

нята особа, яка має не погашену або не 
зняту судимість за вчинення злочину, 
крім реабілітованої, або на яку  протя-
гом останнього року накладалося ад-
міністративне стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення.

Комплектування Державної при-
кордонної служби України військо-
вослужбовцями і проходження ними 
військової служби здійснюються на 
підставі Закону України «Про вій-
ськовий обов’язо к і військову службу». 
Уповноважені посадові особи Держав-
ної прикордонної служби України по-
передньо вивчають склад призовників 
та здійснюють їх добір у військових 
комісаріатах.

Трудові відносини працівників 
Державної прикордонної служби 
України регулюються законодав-
ством про працю, державну службу та 
укладеними трудовими договорами 
(контрактами). Пере лік посад праців-
ників Державної прикордонної служби 
України, які відповідно до їх службо-
вих повноважень можуть залучатися 
до оперативно-службової діяльності, 
визначається Головою Державної при-
кордонної служби України.

На військовослужбовців Держав-
ної прикордонної служби України, 
крім військовослужбовців строкової 
служби, поширюються інші вимоги та 
обмеження, встановлені Законом Укра-
їни «Про  засади запобігання і протидії 
корупції».

Військовослужбовці Державної 
прикордонної служби України, крім 
військовослужбовців строкової служ-
би, зобов’язані подавати щороку до 
1 квітня за місцем служби деклара-
цію про май но, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

Посадові особи Державної прикор-
донної служби України (крім військо-
вослужбовців), яких притягнуто до 
відповідальності за вчинення злочину 
або адміністративного корупційного 
правоп орушення, звільняються з ро-
боти у триденний строк з дня одержан-
ня органом Державної прикордонної 

служби України копії відповідного 
судового рішення. Військовослужбов-
ці Державної прикордонної служби 
України, яких притягнуто до відпо-
відальності за вчинення злочину або 
адміністративного корупційного пра-
вопорушення, підлягають звільненню 
із служби»;

2) доповнити статтею 141 такого 
змісту:

«Стаття 141. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі виникнення конфлікту ін-
тересів під час виконання службових 
повноважень військовослужб овці Дер-
жавної прикордонної служби Украї ни 
зобов’язані негайно доповісти про це 
своєму  безпосередньому начальникові. 
Безпосередній начальник зобов’язаний 
вжити всіх необхідних заходів, спря-
мованих на запобігання конфлікту ін-
тересів, шляхом доручення виконання 
відповідного службового завдання ін-
шій посадовій особі, особистого вико-
нання службового завдання чи в інший 
спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції».

26. Абзац шістдесят сьомий час-
тини другої ста тті 8 Закону України 
«Про основи національної безпеки 
України» викласти в такій редакції:

«активне залучення засобів масової 
інформації  до запобігання і протидії 
корупції, зловживанням службовим 
становищем, іншим явищам, які загро-
жують національній безпеці України».

27.  Статтю 5 Закону України «Про 
Державну спеціальну службу тран-
спорту» викласти в такій редакції:

«Стаття 5. Комплектування осо-
бового складу Державної спеціальної 
служби транспорт у

До особового складу Державної спе-
ціальної служби транспорту входять 
працівники і військовослужбов ці.

Стосовно осіб, які претендують на 
зайняття посад у Державній спеціаль-
ній службі  транспорту, за їх письмовою 
згодою проводиться спеціальна пере-
вірка в порядку, встановленому Зако-
ном  України «Про засади запобігання 
і протидії корупції».

Особи, які претендують на зай-
няття посад у Державній спеціальній 
службі транспорту, до призначення на 
відповідну посаду подають за місцем 
майбутньої служби декларацію про 
майно, до ходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за формою і 
в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції», та зобов’язані пові-
домити керівництву органу чи підроз-
ділу, на посаду в якому вони претенду-
ють, про працюючих у цьому органі чи 
підрозділі близьких їм осіб.

Військовослужбовці Державної 
спеціальної служби транспорту комп-
лектуються на добровільній основі за 
контрактом та кадровим складом, а 
також за призовом.

Перелік посад, які підлягають  замі-
щенню працівниками і військовослуж-
бовцями, затверджується Кабінетом 
Міністрів України за поданням керів-
ника центрального органу виконавчої 
влади у с фері транспорту, дорожнього 
господарства, туризму та інфраструк-
тури, погодженим з Генеральним шта-
бом Збройних Сил України.

Відносини, пов’язані з прийняттям 
громадян на роботу, виконанням ними 
службових обов’язків, звільненням з 
роботи у Державній спеціальній службі 
транспорту, регулюються законодав-
ством  України.

Порядок проходження служби вій-
ськовослужбовцями Державної спеці-
альної служби транспорту, присвоєння 
і позбавлення військових звань визна-
чаються Положенням, яке подається 
центральним ор ганом виконавчої вла-
ди у сфері транспорту, дорожнього гос-
подарства, туризму та інфраструктури 
і затверджується Указом Президента 
України. Встановлення форми одягу 
і знаків розрізнення визначається По-
ложенням, розробленим центральним 
органом виконавчої влади у сфері 
транспорту, дорожнього господарства, 
туризму та інфраструктури і затвер-
дженим Кабінетом Міністрів України.

На військовослужбовців Держав-
ної спеціальної служби транспорту 
поширюється дія військових статутів 
Збройних Сил України.

У мирний час особовий склад Дер-
жавної спеціальної служби трансп орту 
(крім підрозділів охорони) не має права 
носити зброю.

Посадові особи Державної спеці-
альної служби транспорту не можу ть 
мати в безпосередньому підпорядку-
ванні або бути безпосередньо підпо-
рядкованими у зв’язку з виконанням 
повноважень близь ким їм особам.

У разі виникнення обставин, що по-
рушують вимоги частини десятої цієї 
статті, відповідні особи, близькі їм осо-
би вживають заходів щодо усунення 
таких обставин у п’ятнадцятиденний 
строк.  Якщо у зазначений строк ці об-
ставини добровільно ними не усунуто, 
відповідні особи або близькі їм особи 
в місячний строк з дня виникнення 
обставин підлягають переведенню в 
установленому порядку на іншу по-
саду, що виключає безпосереднє під-
порядкування.

У разі неможливості такого пере-
ведення особа, яка перебуває в під-
порядкуванні, підлягає звільненню із 
служби.

Посадові особи Державної спеці-
альної служби транспорту зобов’язані 
подавати  щороку до 1 квітня за місцем 
служби декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру  за минулий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 

Порушення прокурором і слідчим прокуратури 
вимог Кодексу професійної етики та поведінки 
працівників прокуратури тягне за собою 
відповідальність, установлену законом.
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України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Посадові особи Державної спеціа-
льної служби транспорту (крім вій-
ськовослужбовців), яких притягнуто 
до відповідальності за вчинення зло-
чину або адміністративного корупцій-
ного правопорушення , звільняються з 
роботи у триденний строк з дня одер-
жання органом Державної спеціальної 
служби транспорту копії відповідного 
судового рішення. Військовослуж-
бовці Державної спеціальної служби 
транспорту, яких притягнуто до від-
повідальності за вчинення злочину 
або адміністративного корупційного 
правопорушення, підлягають звіль-
ненню із служби.

Посадові особи Державної спеці-
альної служби транспорту, стосовно 
яких винесено постанову про притяг-
нення їх як обвинувачених у вчиненні 
злочину у сфері службової діяльності 
та професійної  діяльності, пов’язаної 
з наданням публічних послуг, та/або 
пов’язаного із зловживанням своїм 
службовим становищем, підлягають 
відстороненню від виконання повнова-
жень у порядку, визначеному законом, 
до розгляду справи судом.

Посадові особи Державної спеці-
альної служби транспорту, стосовно 
яких складено протокол про адмі-
ністративне корупційне правопору-
шення, можуть бути відсторонені ке-
рівником відповідного органу , загону, 
підрозділу, підприємства чи установи 
Державної спеціальної служби тран-
спорту від виконання службових 
повноважень до закінчення розгляду 
справи судом.

Посадові особи Державної спеці-
альної служби транспорту, які повідо-
мили про порушення вимог Закону 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» іншими посадови-
ми особами, не можуть бу ти звільнені 
із служби чи змушені до звільнення 
або притягнуті до дисциплінарної 
відповідальності у зв’язку з таким по-
відомленням.

Рішення про звільнення або при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності таких осіб оскаржується в 
установленому законом порядку.

На військовослужбовців та інших 
посадових осіб Державної спе ціальної 
служби транспорту поширюються інші 
вимоги та обмеження, встановлені За-
коном України «Про засади запобіган-
ня і протидії кор упції».

Примітка. Термін «безпосереднє 
підпорядкування» вживається у зна-
ченні, наведеному в Законі України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції».

28. У Законі України «Про вибори 
Президента Ук раїни»:

1) у частині другій статті 48 слова 
«майновий стан і доходи (податкові 
декларації)» замінити словами «май-
но, доходи, витрати і зобов’язан ня фі-
нансового характеру відповідно до 
стат ті 50 цього  Закону»;

2) у статті 50:
назву і частину першу викласти в 

такій редакції:
«Стаття 50. Декларування майново-

го стану, доходів, витрат і зобов’язань 
фінансового характеру кандидатом на 
пост Президента Укр аїни

1. Декларац ія про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фіна нсового 
характеру за рік, що передує року по-
чатку виборчого процесу, подається 
кандидатом на пост Президента Украї-
ни за формою, встан овленою Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

у частині третій слова «майновий 
стан і доходи (податкову декларацію)» 
замінити словами «майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру»;

3) у статті 51:
пункт 5 частини першої викл асти в 

такій редакції:
«5) декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового 
характеру відповідно до статті 50 цього 
Закону»;

у пункті 6  частини другої с лова 
«майновий стан і доходи (податкові 
декларації )» замінити словами «майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінан-
сового характеру».

29. У Законі України «Про Цент-
ральну  виборчу комісію»:

1) у статті 7:
частину другу викласти в такій 

редакції:
«2. Не може бути призначений до 

складу Комісії громадянин України, 
який має судимість  за вчинення зло-
чину, якщо ця судимість не погашена 
і не  знята в устано вленому законом по-
рядку, чи на якого прот ягом останньо-
го року накладалося адміністративне 
стягнення за вчинення корупційних 
правопорушень або який визнаний у 
встановленому порядку недієздатним 
чи обмежено дієздатним»;

доповнити частинами шостою і 
сьомою такого змісту:

«6. Стосовно осіб, які претендують 
на зайняття посади члена Комісії, за їх 
письмовою згодою проводиться спе-
ціальна перевірка в порядку, встанов-
лен ому Законом України «Про засади 
запобігання і проти дії корупції».

7. Особи, які претендують на за-
йняття посади члена Комісії, до при-
значення на відповідну посаду подають 
до органу, який вносить пропозиції 
щодо їх призначення, декларацію про 
майно, доходи, витрати  і зобов’язання 
фінансового характеру за формою і 
в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і про-
тидії корупції», та зобов’язані повідо-
мити органу, який вносить пропозиції 
щодо їх призначення, про близьких їм 
осіб, які є членами Комісії або пра-

цюють у Секретаріаті Комісії, Службі 
розпорядника Державного реєстру 
виборців»;

2) у статті 30:
частину четверту доповнити пунк-

том 10 такого змісту:
«10) набрання законної сили судо-

вим рішенням, відповідно до якого чле-
на Комісії притягнуто до відповідаль-
ності за адміністративне  корупційне 
право порушення»;

у частинах шостій і сьомій цифри 
«2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9» замінити цифрами 
«2—10»;

після частини сьомої доповнити 
новою частиною такого змісту:

«8. Подання про дострокове при-
пинення повноважень з під став, перед-
бачених пунктами 6 і 10 частини чет-
вертої цієї статті, вноситься Головою  
Комісії або заступником Голови Комісії 
Президентові України  у триденний 
строк з дня отримання копії відповід-
ного судового рішення, яке набрало 
законної сили».

У зв’язку з цим частини восьму — 
одинадцяту вважати відповідно части-
нами дев’ятою — дванадцятою.

30. У Законі України «Про правові 
засади цивільного захисту»:

1) статтю 42 доповнити частинами 
шостою  — восьмою та приміткою та-
кого змісту:

«6. Особи рядового і начальниць-
кого складу цивільного захисту н е 
можуть мати в безпосередньому 
підпорядкуванні або бути безпо се-
редньо підпорядкованими у зв’язку з 
виконанням повноважень близьким 
їм особам .

У разі виникнення обставин, що 
порушують вимоги абзацу першо-
го цієї частини, відповідні особи, 
близькі їм особи вживають заходів 
щодо усунення таких обставин у 
п’ятнадцятиденний строк. Якщо у за-
значений ст рок ці обставини добро-
вільно ними не усунуто, відповідні 
особи або близькі їм особи в місячний 
строк з дня виникнення обставин під-
лягають переведенню в установленому 
порядку на іншу посаду, що виключає 
безпосереднє підпорядкування.

У разі неможливості такого пере-
ведення особа, яка перебуває в під-
порядкуванні, підлягає звільненню із 
служби.

7. Особи рядового і начальницького 
складу цивільного захисту зобов’язані 
подавати щороку до 1 кв ітня за місцем 
служби декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рі к за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

8. На осіб рядового і начальницько-
го складу органів і підрозділів цивіль-
ного захисту поширюються вимоги 
та обмеження, встановлені Законом 
Украї ни «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Примітка. Термін  «безпосереднє 
підпорядкування» вживається у зна-
ченні, наведеному в Законі України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції»;

2) у статті 46:
частину третю викласти в такій 

редакції:
«3. Не  може бути прийнята на служ-

бу особа, яка підлягає призову на стро-
кову військову службу до Збройних 
Сил України та інших утворених від-
повідно до з аконів України в ійськових 
формувань, а також особа, яка р аніше 
засуджувалася за вчинення злочину, 
якщо ця судимість не погашена або 
не знята в установленому законом по-
рядку, або на яку протягом останньо-
го року накладалося адміністративне 
стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення»;

доповнити частинами четвертою і 
п’ятою такого змісту:

«4. Стосовно осіб, які претендують 
на зайняття посад в органах і підроз-
ділах цивільного захисту, за їх пись-
мовою згодою проводиться спеціальна 
перевірка в  порядку, встановленому 
Законом України «Про засади зап обі-
гання і протидії корупції».

5. Особи, які претендують на за-
йняття посад в органах і підрозділах 
цивільного захисту, до призначення на 
відповідну посаду подають за місцем 
майбутньої служби декларацію про 
майно, доходи, витрати і зобов’яза ння 
фінансового характеру за формою і 
в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання 
і протидії корупції», та зобов’язані 
повідомити керівництву органу чи 
підрозділу, на посаду в якому вони 
претендують, про працюючих у цьому 
органі чи підрозділі близьких їм осіб»;

3) доповнити статтею 461 такого 
змісту:

«Стаття 461. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі виникнення конфлікту ін-
тересів під час виконання службових 
повноважень особи рядового і началь-
ницького складу органів  і підрозділів 
цивільного захисту зобов’я зані не-
гайно доповісти про це своєму без-
посере дньому керівникові. Безпосе-
редній керівник зобов’язаний вжити 
всіх необхідних заходів, спрямованих 
на запобігання конфлікту інтересів, 
шляхом доручення виконання відпо-
відного службового завдання іншій 
посадовій особі, особистого виконан-

ня службового завдання чи в інший 
спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

4) у статті 51:
у частині другій:
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) у зв’ язку з набранням законної 

сили обвинувальним вироком суду або 
судовим рішенням, відповідно до яко-
го особу рядового чи начальницького 
ск ладу притягнуто  до відповідальност і 
за адміністративне корупційне пра во-
порушення»;

доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) у разі неможливості переведення 

на іншу посаду у зв’язку з безпосеред-
нім підпорядкуванням близькій особі»;

у частині третій:
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) у зв’язку з  набранням законної 

сили обвинуваль ним вироком суду або 
судовим рішенням, відповідно до якого 
особу начальницького складу притяг-
нуто до відповідаль ності за адміністр а-
тивне корупційне правопорушення»;

 доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) у разі неможливості переведен-

ня на іншу посаду у зв’язку з безпо-
середнім підпорядкуванням близькій 
особі»;

доповнити частиною четвертою 
такого змісту:

«4. У випадках, передбачен их пунк-
том 8 частини другої та пунк том 7 час-
тини третьої цієї статті, особи рядового 
і начальницького складу підлягають 
звільненню з посад у триден ний строк 
з дня отримання відповідним органо м 
або підрозділом цивільного захисту 
копії відповідного судового рішення, 
яке набрало законної сили».

31. У Законі України «Про Держав-
ну кримінально-виконавчу службу 
України»:

1) у статті 14:
частину другу доповнити абзацами 

другим і третім такого змісту:
«Стосовно осіб, які претендують на 

службу в Державній криміналь но-ви-
конавчій службі України, за їх пись-
мовою згодою проводиться спеціальн а 
перевірка в по рядку, встановленому 
Законом України «Про засади запобі-
гання і п ротидії корупції».

Особи, які претендують на службу 
в Державній кримінально-виконавчій 
службі України, до призначення на від-
повідну посаду подають за місцем май-
бутньої служби декларацію про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінан-
сов ого характеру за формою і в поряд-
ку, що встановлені Законом України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції», та зобов’язані повідомити 
керівництву органу чи підрозділу, на 
посаду в якому вони претендують, про 
працюючих у цьому органі чи підроз-
ділі близьких їм осіб»;

останнє речення частини третьої 
викласти в такій редакції: «Не може 
бути прийнята на службу особа, яка 
має не погашену або не зняту судимість 
за вчинення злочину, крім реабіліто-
ваної, або на яку протягом останнього 
року  накладалося адміністративне 
стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення»;

частину восьму доповнити абзаца-
ми третім — дев’ятим такого змісту:

«На осіб рядового і начальницького 
складу Державної кримінально-вико-
навчої служби України поширюються 
вимоги та обмеження, встановлені За-
коном України « Про засади запобіган-
ня і протидії корупції».

Особи рядового і начальн ицького 
складу Державної кримінально-ви-
конавчої служби України зобов’язані 
подавати щороку до 1 квітня за місцем 
служби декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за  минулий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Особи рядового і начальницького 
складу Державної кримінально-вико-
навчої служби України, яких притяг-
нуто до відповідальності за корупційні 
правопорушення, підлягають звіль-
ненню із служби у триденний строк з 
дня отримання від повідним органом 
або установою виконання покарань 
копії відповідного судового рішення, 
яке набрало законної сили.

Особи рядового і начальницького 
складу Державної кримінально-ви-
конавчої служби України, стосовно 
яких винесено постанову про притяг-
нення як обвинувачених у вчиненні 
злочину у сфері службової діяльності 
та професійної діяльн ості, пов’язаної 
з наданням публічних послуг, та/або 
пов’язаного із зловживанням своїм 
службовим становищем, підлягають 
відстороненню від виконання повнова-
жень на посаді в порядку, визначеному 
законом, до розгляду справи судом.

Особи рядового і начальницького 
складу Державної кримінально-вико-
навчої служби України, стосовно яких 
складено протокол про адміністра-
тивне корупційне правопорушення, 
можуть бути відсторонені керівником 
відповідного органу аб о установи 
виконання покарань від виконання 
службових повноважень до закінчення 
розгляду справи судом.

Особи рядового і начальницького 
складу Державної кримінально-вико-

навчої служби України, які повідомили 
про порушення вимог Закону України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції» іншими особами рядового 
чи начальницького  складу, не можуть 
бути звільнені із служби чи змушені 
до звільнення або притягнуті до дис-
циплінарної відповідальності у зв’язку 
з таким повідомленням.

Рішення про звільнення або при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності таких осіб оскаржується в 
установленому законом порядку»;

2) доповнити статтею 141 такого 
змісту:

«Стаття 141. Врегулювання кон-
флікту інтересів

У разі в иникнення конфлікту ін-
тересів під час виконання службових 
повноважень особа рядового чи на-
чальницького складу Державної кри-
мінально- виконавчої служби України 
зобов’язана не гайно доповісти про це 
своєму безпосередньому  керівникові. 
Безпосередній керівник зобов’язаний 
вжити всіх необхідних заходів, спря-
мованих на запобігання конфлікту 
інтересів, шляхом доручення виконан-

ня відповідного службового завдання 
іншій посадовій особі, особистого 
виконання службового завдання чи 
в інший спосіб, передбачений законо-
давством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

3) статтю 15 після частини другої 
доповнити новою частиною такого 
змісту:

«3. Особи рядового  і начальниць-
кого складу Державної кримінально-
виконавчої служби не можуть мати в 
безпосередньому підпорядкуванні або 
бути безпосередньо  підпорядкованими 
у зв’язку з виконанням повноважень 
близьким їм особам.

У  разі виникнення обставин, що 
порушують вимоги абзацу першо-
го цієї частини, відповідні особи, 
близькі їм особи вживають заходів 
щодо усунення таких обставин у 
п’ятнадцятиденний строк. Якщо у за-
значений строк ці обставини добро-
ві льно ними не усунуто, відповідні 
особи або близькі їм особи в місячний 
строк з дня виникнення обставин під-
лягають переведенню в установленому 
порядку на іншу посаду, що виключає 
безпосереднє підпорядкування.

У разі неможливості такого пере-
ведення або відсутності згоди на нього 
особа, яка перебуває в підпорядкуван-
ні, підлягає звільненню із служби.

Примітка. Терміни «безпосереднє 
підпорядкування» і «близька особа» 
вживаються у значеннях , наведених у 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції».

У зв’язку з цим частину третю вва-
жати частиною четвертою.

32. У Ди сциплінарному статуті 
митної служби України, затвердже-
ному Законом України «Про Дис-
циплінарний статут митної служби 
України»:

1) статтю 4 після абзацу третього до-
по внити новим абзацом такого змісту:

«додержуватися вимог та  обме-
жень, встановлених Законом України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції».

У зв’язку з цим абзаци четвертий —
одинадцятий вв ажати відповідно аб-
зацами п’ятим — дванадцятим;

2) у статті 28:
в абзаці  другому пункту 3 слова 

«відповідно до положення статті 7 За-
кону України «Про боротьбу з коруп-
цією» виключити; 

доповнити пунктами 8 і 9 такого 
змісту:

«8) набрання законної сили судовим 
рішенням, відповідно до я кого посадо-
ву ос обу митної служби притягнуто до 
відповідальності за адміністративне 
корупційне правопорушення;

9) у разі неможливості п ереведення 
на іншу посаду у зв’язку з бе зпосеред-
нім підпорядкуванням близькій особі»;

доповнити частинами другою — 
четвертою такого змісту:

«У випадку, передбаченому пунк-
том 8 цієї статті, посадові особи мит-
ної  служби підлягають звільненню із 
служби у триденний строк з дня отри-
мання митним органом, спеціалізова-
ною митною  установою, організацією 
копії відповідного судового рі шення, 
яке набрало законної сили.

Посадова особа митної служби, яка 
повідомила про порушення вимог За-
кону України «Про засади запобігання 
і протидії корупції» іншою посадовою 
особою, не може бути звільнена з ро-
боти чи змушена до звільнення або 
притягнута до дисциплінарно ї відпо-
відальності у зв’язку з таким повідом-
ленням.

Рішення про звільнення або при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності такої особи оскаржується в 
установленому законом порядку»;

3) статтю 33 доповнити частинами 
третьою і четвертою такого змісту:

«Посадова особа митної служби, 
стосов но якої винесено постанову 
про притягнення її як обвинуваченої 
у вчиненні злочину у сфері службової 
діяльності та професійної діяльно сті, 
пов’язаної з наданням публічних по-
слуг, та/або пов’язаного із з ловживан-
ням своїм службовим становищем, 

підлягає відстороненню від виконання 
службових повноважень за посадою в 
порядку, визначеному законом, до роз-
гляду справи судом.

Посадова особа митної служби, 
стосовно якої складено протокол про 
адміністративне корупційне право-
порушення, може бути відсторонена 
керівником відповідного митного орга-
ну, спеціалізованої митної установи чи 
організації від виконання службов их 
повноважень до закінчення розгляду 
справи судом».

 33. У Дисциплінарному статуті 
органів внутрішніх справ України, за-
твердженому Законом України «Про 
Дисциплінарний статут органів вну-
трішніх справ України»:

 1) статтю 14 доповнити частинами 
шістнадцятою — вісімнадцятою тако-
го змісту:

« Особа рядового або начальниць-
кого складу органу внутрішніх справ, 
яка повідомила про порушення вимог 
Закону України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції» іншим праців-
ником міліції, не може бути звільнена 
із служби чи змушена до звільнення 
або притягнута до дисциплінарної 
відповідальності у зв’язку з таким по-
відомленням.

Рі шення про звільнення або при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності таких осіб оскаржується в 
установленому законом порядку.

З  метою виявлення причин та умов, 
що сприяли вчиненню корупційного 
правопорушення або невиконанню 
вимог Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції», за 
поданням спеціально уповноважено-
го суб’єкта у сфері протидії корупції 
за рішенням начальника органу, який 
має право приймати або звільняти із 
служби особу, яка вчинила таке пра-
вопорушення, проводиться службове 
розслідування»;

2)  статтю 17 доповнити частинами 
п’ятою і шостою такого змісту:

«Осо ба рядового або начальниць-
кого складу, стосовно якої винесено 
постанову про притягнення її як обви-
нуваченої у вчиненні злочину у сфері 
службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням пуб-
лічних послуг, та/або пов’язаного із 
зловживанням своїм службовим ста-
новищем, підлягає відстороненню від 
виконання повноважень на посаді в 
порядку, визначеному законом, до роз-
гляду справи судом.

Особа  рядового або начальницько-
го складу, стосовно якої складено про-
токол про корупційне адміністративне 
правопорушення, може бути відсто-
ронена керівником відповідного ор-
гану внутрішніх справ від виконання 
службових повноважень до закінчення 
розгляду справи судом».

34. У  Законі України «Про Дер-
жавну службу спеціального зв’язку та 
захисту інформації України»:

1) у ст атті 10:
частину  четверту доповнити аб-

зацами другим — четвертим такого 
змісту:

«Стосовн о осіб, які претендують 
на службу в Державній службі спеці-
ального зв’язку та захисту інформації 
України, за їх письмовою згодою про-
водиться спеціальна перевірка в по-
рядку, встановленому Законом України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції».

Особи, як і претендують на служ-
бу в Державній службі спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, 
до призначення на відповідну посаду 
подають за місцем майбутньої служ-
би декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
та зобов’язані повідомити керівництву 
органу, на зайняття посади в якому 
вони претендують, про працюючих у 
цьому органі близьких їм осіб.

На службу в  Державну службу спе-
ціального зв’язку та захисту інформації 
України не може бути прийнята осо-
ба, яка має не погашену або не зняту 
судимість за вчинення злочину, крім 
реабілітованої, або на яку протягом 
останнього року накладалося адміні-
стративне стягнення за вчинення ко-
рупційного правопорушення»;

частину шосту  доповнити абзацом 
другим такого змісту:

«Особи рядово го і начальницького 
складу Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України 
зобов’язані подавати щороку до 1 квіт-
ня за місцем служби декларацію про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за минулий рік 
за формою і в порядку, що встановлені 
Законом України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції»;

2) доповнити ста ттями 101 і 102 та-
кого змісту:

«Стаття 101. Вре гулювання кон-
флікту інтересів

1. У разі виникн ення конфлікту 
інтересів під час виконання службо-
вих повноважень особа рядового або 
начальницького складу Державної 
служби спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України зобов’язана 
негайно доповісти про це своєму без-
посередньому начальникові.

Безпосередній нача льник особи 
рядового або начальницького скла-
ду Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України 
зобов’язаний вжити всіх необхідних 
заходів, спрямованих на запобігання 
конфлікту інтересів, шляхом доручен-
ня виконання відповідного службо-
вого завдання іншій посадовій особі, 
особистого виконання службового 
завдання чи в інший спосіб, передба-
чений законодавством.

Не належать до інформації з обмеженим доступом 
відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, 
витрати й зобов’язання фінансового характеру.

20 документ



Примітка. Термін «ко нфлікт інте-
ресів» вживається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції».

Стаття 102. Обмеженн я щодо ро-
боти близьких осіб

1. Особи рядового і  начальницького 
складу Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України 
не можуть мати в безпосередньому під-
порядкуванні або бути безпосередньо 
підпорядкованими у зв’язку з виконан-
ням повноважень близьким їм особам.

2. У разі виникнення о бставин, що 
порушують вимоги частини першої цієї 
статті, відповідні особи, близькі їм осо-
би вживають заходів щодо усунення 
таких обставин у п’ятнадцятиденний 
строк. Якщо у зазначений строк ці об-
ставини добровільно ними не усунуто, 
відповідні особи або близькі їм особи 
в місячний строк з дня виникнення 
обставин підлягають переведенню в 
установленому порядку на іншу по-
саду, що виключає безпосереднє під-
порядкування.

3. У разі неможливості  такого пе-
реведення особа, яка перебуває в під-
порядкуванні, підлягає звільненню із 
служби.

4. Особам рядового і на чальниць-
кого складу Державної служби спеці-
ального зв’язку та захисту інформації 
України забороняється брати участь 
у роботі колегіальних органів під час 
розгляду питань щодо призначення на 
посаду близьких їм осіб та в будь-який 
інший спосіб впливати на прийняття 
такого рішення.

Примітка. Терміни «безпо середнє 
підпорядкування» і «близька особа» 
вживаються у значеннях, наведених у 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції»;

3) у частині другій стат ті 12:
доповнити пунктами 10 і  11 такого 

змісту:
«10) набрання законної с или су-

довим рішенням, відповідно до якого 
особу рядового чи начальницького 
складу притягнуто до відповідальності 
за корупційне правопорушення;

11) у разі неможливості  переведен-
ня на іншу посаду у зв’язку з безпо-
середнім підпорядкуванням близькій 
особі»;

доповнити абзацом такого  змісту:
«У випадку, передбаченому  пунк-

том 10 цієї частини, особи рядового 
і начальницького складу підлягають 
звільненню із служби у триденний 
строк з дня отримання відповідним 
органом або підрозділом Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України копії відповідного 
судового рішення, яке набрало закон-
ної сили».

35. У Законі України «Про  військо-
вий обов’язок і військову службу»:

1) у частині третій статті  5 слова 
«військових прокуратур» замінити 
словами «військових прокуратур, під-
розділів дізнання, а також спеціальних 
підрозділів по боротьбі з корупцією 
Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України»;

2) статтю 6 після частини д есятої 
доповнити новою частиною такого 
змісту:

«11. Військові посадові осо би — це 
військовослужбовці, які обіймають 
штатні посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміні-
стративно-господарських обов’язків, 
або які спеціально уповноважені на 
виконання таких обов’язків згідно із 
законодавством».

У зв’язку з цим частину одинадц яту 
вважати частиною дванадцятою;

3) статтю 20 доповнити частинами  
третьою — п’ятою та приміткою такого 
змісту:

«3. Військові посадові особи не мо-
 жуть перебувати з близькими особами 
у відносинах прямої організаційної та 
правової залежності підлеглої особи 
від її начальника, у тому числі через 
вирішення (участь у вирішенні) пи-
тань прийняття на службу, звільнення 
із служби, застосування заохочень, 
дисциплінарних стягнень, надання 
вказівок, доручень, контролю за їх ви-
конанням.

4. Стосовно кандидатів на зайняття  
військових посад, пов’язаних з вико-
нанням організаційно-розпорядчих 
чи адміністративно-господарських 
обов’язків, за їх письмовою згодою 
проводиться спеціальна перевірка в по-
рядку, встановленому Законом Украї-
ни «Про засади запобігання і протидії 
корупції».

5. Військові посадові особи, крім 
ві йськовослужбовців строкової служ-
би, зобов’язані подавати щороку до 
1 квітня за місцем служби деклара-
цію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

На військових посадових осіб по-
ширюють ся інші вимоги та обмеження, 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції».

Примітка. Термін «близькі особи» 
вжива ється у значенні, наведеному в 
Законі України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції»;

4) доповнити статтею 201 такого 
змісту :

«Стаття 201. Врегулювання кон-
флікту ін тересів

1. У разі виникнення конфлікту ін-
терес ів під час виконання службових 
повноважень військова посадова особа 
зобов’язана негайно доповісти про це 
своєму безпосередньому начальникові. 
Безпосередній начальник військової 
посадової особи зобов’язаний вжити 
всіх необхідних заходів, спрямованих 
на запобігання конфлікту інтересів, 
шляхом доручення виконання відпо-

відного службового завдання іншій 
посадовій особі, особистого виконан-
ня службового завдання чи в інший 
спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін «конфлікт інте-
ресів» вж ивається у значенні, наве-
деному в Законі України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

5) у статті 26:
частину шосту доповнити  пункта-

ми «і» та  «ї» такого змісту:
«і) у зв’язку з набранням законної 

сили  судовим рішенням, відповідно до 
якого військовослужбовця притягнуто 
до відповідальності за адміністративне 
корупційне правопорушення;

ї) у разі неможливості переведення 
на інш у посаду у зв’язку з безпосеред-
нім підпорядкуванням близькій особі»;

частину сьому доповнити пункта-
ми «з» та «и » такого змісту:

«з) у зв’язку з набранням законної 
сили су довим рішенням, відповідно до 
якого військовослужбовця притягнуто 
до відповідальності за адміністративне 
корупційне правопорушення;

и) у разі неможливості переведення 
на іншу  посаду у зв’язку з безпосеред-
нім підпорядкуванням близькій особі».

36. У Законі України «Про ауди-
торську діяльн ість»:

1) у статті 4:
частину п’яту викласти в такі й ре-

дакції:
«Ау дитором не може бути особа, яка 

має не пог ашену або не зняту судимість 
за вчинення злочину або на яку протя-
гом останнього року накладалося ад-
міністративне стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення»;

доповнити частиною шостою та-
кого змісту:

«Ауд итору забороняється викорис-
товувати свої  повноваження з метою 
одержання неправомірної вигоди або 
прийняття обіцянки чи пропозиції 
такої вигоди для себе чи інших осіб»;

2) пункт 1 статті 19 після слів «цього 
Закону » доповнити словами «Закону 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

3) статтю 20 доповнити приміткою 
такого зміст у:

«Примітка. Прямими родинни-
ми стосунками є род инні стосунки з 
близькими особами, зазначеними в За-
коні України «Про засади запобігання 
і протидії корупції».

37. У Дисциплінарному статуті Дер-
жавної служб и спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, за-
твердженому Законом України «Про 
Дисциплінарний статут Державної 
служби спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України»:

1) частину другу статті 8 після слів 
«виявлення  порушень законодавства» 
доповнити словами «корупційного 
правопорушення чи одержання ін-
формації про вчинення такого право-
порушення»;

2) статтю 9 доповнити частиною 
п’ятою такого зм істу:

«5. Голова Державної служби спеці-
ального зв’язку  та захисту інформації 
України, начальники регіональних 
органів, територіальних підрозділів, 
закладів та установ Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України у разі виявлення коруп-
ційного правопорушення, вчиненого 
особою рядового чи начальницького 
складу, зобов’язані в межах своїх пов-
новажень вжити заходів щодо при-
пинення такого правопорушення та 
негайно повідомити про його вчинення 
спеціально уповноваженому суб’єкту у 
сфері протидії корупції»;

3) статтю 15 доповнити частинами 
сімнадцятою і вісім надцятою такого 
змісту:

«17. З метою виявлення причин та 
умов, що сприяли вч иненню корупцій-
ного правопорушення, недотримання 
вимог Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» за 
поданням спеціально уповноважено-
го суб’єкта у сфері протидії корупції 
за рішенням начальника особи, яка 
вчинила таке правопорушення, про-
водиться службове розслідування.

18. Особа рядового або начальниць-
кого складу Державно ї служби спеці-
ального зв’язку та захисту інформації 
України, яка повідомила про порушен-
ня вимог Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» іншою 

особою рядового або начальницько-
го складу, не може бути звільнена зі 
служби чи змушена до звільнення або 
притягнута до дисциплінарної відпо-
відальності у зв’язку з таким повідо-
мленням. Рішення про звільнення або 
притягнення до дисциплінарної відпо-
відальності оскаржується в установле-
ному законом порядку»;

4) статтю 18 доповнити частинами 
четвертою і п’ятою так ого змісту:

«4. Особа рядового або начальниць-
кого складу, стосовно я кої винесено 
постанову про притягнення її як обви-
нуваченої у вчиненні злочину у сфері 
службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням 
пуб лічних послуг, та/або пов’язаного 
зі зловживанням своїм службовим 
становищем, підлягає відстороненню 
від виконання повноважень на посаді 
в порядку, визначеному законом, до 
розгляду справи судом.

5. Особа рядового або начальниць-
кого складу, стосовно якої  складено 

протокол про адміністративне коруп-
ційне правопорушення, може бути 
відсторонена керівником відповідного 
органу, підрозділу, закладу чи установи 
Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України від ви-
конання службових повноважень до 
закінчення розгляду справи судом».

38. Дисциплінарний статут служ-
би цивільного захисту, затвер джений 
Законом України «Про Дисциплі-
нарний статут служби цивільного 
захисту», доповнити статтею 851 та-
кого змісту:

«851. З метою виявлення причин та 
умов, що сприяли вчиненню  корупцій-
ного правопорушення, недотримання 
вимог Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» за 
поданням спеціально уповноважено-
го суб’єкта у сфері протидії корупції 
за рішенням начальника особи, яка 
вчинила таке правопорушення, про-
водиться службове розслідування.

Особа, стосовно якої винесено по-
станову про притягнення її я к обви-
нуваченої у вчиненні злочину у сфері 
службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням пуб-
лічних послуг, та/або пов’язаного зі 
зловживанням своїм службовим ста-
новищем, підлягає відстороненню від 
виконання повноважень на посаді в 
порядку, визначеному законом, до роз-
гляду справи судом.

Особа рядового або начальниць-
кого складу органів і підрозділів  ци-
вільного захисту, стосовно якої скла-
дено протокол про адміністративне 
корупційне правопорушення, може 
бути відсторонена керівником відпо-
відного органу цивільного захисту від 
виконання службових повноважень 
до закінчення розгляду справи судом.

Особа рядового або начальниць-
кого складу органів і підрозділів  ци-
вільного захисту, яка повідомила про 
порушення вимог Закону України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції» іншою особою рядового 
або начальницького складу, не може 
бути звільнена зі служби чи змушена 
до звільнення або притягнута до дис-
циплінарної відповідальності у зв’язку 
з таким повідомленням. Рішення про 
звільнення або притягнення до дис-
циплінарної відповідальності такої 
особи оскаржується в установленому 
законом порядку».

39. У Регламенті Верховної Ради 
України, затвердженому Законом 
 України «Про Регламент Верховної 
Ради України»:

1) у частині третій статті 74 слова 
«декларацію про доходи, зоб ов’язання 
фінансового характеру, про свій май-
новий стан та членів своєї сім’ї за по-
передній рік за формою, встановленою 
для державних службовців першої 
категорії» замінити словами «декла-
рацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за попередній рік за формою, встанов-
леною Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

2) у частині четвертій статті 173 сло-
ва «доходи, зобов’язання фіна нсового 
характеру та майновий стан щодо себе 
та членів своєї сім’ї за попередній рік 
за формою, встановленою для держав-
них службовців, які займають посади, 
віднесені до першої та другої категорій 
посад державних службовців» заміни-
ти словами «майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за попередній рік за формою, встанов-
леною Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

3) у частині другій статті 205 слова 
«особисті доходи; зобов’язання ф інан-
сового характеру та майновий стан за 
рік, що передує року подання» заміни-
ти словами «майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за попередній рік за формою, встанов-
леною Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції».

40. У Законі України «Про вибори 
депутатів Верховної Ради Автономної 
Ре спубліки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів»:

1) пункт 7 частини першої статті 37 
викласти в такій редакції:

«7) декл арації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
ха рактеру кожної особи, включеної до 
виборчого списку кандидатів у депута-

ти від відповідної місцевої організації 
партії, відповідно до статті 43 цього 
Закону»;

2) пункт 6 частини першої статті 38 
викласти в такій редакції:

«6) декла рації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового ха-
р актеру кожного кандидата в депутати 
відповідно до статті 43 цього Закону»;

3) пункт 6 частини першої статті 39 
викласти в такій редакції:

«6) деклар ації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
хара ктеру кандидата на посаду сіль-
ського, селищного, міського голови 
відповідно до статті 43 цього Закону»;

4) у статті 43:
назву і частину першу викласти в 

такій редакції:
«Стаття 4 3. Декларування  май-

нового стану, доходів, витрат і 
зобов’язань фі нансового характеру 
кандидатами у депутати та кандида-
тами на посаду сільського, селищно-
го, міського голови

1. Декларація про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характе ру за рік, що передує року по-
чатку виборчого процесу, подається 
кандидатом у депутати, кандидатом на 
посаду сільського, селищного, міського 
голови за формою, встановленою Зако-
ном України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

у частині другій слова «органами 
Державної податкової адміністрації 
України»  замінити словами «відпо-
відним органом державної податкової 
служби», а слова «Державна податкова 
адміністрація України» — словами 
«орган державної податкової служби».

41. У Законі України «Про судо-
устрій і статус суддів»:

1) у статті 54:
у част ині четвертій:
пункти 6 і 7 викласти в такій ре-

дакції:
 «6) виконувати в имоги та дотриму-

ватис я обмежень, встановлених Зако-
ном України  «Про засади запобігання 
і протидії корупції»;

7) подавати щороку до 1 квітня за 
місцем роботи декларацію про майно, 
доходи,  витрати і зобов’язання фінан-
сового характеру за минулий рік за 
формою і в порядку, що встановлені 
Законом України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції»;

2) частину першу статті 67 після 
абзацу восьмого доповнити трьома 
новими абзац ами такого змісту:

«8) декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру  за минулий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

9)  коп і ю в і йс ьков ог о  к ви т-
ка (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних) ;

10) довідку про допуск до державної 
таємниці (у разі його наявності)».

У зв’язку  з цим абзаци дев’ятий та 
десятий вважати відповідно абзацами 
дванадцят им та тринадцятим;

3) пу нкт 7 частини четвертої 
стат ті 75 викласти в такій редакції:

«7) декларацію п ро майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за  минулий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

4) пункт 6 статті 83 викласти в такій 
редакції:

«6) неподання або несвоєчасне 
подан ня для оприлюднення декла-
рації про майно, доходи , витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
зазначення в ній завідомо неправдивих 
відомостей».

42. У Законі України «Про Кабінет 
Міністрів України»:

1) у статті 7:
друге речення ч астини першої ви-

класти в такій редакції: «Не може бути  
призначена на  посаду члена Кабінету 
Міністрів України особа, яка має су-
димість, не погашену або не зняту в 
установленому законом порядку, або 
на яку протягом останнього року на-
кладалося адміністративне стягнення 
за вчинення корупційного правопо-
рушення»;

доповнити частинами четвертою та 
п’ятою такого змісту:

«4. На членів Кабінету Мініст рів 
України поширюються вимоги та об-
меження, встановлені  Законом Украї-
ни «Про засади запобігання і протидії 
корупції».

5. Стосовно кандидатів на посади 
членів Кабінету Міністрів України за 
їх письмовою зг одою проводиться спе-
ціальна перевірка в порядку, встанов-
леному Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

2) пункт 4 частини третьої статті 8 
викласти в такій редакції:

«4) декларація про май но, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за мин улий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

3) пункт 4 частини п’ятої статті 9 
викласти в такій редакції:

«4) декларацією про майн о, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за мину лий рік за формою 
і в порядку, що встановлені Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

4) частину першу статті 19 після слів 
«свобод людини та громадянина» допо-
внити словами « запобігання і»;

5) у пункті 3 частини першої стат-
ті 20:

абзац четвертий після слів «бороть-
би зі злочинні стю» доповнити словами 
«запобігання і»;

 доповнити абзацом дев’ятим такого 
змісту:

«забезпечує координацію і кон-
троль за діяльніс тю органів виконав-
чої влади щодо запобіганн я і протидії 
корупції»;

6) у частині четвертій статті 45 сло-
ва «діянь та» замінити словами «право-
порушень або», а  слово «сумлінної» —
словом «до».

43. Частину шосту статті 6 Закону 
України «Про доступ до публічної 
інформації» викласти в  такій редакції:

«6. Не належать до інформації з об-
меженим доступом відомості, зазначені 
у декларації про м айно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру, 
оформленої за формою і в порядку, що 
встановлені Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції», 
крім відомостей, зазначених у пункті 7
примітки додатка до цього Закону».

44. У Законі України «Про Раду 
міністрів Автономної Республіки 
Крим»:

1) у частині третій с татті 7:
в абзаці першому слова «майновий 

стан і доходи (податкова дек ларація) за 
рік, що передує ро ку подання» заміни-
ти словами «майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за попередній рік за формою, встанов-
леною Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

доповнити абзацом третім такого 
змісту:

«Стосовно кандидата на посаду 
Голови Ради міністрів  Автономної 
Республіки Крим за його письм овою 
згодою проводиться спеціальна пере-
вірка в порядку, встановленому Зако-
ном України «Про засади запобігання 
і протидії корупції»;

2) у частині третій статті 8:
в абзаці першому слова «майновий 

стан і доходи (податкові декл арації) за 
рік, що передує рок у подання» заміни-
ти словами «майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за попередній рік за формою, встанов-
леною Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»;

доповнити абзацом третім такого 
змісту:

«Стосовно кандидатів на посади 
членів Ради міністрів  Автономної Рес-
публіки Крим за їх письмов ою згодою 
проводиться спеціальна перевірка 
в порядку, встановленому Законом 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

45. У Дисциплінарному статуті 
прокуратури України, затвердженому 
Постановою Верховної Ради Ук раїни 
від 6 листопада 1991 року № 1796-ХII:

1) статтю 11 доповнити частиною 
другою такого змісту:

«З метою виявлення причин та 
умов, що с прияли вчиненню корупцій-
ного правопорушення, або невик онан-
ня вимог Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» за 
поданням спеціально уповноваженого 
суб’єкта у сфері протидії корупції за рі-
шенням керівника особи, яка вчинила 
таке правопорушення, проводиться 
службове розслідування відповідно 
до порядку проведення службового 
розслідування в органах прокуратури 
України»;

2) статтю 12 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 12. Дисциплінарне стяг-
нення застосовується про тягом одного 
місяця з дня виявлення прос тупку, не 
враховуючи часу службової перевірки, 
тимчасової непрацездатності праців-
ника та перебування його у відпустці, 
але не пізніше одного року з дня вчи-
нення проступку. Строк проведення 
службової перевірки не може переви-
щувати двох місяців.

За один і той самий проступок може 
бути накладене тільки одне дисциплі-
нарне стягнення.

Прокуро р або слідчий, стосовно 
якого винесено постанову про при-
тягнення його як обвинуваченого  у 
вчиненні злочину у сфері службової 
та професійної діяльності, пов’язаної 
з наданням публічних послуг, та/або 
пов’язаного із зловживанням своїм 
службовим становищем, підлягає від-
стороненню від виконання повнова-
жень на посаді в порядку, визначеному 
законом, до розгляду справи судом.

Прокурор або слідчий, стосовно 
якого складено протокол про адміні-
стративне корупційне правопоруш ен-
ня, може бути відсторонений керівни-
ком відповідного органу прокуратури 
від виконання службових повноважень 
до закінчення розгляду справи судом.

У разі вчинення працівником ді-
яння, не сумісного з перебуванням на 
роботі в органах прокуратури,  його 
звільнення проводиться незалежно від 
часу вчинення проступку.

Прокурор або слідчий, який пові-
домив про порушення вимог Закону 
України «Про засади запобігання  і 
протидії корупції» іншим працівником 
прокуратури, не може бути звільнений 
чи змушений до звільнення з роботи 
або притягнутий до дисциплінарної 
відповідальності у зв’язку з таким по-
відомленням.

Рішення про звільнення або при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності таких осіб оскаржується  в 
установленому законом порядку».

46. Статтю 4.5 Положення про 
помічника-консультанта народного 
депутата України, затвердженого По-
с тановою Верховної Ради України від 
13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, допо-
внити частиною третьою такого змісту:

«3. Помічник-консультант народно-
го депутата України, якого притягну-
то до відповідальності за кору пційне 
правопорушення, підлягає звільненню 
з посади у триденний строк з дня отри-
мання керівником Апарату Верховної 
Ради України копії відповідного су-
дового рішення, яке набрало законної 
сили».

II. Цей Закон набирає чинності 
з дня, наступного за днем його 
опублікування.

Президент України
В. ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
17 травня 2012 року 

№4711-VI

У разі вчинення працівником діяння, не 
сумісного з перебуванням на роботі в органах 
прокуратури, його звільнення проводиться 
незалежно від часу скоєння проступку.
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ЗМІНИ

Юрисдикція для виконавців
Адмінсуди розглядають спори щодо 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
ДВС при виконанні всіх документів, 
крім тих, відносно яких законом 
установлено інший, виключний порядок 

У зв’язку з прийняттям Верховною 
Радою України законів України від 
4 листопада 2010 року №2677-VI «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
виконавче провадження» та деяких ін-
ших законодавчих актів України щодо 
вдосконалення процедури примусово-
го виконання рішень судів та інших 
органів (посадових осіб)», яким Закон 
України «Про виконавче проваджен-
ня» викладено у новій редакції, та від 
17 листопада 2011 року №4054-VI «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення 
окремих положень адміністративного 
судочинства», яким внесено зміни до 
статей 18 та 181 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України, Пленум Ви-
щого адміністративного суду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни до постанови Пле-
нуму Вищого адміністративного суду 
України від 13 грудня 2010 року №3 
«Про практику застосування адмініст-
ративними судами законодавства у 
справах із приводу оскарження рі-
шень, дій чи бездіяльності державної 
виконавчої служби», виклавши її текст 
у такій редакції:

«1. При розгляді справ із приводу 
оскарження рішень, дій чи бездіяль-
ності державної виконавчої служби 
суди повинні керуватися положен-
нями Конституції України, статті 6 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (Рим, 4 лис-
топада 1950 року, ратифікована За-
коном України від 17 липня 1997 року 
№475/97-ВР), міжнародних договорів, 
згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, Кодексу ад-
міністративного судочинства України 
(далі — КАС України), законами Украї-
ни від 24 березня 1998 року №202/98-ВР 
«Про державну виконавчу службу», від 
21 квітня 1999 року №606-XII «Про ви-
конавче провадження» (у редакції За-
кону України від 4 листопада 2010 ро-
ку №2677-VI), іншими нормативно-
правовими актами, які регулюють 
примусове виконання рішень та за-
стосування практики Європейського 
суду з прав людини, тощо.

2. Відповідно до частини першої 
статті 181 КАС України учасники вико-
навчого провадження (крім державного 
виконавця) та особи, які залучаються 
до проведення виконавчих дій, мають 
право звернутися до адміністративного 
суду з позовною заявою, якщо вважа-
ють, що рішенням, дією або бездіяль-
ністю державного виконавця чи іншої 
посадової особи державної виконавчої 
служби порушено їхні права, свободи 
чи інтереси, а також якщо законом не 
встановлено інший порядок судового 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
таких осіб.

Отже, суди при визначенні юрисдик-
ції повинні виходити з того, що до юрис-
дикції адміністративних судів належать 
спори щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності державної виконавчої 
служби при виконанні всіх виконавчих 
документів, передбачених частиною 
другою статті 17 Закону України «Про 
виконавче провадження», крім тих, від-
носно яких законом установлено інший, 
виключний порядок їх оскарження.

Частиною четвертою статті 82 За-
кону України «Про виконавче про-
вадження» встановлено, що рішення, 
дії чи бездіяльність державного ви-
конавця або іншої посадової особи 
державної виконавчої служби щодо 
виконання судового рішення можуть 
бути оскаржені сторонами до суду, 
який видав виконавчий документ, а 
іншими учасниками виконавчого про-
вадження та особами, які залучаються 
до проведення виконавчих дій, — до 
відповідного адміністративного суду 
в порядку, передбаченому законом.

Отже, критеріями визначення 
юрисдикції судів щодо вирішення 
справ з приводу оскарження рішень 
дій чи бездіяльності органів державної 
виконавчої служби щодо виконання 
судового рішення є юрисдикційна на-
лежність суду, який видав виконавчий 
документ, та статус позивача як сторо-
ни у виконавчому провадженні.

У розумінні статті 8 Закону України 
«Про виконавче провадження» сторо-
нами у виконавчому провадженні є стя-
гувач і боржник. При цьому судам слід 
ураховувати, що до сторін, які можуть 

оскаржити рішення, дії або бездіяль-
ність державного виконавця чи іншої 
посадової особи державної виконавчої 
служби належать також їх представники 
за законом чи договором.

Таким чином, до юрисдикції ад-
міністративних судів належать усі 
справи з приводу оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної 
виконавчої служби щодо виконання 
судових рішень на підставі виконав-
чих документів, виданих судами всіх 
юрисдикцій, за винятком тих, які ви-
дано загальними та господарськими 
судами у разі звернення до суду сторін 
відповідного виконавчого проваджен-
ня чи їхніх представників.

Справи за позовами про оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності 
державного виконавця або іншої по-
садової особи державної виконавчої 
служби щодо виконання рішень інших 
органів (посадових осіб) належать до 
справ адміністративної юрисдикції не-
залежно від суб’єкта звернення до суду 
(частина п’ята статті 82 Закону України 
«Про виконавче провадження».

3. Приписами статті 33 Закону Украї-
ни «Про виконавче провадження» вста-
новлено, що кілька відкритих виконав-
чих проваджень про стягнення коштів з 
одного боржника об’єднуються у зведене 
виконавче провадження.

Судам необхідно мати на увазі, що 
за приписами цієї статті об’єднуються 
у зведене виконавче провадження 
кілька відкритих виконавчих прова-
джень тільки про стягнення коштів та 
лише з одного боржника.

Крім того, судам необхідно вра-
ховувати, що всі справи з приводу 
рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної виконавчої служби, при-
йнятих (вчинених, допущених) з ме-
тою виконання зведеного виконавчого 
провадження, у якому об’єднано ви-
конавчі провадження щодо виконання 
рішень судів різних юрисдикцій та/
чи рішень інших органів (посадових 
осіб), належать до юрисдикції адміні-
стративних судів, навіть у разі, коли у 
зведеному виконавчому провадженні 
відсутнє виконавче провадження з 
примусового виконання рішення ад-
міністративного суду.

Юрисдикцію судів щодо вирішення 
справ з приводу рішень, дій чи безді-
яльності державного виконавця або 
іншої посадової особи державної ви-
конавчої служби під час виконання 
судового рішення в межах конкрет-
ного виконавчого провадження, яке 
об’єднано (приєднано) у зведене ви-
конавче провадження, або зведеного 
виконавчого провадження, у якому 
об’єднано виконавчі провадження по 
виконанню рішень судів однієї юрис-
дикції, необхідно визначати з ураху-
ванням положень частини четвертої 
статті 82 Закону України «Про вико-
навче провадження».

4. Адміністративним судам необхід-
но мати на увазі, що відповідно до розді-
лу XIV1 Господарського процесуального 
кодексу України та глави 2 розділу VII1 
Цивільного процесуального кодексу 
України розгляд заяв про видачу ви-
конавчого документа на примусове ви-
конання рішення третейського суду та 
видачу такого виконавчого документа 
здійснюють господарські суди та суди з 
розгляду цивільних справ.

У зв’язку з цим до юрисдикції адмініст -
ративних судів належать справи про 
оскарження рішень, дій чи бездіяль-
ності державного виконавця або іншої 
посадової особи державної виконавчої 
служби щодо виконання таких виконав-
чих документів за позовами учасників 
виконавчого провадження (крім сторін 
та їхніх представників) чи осіб, які залу-
чаються до проведення виконавчих дій.

5. Юрисдикція адміністративних 
судів поширюється на спори про 
оскарження рішень, дій чи бездіяль-
ності державного виконавця або іншої 
посадової особи державної виконавчої 
служби, прийнятих (вчинених, допу-
щених) під час виконання виконавчих 
написів нотаріуса (частина п’ята стат-
ті 82 Закону України «Про виконавче 
провадження»).

6. Судам необхідно враховувати, 
що постанови державного виконавця 
про стягнення виконавчого збору та 
накладення штрафу належать до видів 
відповідальності за невиконання рішен-
ня самостійно та за невиконання без по-
важних причин рішення, що зобов’язує 

боржника вчинити певні дії, та рішення 
про поновлення на роботі. Виконавчий 
збір — це санкція відповідальності 
майнового характеру, що накладається 
на боржника за невиконання рішення 
у строк, встановлений для його само-
стійного виконання. Для застосування 
виконавчого збору виконавець приймає 
постанову, яка, у разі її невиконання 
самостійно, виконується примусово в 
установленому Законом України «Про 
виконавче провадження» порядку.

Прийнята державним виконавцем 
постанова про накладення штрафу на 
боржника, не виконана самостійно, 
є підставою для її примусового ви-
конання.

За змістом пункту 7 частини дру-
гої статті 17 Закону України «Про 
виконавче провадження» постанови 
державного виконавця про стягнення 
виконавчого збору, витрати на про-
ведення виконавчих дій та накладення 
штрафу є виконавчими документами. 
Якщо виконавче провадження закінче-
но, а виконавчий збір, витрати на про-
ведення виконавчих дій або штраф не 
стягнуто, відповідна постанова виділя-
ється в окреме провадження і підлягає 
виконанню в загальному порядку.

Тому слід ураховувати, що юрисдик-
ція адміністративних судів поширю-
ється на справи з приводу оскарження 
постанов державного виконавця про 
стягнення виконавчого збору, витрат, 
пов’язаних з організацією та прове-
денням виконавчих дій і накладенням 
штрафу, прийнятих у виконавчих про-
вадженнях щодо примусового виконан-
ня усіх виконавчих документів незалеж-
но від того яким органом, у тому числі 
судом якої юрисдикції, вони видані. Та-
кож до юрисдикції адміністративних 
судів належать справи про оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності державної 
виконавчої служби, прийнятих (вчине-
них, допущених) під час примусового 
виконання постанов державного вико-
навця про стягнення виконавчого збору, 
витрат, пов’язаних з організацією та про-
веденням виконавчих дій і накладенням 
штрафу як виконавчих документів в 
окремому виконавчому провадженні.

7. За змістом частини п’ятої статті 83 
Закону України «Про виконавче прова-
дження» постанови начальника відділу, 
якому безпосередньо підпорядкований 
державний виконавець, про скасування 
постанови або іншого процесуального 
документа (його частини), прийнятих 
державним виконавцем, про визнання 
недійсним акта державного виконавця, 
постанови начальника відділу, якому 
безпосередньо підпорядкований дер-
жавний виконавець, або державного 
виконавця про виправлення граматич-
ної чи арифметичної помилки, поста-
нова керівника вищестоящого органу 
державної виконавчої служби щодо 
виявлених порушень вимог закону мо-
жуть бути оскаржені в десятиденний 
строк із дня їх винесення, зокрема й у 
судовому порядку. Юрисдикція таких 
справ визначається з урахуванням по-
ложень частини першої статті 181 КАС 
України та частин четвертої, п’ятої стат-
ті 82 Закону України «Про виконавче 
провадження», оскільки вищенаведені 
акти виносяться у конкретному вико-
навчому провадженні.

8. Судам необхідно враховувати, 
що відповідно до частини четвертої 
статті 82 Закону України «Про вико-
навче провадження» до юрисдикції 
адміністративних судів належать 
справи щодо оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності державної виконавчої 
служби при виконанні вироків судів 
у частині, що підлягає примусовому 
виконанню державною виконавчою 
службою (про стягнення штрафів, 
конфіскацію майна тощо), за винятком 
справ за позовами сторін виконавчого 
провадження.

9. Визначаючи предметну та тери-
торіальну підсудність справ з приводу 
рішень, дій або бездіяльності державної 
виконавчої служби, судам необхідно 
враховувати, що за приписами пункту 5 
частини першої статті 18, частини шос-
тої статті 181 КАС України адміністра-
тивні справи з приводу рішень, дій або 
бездіяльності державного виконавця 
чи іншої посадової особи державної ви-
конавчої служби щодо виконання ними 
рішень судів у справах, передбачених 
пунктами 1—4 частини першої статті 18 
цього Кодексу, розглядаються місцевим 
загальним судом як адміністративним 
судом, який видав виконавчий лист, 
незалежно від статусу позивача у вико-
навчому провадженні.

Справи з приводу рішень, дій або 
бездіяльності державного виконавця 
чи іншої посадової особи державної 
виконавчої служби щодо виконавчих 
документів, виданих цими судами в 
інших справах, крім передбачених 
пунктами 1—4 частини першої стат-
ті 18 КАС України, підлягають розгля-
ду місцевими загальними судами як 
адміністративними судами, які видали 
виконавчий лист, у разі звернення сто-
рін виконавчого провадження.

Справи за позовами інших учас-
ників виконавчого провадження чи 
осіб, які залучаються до проведення 
виконавчих дій під час виконання та-
ких виконавчих документів, підсудні 
окружним адміністративним судам. 
Територіальна підсудність таких справ 
визначається відповідно до положень 
статті 19 КАС України.

Ураховуючи положення частини 
четвертої статті 82 Закону України 

«Про виконавче провадження», у разі 
оскарження рішень, дій або бездіяль-
ності органу державної виконавчої 
служби щодо виконання рішення 
окружного адміністративного суду 
такі справи територіально підсудні 
окружному адміністративному суду, 
який видав виконавчий документ, 
незалежно від статусу позивача у ви-
конавчому провадженні.

Судам необхідно враховувати, що 
за приписами частини другої статті 
19 КАС України визначається терито-
ріальна підсудність справ про оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності 
державної виконавчої служби чи іншої 
посадової особи державної виконавчої 
служби щодо виконання рішень госпо-
дарських та загальних судів (крім тих, 
де позивачами є сторони) та рішень 
інших органів (посадових осіб).

10. Судам необхідно мати на увазі, 
що всі адміністративні справи з при-
воду оскарження рішень, дій чи безді-
яльності органів державної виконавчої 
служби, вчинених під час проведення 
виконавчих дій, розглядаються з особ-
ливостями, установленими статтею 181 
КАС України. Щодо справ про оскар-
ження інших рішень, дій чи безді-
яльності цих органів, то такі справи 
розглядаються за загальними прави-
лами КАС України. Це слід розуміти 
так, що на адміністративні справи 
щодо оскарження інших рішень, дій 
або бездіяльності органів державної 
виконавчої служби, не пов’язаних з 
проведенням виконавчих дій, не по-
ширюються особливості розгляду та-
ких справ, які встановлені статтею 181 
КАС України, в тому числі й щодо ско-
роченого 10-денного строку розгляду 
адміністративних справ.

11. Згідно зі статтею 181 КАС Украї-
ни позивачами у справах щодо оскар-
ження рішень, дій або бездіяльності 
державного виконавця чи іншої по-
садової особи державної виконавчої 
служби можуть бути учасники вико-
навчого провадження (крім держав-
ного виконавця) та особи, які залу-
чаються до проведення виконавчих 
дій, котрі вважають, що рішеннями, 
діями або бездіяльністю державного 
виконавця чи іншої посадової особи 
державної виконавчої служби пору-
шено їхні права, свободи чи інтереси.

Перелік учасників виконавчого 
провадження та осіб, які залучаються 
до проведення виконавчих дій, визна-
чений статтею 7 Закону України «Про 
виконавче провадження».

За приписами цієї статті учасни-
ками виконавчого провадження є 
державний виконавець, сторони, пред-
ставники сторін, прокурор, експерти, 
спеціалісти, перекладачі, суб’єкти 
оціночної діяльності — суб’єкти гос-
подарювання.

Прокурор має право звернутися з 
позовом у вказаних справах не лише 
як учасник виконавчого провадження, 
статусу якого він набуває при відкрит-
ті виконавчого провадження за його 
заявою у випадках представництва 
інтересів громадянина або держави 
в суді (пункт 2 частини першої стат-
ті 19 Закону України «Про виконавче 
провадження»), а й при здійсненні 
представництва в суді особи, яка є 
учасником виконавчого провадження. 
Крім того, у разі відхилення протесту 
прокурора або ухилення органу дер-
жавної виконавчої служби від його 
розгляду прокурор може звернутися з 
заявою до суду про визнання акта не-
законним (частина четверта статті 21 
Закону України «Про прокуратуру»).

Особами, які залучаються до про-
ведення виконавчих дій, є поняті, 
працівники органів внутрішніх справ, 
представники органів опіки й піклу-
вання, інших органів та установ у по-
рядку, встановленому Законом Украї-
ни «Про виконавче провадження».

12. Судам необхідно мати на увазі, 
що відповідальність за невиконання 
законних вимог державного вико-
навця, зокрема визначених частиною 
першою статті 90 Закону України «Про 
виконавче провадження», встановлено 
статтею 18813 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення. Такі 
справи підвідомчі районним, район-
ним у місті, міським чи міськрайонним 
судам (суддям). 

13. Позовні заяви про оскарження 
рішень, дій або бездіяльності посадових 
осіб державної виконавчої служби опла-
чуються судовим збором відповідно до 
Закону України «Про судовий збір». За 
подання таких позовних заяв судовий 
збір сплачується на загальних підставах.

14. Частиною другою статті 181 
КАС України встановлено спеціальні 
строки звернення до суду.

Так, рішення, дії або бездіяльність 
державного виконавця чи іншої по-
садової особи державної виконавчої 
служби може бути оскаржено у десяти-
денний строк з дня, коли особа дізна-
лася або повинна була дізнатися про 
порушення її прав, свобод чи інтере-
сів, а щодо оскарження постанови про 
відкладення провадження виконавчих 
дій — у триденний строк.

У разі порушення цього строку су-
дам слід застосовувати приписи стат-
ті 100 КАС України, за якими адміні-
стративний позов, поданий після за-
кінчення строків, установлених зако-
ном, залишається без розгляду, якщо 

суд на підставі позовної заяви та дода-
них до неї матеріалів не знайде підстав 
для визнання причин пропуску строку 
звернення до адміністративного суду 
поважними, про що постановляється 
ухвала. 

15. Про подання позовної заяви суд 
повідомляє відповідача за допомогою 
кур’єра, телефону, факсу, електронної 
пошти чи іншого технічного засобу 
зв’язку не пізніше наступного дня після 
відкриття провадження у справі. Протя-
гом одного дня з дня одержання такого 
повідомлення відповідач зобов’язаний 
отримати в суді копію позовної заяви 
та доданих до неї документів.

Адміністративна справа з приводу 
рішень, дій або бездіяльності держав-
ного виконавця чи іншої посадової 
особи державної виконавчої служби 
вирішується судом відповідно до час-
тини п’ятої статті 181 КАС України 
протягом десяти днів після відкриття 
провадження у справі, якщо ці спори 
випливають із здійснення органами 
державної виконавчої служби вико-
навчого провадження. В інших випад-
ках такі спори розглядаються в межах 
строків, установлених частиною пер-
шою статті 122 КАС України. 

16. Судам при розгляді справ з 
приводу оскарження дій державного 
виконавця стосовно арешту майна 
боржника потрібно враховувати, що в 
межах статті 181 КАС України розгля-
даються вимоги щодо арешту (опису) 
майна, які не пов’язані зі спором про 
право на це майно.

Перевіряючи законність дій дер-
жавного виконавця, пов’язаних з 
оцінкою майна боржника, суд пови-
нен перевірити відповідність цих дій 
положенням статті 58 Закону України 
«Про виконавче провадження».

При цьому необхідно враховувати, 
що визначення вартості майна борж-
ника проводиться державним вико-
навцем за ринковими цінами, що діють 
на день визначення вартості майна. 
Для оцінки за регульованими цінами, 
оцінки нерухомого майна, транспорт-
них засобів, повітряних, морських та 
річкових суден державний виконавець 
залучає суб’єкта оціночної діяльнос-
ті — суб’єкта господарювання, який 
провадить свою діяльність відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціноч-
ну діяльність в Україні». 

У разі якщо визначити вартість 
майна (окремих предметів) складно 
або якщо боржник чи стягувач запе-
речує проти передачі арештованого 
майна боржника для реалізації за 
ціною, визначеною державним ви-
конавцем, державний виконавець 
залучає суб'єкта оціночної діяльнос-
ті — суб’єкта господарювання для про-
ведення оцінки майна.

У разі якщо сторони не згодні з 
результатами визначення вартості 
чи оцінки, вони мають право подати 
державному виконавцю заперечення, 
що є підставою для призначення ре-
цензування звіту про оцінку майна. У 
разі незгоди з оцінкою, визначеною за 
результатами рецензування, сторони 
мають право оскаржити її в судовому 
порядку.

Судам необхідно враховувати, що 
суб’єкт оціночної діяльності є учас-
ником виконавчого провадження, а 
не посадовою особою державної ви-
конавчої служби, і висновки експерта 
є результатом практичної діяльності 
фахівця-оцінювача, а не актом дер-
жавного органу. Тому вимоги заявника 
в частині оскарження оцінки майна, 
визначеної за результатами рецензу-
вання, не підлягають розгляду адмі-
ністративними судами.

У разі якщо експерт, суб’єкт оці-
ночної діяльності — фізична особа, 
висновок експерта слід оскаржувати 
в порядку цивільного судочинства, 
якщо експерт, суб’єкт оціночної діяль-
ності — юридична особа — у порядку 
господарського судочинства.

17.  Д е р ж а в н и й  в и к о н а в е ц ь 
зобов’язаний здійснювати необхідні 
заходи щодо своєчасного і повного 
виконання рішення, зазначеного в 
документі на примусове виконання 
рішення, у спосіб і порядок, визна-
чені виконавчим документом (стат-
тя 11 Закону України «Про виконавче 
провадження»). Водночас відповід-
но до пункту 2 частини першої стат-
ті 47 Закону України «Про виконавче 
провадження» виконавчий документ, 
прийнятий державним виконавцем 
до виконання, за яким стягнення 
не провадилося або було проведено 
частково, повертається стягувачеві, 
якщо у боржника відсутнє майно, на 
яке може бути звернено стягнення, і 
здійснені державним виконавцем від-
повідно до цього Закону заходи щодо 
розшуку такого майна виявилися без-
результатними.

Тому судам слід ураховувати, що 
з огляду на зазначені законодавчі 
приписи виконавці мають право по-
вертати виконавчі документи щодо 
виконання рішень адміністративних 
судів про стягнення з пенсійних орга-
нів та суб’єктів владних повноважень 
відповідних виплат пенсії, соціальної 
допомоги тощо в разі здійснення дер-
жавним виконавцем усіх можливих 
дій, спрямованих на виконання рі-
шення». #

 & Пленум Вищого адміністративного 
суду України
Постанова

21 травня 2012 року  м.Київ                     №5

Про внесення змін до постанови Пленуму Вищого адміністративного 
суду України від 13 грудня 2010 року №3 «Про практику застосування 
адміністративними судами законодавства у справах із приводу 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби»

Головуючий 
І.ТЕМКІЖЕВ

Секретар пленуму 
М.СМОКОВИЧ
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ЗВИЧАЙНІ ЦІНИ

Імперативний алгоритм 
Обов’язковою передумовою для 
звернення з позовом про нарахування 
та сплату податкових зобов’язань, 
коригування показників звітності 
є відкликання повідомлення-рішення

У зв’язку з виникненням у судо-
вій практиці питань, пов’язаних із 
застосуванням пп.20.1.38 п.20.1 ст.20 
Податкового кодексу стосовно звер-
нення керівників органів державної 
податкової служби з позовами щодо 
нарахування та сплати податкових 
зобов’язань, коригування від’ємного 
значення об’єкта оподаткування або 
інших показників податкової звітності 
у результаті застосування звичайних 
цін, на підставі п.4 ч.1 ст.32 закону 
«Про судоустрій і статус суддів» ВАС 
вважає за необхідне повідомити таке.

Підпунктом 20.1.38 п.20.1 ст.20 ПК 
передбачено право органів державної 
податкової служби звертатися з позовом 
до платника податків щодо нарахування 
та сплати податкових зобов’язань, ко-
ригування від’ємного значення об’єкта 
оподаткування або інших показників 
податкової звітності в результаті засто-
сування звичайних цін.

Згідно з п.20.2 ст.20 ПК право, пе-
редбачене пп.20.1.38 п.20.1 ст.20 цього 
кодексу, надається головам державних 
податкових адміністрацій і начальни-
кам державних податкових інспекцій 
та їх заступникам.

При вирішенні питання про наяв-
ність в органів державної податкової 
служби в особі їх керівників права 
звертатися з 1.01.2011 до 1.01.2013 з 
позовом щодо нарахування та сплати 
податкових зобов’язань, коригування 
від’ємного значення об’єкта оподатку-
вання або інших показників податко-
вої звітності в результаті застосування 
звичайних цін судам варто виходити 
з такого.

Відповідно до ч.2 ст.17 КАС юрис-
дикція адміністративних судів по-
ширюється на публічно-правові спо-

ри, зокрема, за зверненням суб’єкта 
владних повноважень у випадках, 
установлених законом.

Норма пп.20.1.38 п.20.1 ст.20 ПК 
надає органу державної податкової 
служби право звертатися з позовом до 
платника податків щодо нарахування 
та сплати податкових зобов’язань, ко-
ригування від’ємного значення об’єкта 
оподаткування або інших показників 
податкової звітності в результаті за-
стосування звичайних цін.

Водночас при реалізації зазна-
ченого права необхідно враховувати 
кореспондування приписів пп.20.1.38 
п.20.1 ст.20 ПК з іншими нормами, а 
саме —зі змістом стст.39, 54 та 58 ПК.

Відповідно до п.39.15 ст.39 ПК 
визначені із застосуванням звичай-
них цін база, об’єкт оподаткування 
та інші показники податкового об-
ліку використовуються органами 
державної податкової служби для 
проведення розрахунку податкових 
зобов’язань, коригування від’ємного 
значення об’єкта оподаткування або 
інших показників податкової звіт-
ності за результатами проведення 
перевірки.

За результатами цієї перевірки 
приймається відповідне податкове 
повідомлення-рішення. У разі коли 
платник податків розпочинає проце-
дуру оскарження цього податкового 
повідомлення-рішення, або несплати 
відповідної суми, визначеної в такому 
податковому повідомленні-рішенні, 
протягом строків, встановлених цим 
кодексом, податкове повідомлення-
рішення вважається відкликаним. 
Керівник органу державної податко-
вої служби зобов’язаний звернутися 
до суду з позовом про нарахування та 
сплату податкових зобов’язань, кори-
гування від’ємного значення об’єкта 
оподаткування або інших показників 
податкової звітності.

Зі змісту наведеної законодавчої 
норми вбачається послідовний алго-
ритм дій органу державної податко-
вої служби з визначення платникові 
податків податкових зобов’язань із 
застосуванням звичайних цін. Цей 
алгоритм передбачає такі обов’язкові 
етапи, як проведення перевірки та ви-

несення за її результатами окремого 
податкового повідомлення-рішення, 
у якому визначається сума грошових 
зобов’язань внаслідок використання 
звичайних цін.

У разі оскарження вказаного по-
даткового повідомлення-рішення 
платником податків або несплати 
визначеної в ньому суми таке повідо-
млення-рішення вважається відкли-
каним. І лише після цього керівник 
органу державної податкової служби 

звертається з позовом до платника 
податків про нарахування та сплату 
податкових зобов’язань, коригування 
від’ємного значення об’єкта оподатку-
вання або інших показників податко-
вої звітності.

Виходячи з викладеного, звернення 
керівника органу державної податко-
вої служби з наведеним позовом є за-
вершенням законодавчо встановленої 
послідовності дій податкового органу 
із застосування звичайних цін. При 
цьому обов’язковою передумовою для 
звернення із розглядуваним позовом є 
відкликання податкового повідомлен-
ня-рішення, винесеного податковим 
органом на підставі п.39.15 ст.39 По-
даткового кодексу.

Отже, право органів держав-
ної податкової служби, визначене 
пп.20.1.38 п.20.1 ст.20 Податково-
го кодексу, може бути реалізоване 
виключно як завершальний етап 
загальної процедури з визначення 
платникові податків податкового 
зобов’язання із застосуванням зви-
чайних цін і лише в разі відкликання 
податкового повідомлення-рішення, 
винесеного в порядку п.39.15 ст.39 
Податкового кодексу.

Тому звернення керівника по-
даткового органу з позовом щодо 
нарахування та сплати податкових 
зобов’язань, коригування від’ємного 
значення об’єкта оподаткування або 
інших показників податкової звітності 
у результаті застосування звичайних 
цін окремо від порядку, врегульова-
ного ст.39 Податкового кодексу, є не-
можливим.

Водночас згідно з п.1 розд.ХІХ По-
даткового кодексу ст.39 Податкового 
кодексу набирає чинності з 1.01.2013.

Натомість із 1.01.2011 є чинними 
інші норми Податкового кодексу, 
що регулюють порядок визначення 
контролюючим органом грошових 
зобов’язань платникові податків.

Так, згідно з п.54.3 ст.54 Податко-
вого кодексу контролюючий орган 
зобов’язаний самостійно визначити 
суму грошових зобов’язань, зменшен-
ня (збільшення) суми бюджетного від-
шкодування та/або зменшення (збіль-
шення) від’ємного значення об’єкта 
оподаткування податком на прибуток 
або від’ємного значення суми податку 
на додану вартість платника податків, 
передбачених цим кодексом або іншим 
законодавством, якщо, зокрема, дані 
перевірок результатів діяльності плат-
ника податків свідчать про заниження 
або завищення суми його податкових 
зобов’язань, суми бюджетного відшко-
дування та/або від’ємного значення 
об’єкта оподаткування податком на 
прибуток або від’ємного значення 
суми податку на додану вартість плат-
ника податків, заявлених у податкових 

(митних) деклараціях, уточнюючих 
розрахунках (пп.54.3.2 п.54.3 ст.54 По-
даткового кодексу).

Як випливає зі змісту наведеної 
норми, у разі виявлення під час прове-
дення податкових перевірок будь-яких 
порушень правил ведення податкового 
обліку контролюючий орган (зокрема, 
орган державної податкової служби) 
зобов’язаний самостійно визначити 
суму грошових зобов’язань платника 
податків, що залишилася невідображе-

ною платником податків через виявле-
ні порушення, незалежно від причин 
таких порушень.

Реалізація обов’язку контролюю-
чого органу щодо визначення плат-
никові податків відповідних грошо-
вих зобов’язань відбувається шляхом 
вручення (надсилання) платникові 
податків податкового повідомлення-
рішення. Дійсно, відповідно до п.58.1 
ст.58 Податкового кодексу в разі, 
коли сума грошового зобов’язання 
платника податків, передбаченого по-
датковим або іншим законодавством, 
контроль за дотриманням якого по-
кладено на контролюючі органи, роз-
раховується контролюючим органом 
відповідно до ст.54 цього кодексу, 
такий контро люючий орган надсилає 
(вручає) платнику податків податкове 
повідомлення-рішення.

Наведені норми стст.54 та 58 Подат-
кового кодексу є імперативними. Тому 
контролюючий орган зобов’язаний на-
діслати платникові податків податкове 
повідомлення-рішення в будь-якому 
разі, коли виявлені порушення норм 
податкового та іншого законодав-
ства, що контролюється відповідним 
органом.

Не становлять винятку і випадки 
виявлення порушення правил засто-
сування звичайних цін.

Таким чином, у силу приписів 
стст.54 та 58 Податкового кодексу по-
датковий орган повинен надіслати 
платникові податків податкове повідо-
млення-рішення, в якому буде визна-
чено суму грошових зобов’язань, яка 
підлягає сплаті внаслідок порушення 
правил застосування звичайних цін у 
податковому обліку.

При цьому за нечинності приписів 
ст.39 Податкового кодексу податко-
ве повідомлення-рішення, винесене 
щодо платника податків за резуль-
татами застосування звичайних цін, 
не може бути відкликане в разі його 
оскарження. Отже, такі податкові по-
відомлення-рішення можуть зберегти 
свою чинність після процедури адміні-
стративного оскарження чи судового 
розгляду. Відповідно може бути під-
тверджено дійсність сум, визначених 
платнику податків таким податковим 
повідомленням-рішенням. Ці суми 
підлягатимуть обов’язковій сплаті в 
порядку, передбаченому Податковим 
кодексом.

Додаткове звернення за таких умов 
керівника податкового органу з по-
зовом щодо нарахування та сплати 
податкових зобов’язань, коригування 
від’ємного значення об’єкта оподатку-
вання або інших показників податко-
вої звітності у результаті застосування 
звичайних цін може призвести до по-
двійного виконання того самого по-
даткового обов’язку.

При цьому імперативність норм 
стст.54 та 58 ПК виключає застосу-
вання податковим органом способу 
визначення грошових зобов’язань 
внаслідок застосування звичайних 
цін на свій розсуд — чи то шляхом 
надіслання (вручення) податкового 
повідомлення-рішення, чи то шля-
хом безпосереднього звернення з 
позовом на підставі пп.20.1.38 п.20.1 
ст.20 ПК.

Тому податкове повідомлення-рі-
шення обов’язково повинно бути наді-
слане (вручене) платникові податків у 
разі порушення ним правил застосу-
вання звичайних цін.

Із набранням чинності 1.01.2013 
ст.39 ПК подвійне спонукання до вико-
нання платником податків того самого 
податкового обов’язку (подвійної спла-
ти сум, визначених внаслідок того са-
мого порушення правил застосування 
звичайних цін) є неможливим, оскіль-
ки в разі оскарження податкового по-
відомлення-рішення контролюючого 
органу, що при цьому виноситься, є 
відкликаним. Тому вирішення питан-
ня про визначення суми податкового 
зобов’язання в цьому разі відбувати-
меться лише за результатами розгля-
ду в суді позову податкового органу, 
пред’явленого на підставі пп.20.1.38 
п.20.1 ст.20 ПК.

Ураховуючи викладене, до 1.01.2013 у 
податкових органів в особі їх керівників 
відсутнє право звертатися з позовом до 
платника податків щодо нарахування 
та сплати податкових зобов’язань, ко-
ригування від’ємного значення об’єкта 
оподаткування або інших показників 
податкової звітності в результаті засто-
сування звичайних цін.

Натомість відповідно до п.8 підроз-
ділу 10 розд.ХХ Податкового кодексу 

у випадках, передбачених цим кодек-
сом, до набрання чинності ст.39 цього 
кодексу застосовується п.1.20 ст.1 за-
кону «Про оподаткування прибутку 
підприємств».

Том у визначення податкових 
зобов’язань із застосуванням зви-
чайних цін повинно здійснюватися в 
загальному порядку. Відповідно по-
датковий орган при встановленні по-
рушень платником податків правил 
застосування звичайних цін повинен 
надіслати (вручити) такому плат-
никові податків податкове повідо-
млення-рішення, як це передбачено 
стст.54 та 58 ПК. У разі несплати суми 
грошового зобов’язання, визначеного 
в такому повідомленні-рішенні та 
узгодженого в установленому по-
рядку, відповідна сума підлягатиме 
стягненню як податковий борг згідно 
з нормами гл.9 ПК.

При цьому процедура, передбачена 
нормами ст.39 та пп.20.1.38 п.20.1 ст.20 
ПК, може застосовуватися лише після 
1.01.2013.

У разі пред’явлення органом дер-
жавної податкової служби в період із 
1.01.2011 до 31.12.2012 позову до плат-
ника податків щодо нарахування та 
сплати податкових зобов’язань, кори-
гування від’ємного значення об’єкта 
оподаткування або інших показників 
податкової звітності у результаті засто-
сування звичайних цін суд відмовляє у 
відкритті провадження на підставі п.1 
ч.1 ст.109 КАС, а відкриті провадження 
підлягають закриттю згідно з п.1 ч.1 
ст.157 цього кодексу.

Цей лист пропонуємо довести до ві-
дома суддів апеляційного та окружних 
адміністративних судів відповідного 
апеляційного округу для врахування 
при здійсненні правосуддя. #

Заступник голови суду 
М.ЦУРКАН

До 1.01.2013 у податкових органів в особі їхніх 
керівників відсутнє право звертатися з позовом 
щодо нарахування та сплати податкових зобов’язань 
у результаті застосування звичайних цін.

 & Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист

14 червня 2012 року                №1500/12/13-12

Щодо звернення керівників органів державної податкової служби 
з позовами щодо нарахування та сплати податкових зобов’язань

Головам апеляційних адміністративних судів

 & Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист

13 червня 2012 року                №1483/12/13-12

Щодо застосування законодавства під час розгляду та вирішення справ, 
пов’язаних із нарахуванням та виплатою соціальних платежів 

Головам апеляційних адміністративних судів

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Спеціальний строк для вимог
«Діти війни» чи особи, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
можуть звернутися до суду 
в шестимісячний строк

До Вищого адміністративного суду 
надходять численні звернення судів з 
приводу застосування законодавства 
під час розгляду та вирішення справ, 
пов’язаних із нарахуванням та випла-
тою соціальних платежів дітям війни 

та особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, зокрема 
стосовно строків звернення до суду, 
повноважень суду щодо вирішення 
цих справ. На неоднакове вирішення 
цих питань також звертають увагу у 

своїх зверненнях органи Пенсійного 
фонду.

На підставі п.4 ч.1 ст.32 закону «Про 
судоустрій і статус суддів», з метою за-
безпечення однакового застосування 
адміністративними судами законодав-
ства під час вирішення цієї категорії 
справ повідомляється таке.

Вищий адміністративний суд не-
одноразово звертав увагу на те, що ви-
моги про нарахування та проведення 
органами Пенсійного фонду пенсій-
них виплат є публічно-правовими, а 
не цивільно-правовими. У зв’язку із 
цим із такими вимогами діти війни 
чи особи, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, можуть 
звернутися до суду у шестимісячний 
строк, визначений ст.99 КАС. Строки 
позовної давності, встановлені гл.19 
ЦК, строки, визначені ч.2 ст.46 закону 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», ч.2 ст.87 за-
кону «Про пенсійне забезпечення», 
законом «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку», до цих 
відносин не застосовуються.

Докладніше про це зазначено в п.7 
постанови пленуму ВАС від 19.12.2011 
№8 «Про судову практику вирішення 

адміністративними судами спорів, 
що виникають у зв’язку із застосу-
ванням статті 6 Закону України «Про 
соціальний захист дітей війни» та 
п.11 постанови ВАС від 16.03.2012 №4 
«Про судову практику вирішення ад-
міністративними судами спорів, що 
виникають у зв’язку із застосуванням 
статей 39, 48, 50, 52, 54 Закону Укра-
їни «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», які роз-
міщено на офіційному веб-сайті ВАС.

Під час розгляду питання про пов-
новаження суду при вирішенні таких 
справ необхідно враховувати позицію 
Верховного Суду, викладену в поста-
нові від 28.10.2008, прийнятій у справі 
за позовом до Управління Пенсійного 
фонду в Овруцькому районі Жито-
мирської області, Управління праці 
та соціального захисту населення 
Житомирської обласної державної ад-
міністрації, обласного центру з нара-
хування та виплати пенсій та допомоги 
головного управління праці та соці-
ального захисту населення Житомир-
ської обласної державної адміністрації 
про стягнення сум виплат, передбаче-
них законом «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастро-
фи». У цій постанові ВС, серед іншого, 
зазначив, що відповідно до стст.21, 105, 
162 КАС адміністративний позов може 
містити вимоги щодо визнання неза-
конними рішення, дії чи бездіяльності 
відповідача, зобов’язання його вчи-
нити певні дії, відшкодувати шкоду, 
заподіяну незаконним рішенням, дією 
чи бездіяльністю. Установивши, що 
відповідачі порушили норми права, 
які регулюють спірні відносини, ад-
міністративний суд повинен визнати 
такі дії протиправними і зобов’язати 
відповідачів здійснити нарахування 
та виплату належних сум відповідно 
до закону, а не ухвалювати рішення 
про стягнення конкретних сум.

Це правило підлягає застосуванню 
під час вирішення питання про зміну 
чи встановлення способу і порядку ви-
конання судового рішення.

Цей лист пропонуємо довести до 
відома суддів місцевих загальних як 
адміністративних судів та апеляцій-
них адміністративних судів. #

Заступник голови суду 
М.ЦУРКАН

У разі оскарження податкового 
повідомлення-рішення 
або несплати визначеної суми 
воно вважається відкликаним.
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БЕЗСТОРОННІСТЬ

Відвід з об’єктивних підстав
Вказівки органам слідства в ухвалі про 
повернення справи на дорозслідування 
можуть викликати обгрунтовані 
побоювання щодо формування 
в судді думки про вину заявників

розглянула кримінальну справу за 
поданням п’яти суддів, внесеним 
за клопотанням захисника Особи 3 
про перегляд у порядку виключного 
провадження вироку Дарницького 
районного суду м.Києва від 8.01.2002, 
ухвали Апеляційного суду м.Києва від 
21.06.2002 та ухвали колегії суддів Су-
дової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду від 10.04.2003 щодо 
Особи 4 та Особи 5

Зазначеним вироком засуджено: 
Особу 4, Інформація 1, уроджен-

ця м.Москви Російської Федерації, 
мешканця м.Києва, такого, що не має 
судимості, 

— за ч.4 ст.189 КК на 9 років по-
збавлення волі з конфіскацією всього 
майна, яке є його власністю; 

— за ч.3 ст.27 і ч.2 ст.146 КК на 
5 років позбавлення волі. 

На підставі ст.42 КК 1960 року за 
сукупністю злочинів Особі 4 призна-
чено остаточне покарання у виді по-
збавлення волі строком на 10 років з 
конфіскацією всього майна, яке є його 
власністю. 

На підставі ст.54 КК Особу 4, як 
офіцера запасу Служби безпеки, по-
збавлено військового звання капітан. 

За ст.208 КК 1960 року Особу 4 ви-
правдано у зв’язку із недоведеністю 
його участі у вчиненні злочину; 

Особу 5, Інформація 4, уродженця 
та мешканця м.Києва, такого, що не 
має судимості, 

— за ч.4 ст.189 КК на 8 років по-
збавлення волі з конфіскацією всього 
майна, яке є його власністю; 

— за ч.2 ст.146 КК на 4 роки і 6 мі-
сяців позбавлення волі; 

— за ст.304 КК на 3 роки позбав-
лення волі. 

На підставі ст.42 КК 1960 року за 
сукупністю злочинів Особі 5 призна-
чено остаточне покарання у виді по-
збавлення волі строком на 9 років з 
конфіскацією всього майна, яке є його 
власністю. 

Цим же вироком засуджено Особу 6 
та Особу 7, судові рішення щодо яких 
не оскаржуються. 

Постановлено стягнути з Особи 4, 
Особи 5, Особи 6 та Особи 7 у солідар-
ному порядку на користь потерпілого 
Особи 8 58795 грн. на відшкодуван-
ня матеріальної шкоди, а також на 
користь Особи 8 та неповнолітнього 
Особи 9 по 30000 грн. кожному на 
відшкодування моральної шкоди; на 
користь держави по 12 грн. 40 коп.з 
кожного судових витрат за проведення 
дактилоскопічної експертизи. 

Вирішено питання про речові до-
кази. 

Ух ва лою А пел яці йного с у д у 
м.Києва від 21.06.2002 вирок місцевого 
суду змінено, зменшено суму матері-
альної шкоди, що підлягає стягненню 
із засуджених, до 4795 грн. 

Уточнено вступну частину вироку 
вказівкою про те, що Особа 5 є одру-
женим. 

Виключено з мотивувальної час-
тини вироку вказівку про врахування 
судом при призначенні засудженим 
покарання того, що вони в повній мірі 
у вчиненні злочинів щиросердно не 
розкаялися. 

У решті вирок залишено без зміни. 
Ухвалою колегії суддів Судової па-

лати у кримінальних справах ВС від 
10.04.2003 у задоволенні касаційних 
скарг захисників Особи 3 та Особи 10, за-
суджених Особи 4 та Особи 5 відмовлено. 

Особу 4 та Особу 5 засуджено за 
умисні злочини, вчинені ними за на-
ступних обставин. 

У середині грудня 1999 року Особа 4 
з метою викрадення неповнолітнього 
Особи 9 та вимагання у його батька 
Особи 8 грошей за повернення сина 
організував злочинну групу, до якої 

увійшли Особа 5, Особа 6, Особа 7 та 
Особа 11, щодо якого постановою суду 
застосовано примусові заходи вихов-
ного характеру. 

Особа 4 розробив план вчинення 
злочину та розподілив ролі між учас-
никами злочинної групи, пред’явив 
фотокартку неповнолітнього Особи 9, 
надав інформацію про місце його 
проживання та навчання, визначив 
дії кожного з учасників у викраденні 
дитини, подальшого її утримання та 
отримання викупу за її повернення. 

Згідно із розробленим планом з се-
редини грудня 1999 року до 12.02.2000 
Особа 5, Особа 6, Особа 12 та Особа 11 
слідкували за неповнолітнім Особою 9, 
а про результати спостереження допо-
відали Особі 4.

Після проведення необхідних під-
готовчих дій на початку лютого 2000 ро-
ку Особа 4 зустрівся з Особою 5 та 
визначив дату викрадення дитини — 
12.02.2000, а останній повідомив про 
це інших співучасників. 

12.02.2000 Особа 5, Особа 6, Особа 7 
та Особа 11 з 14 год. спостерігали за пе-
реміщенням неповнолітнього Особи 9. 
Цього ж дня о 16 год. 15 хв. на вул. Фло-
ренції в м.Києві вони викрали непо-
внолітнього Особу 9, заштовхали його 
до салону автомобіля та перевезли 
спочатку в гараж за Адресою 1, а потім 

за наказом Особи 4 — у квартиру за 
Адресою 2, яка була орендована Особою 
7, і утримували. 

Того ж дня приблизно о 21 год. 40 хв. 
Особа 4 із телефонного автомату, роз-
ташованого на вул. Ш.Руставелі, 18 у 
м.Києві, зателефонував до Особи 8 та, 
погрожуючи фізичною розправою над 
його неповнолітнім сином, вимагав 
500000 грн. 

Про викрадення свого сина Особа 8 
одразу повідомив правоохоронні орга-
ни. Усвідомивши, що пошуком дитини 
активно займаються, Особа 4 наказав 
Особі 5, а той повідомив про це інших 
учасників, відпустити Особу 9 додому. 
У квартирі за Адресою 2 неповнолітній 
Особа 9 перебував до 21 год. 13.02.2000. 

Крім того, Особа 5, завідомо зна-
ючи, що Особа 11 є неповнолітнім, 
втягнув його в злочинну діяльність, 
запропонувавши взяти участь у ви-
крадені неповнолітнього Особи 9.

У клопотанні щодо перегляду су-
дових рішень з підстав, передбачених 
пп.2, 3 ч.1 ст.4004 КПК, захисник Особи 
3, діючи в інтересах Особи 4 та Особи 
5, просить оскаржувані судові рішен-
ня щодо обох засуджених скасувати, а 
кримінальну справу закрити у зв’язку 
із закінченням строків давності при-
тягнення до кримінальної відповідаль-
ності. Посилається при цьому на пп.2, 
3 ч.1 ст.4004, ч.3 ст.4009 КПК (в редакції 
до 30.07.2010), п.4 ч.1 ст.54, ст.56, п.2 ч.2 
ст.370, п.5 ч.1 ст.71 КПК, ст.48 КК 1960 
року, ст.58 Конституції, ст.7 Конвенції 
про захист прав людини та осново-
положних свобод, ст.10 закону «Про 
виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав 
людини» від 10.12.2009. 

На обгрунтування свого прохан-
ня захисник наводить рішення Єв-
ропейського суду з прав людини від 
10.12.2009 в справі «Особа 4 і Особа 5 
проти України», яким було констато-
вано порушення пп.3, 4 і 5 ст.5 та п.1 
ст.6 Конвенції про захист прав людини 
й основоположних свобод. Зокрема, 
звертає увагу на те, що Судом визнано 
порушення принципу безсторонності 
суду, оскільки справу по суті розглядав 
суддя Дарницького районного суду 
м.Києва Бець О., який направляв її на 
додаткове розслідування та в постанові 
від 17.08.2000 висловлював думку щодо 
кваліфікації дій Особи 4 та Особи 5, а 
саме: про наявність в їхніх діях більш 
тяжкого складу злочину вимагання. 

Крім того, захисник указує на те, 
що під час розгляду справи в суді пер-
шої інстанції захист заявляв клопо-
тання про відвід судді Бець О., яке було 
відхилено, а доводи в апеляційних та 
касаційних скаргах про розгляд спра-
ви незаконним складом суду вищими 
судами були залишені поза увагою. 

За поданням п’яти суддів Судової 
палати в кримінальних справах ВС 
клопотання захисника Особи 3 внесено 
на судовий розгляд щодо перегляду су-
дових рішень з підстав, передбачених 
п.2 ч.1 ст.4004 КПК. 

Заслухавши доповідь судді ВС, за-
хисника Особи 3, який підтримав своє 
клопотання, думку прокурора про част-
кове задоволення клопотання захисни-
ка, скасування оскаржуваних судових 
рішень в частині засудження Особи 4 
та Особи 5 та направлення справи щодо 
останніх на новий судовий розгляд, 
перевіривши матеріали справи та об-
говоривши доводи клопотання, судді 
Судової палати в кримінальних справах 
ВС уважають, що воно підлягає задово-
ленню частково з таких підстав. 

Стаття 6 Конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод 
гарантує кожному право на справед-
ливий суд. 

Відповідно до п.1 зазначеної вище 
статті кожен має право на справедли-
вий і публічний розгляд його справи 
впродовж розумного строку незалеж-
ним і безстороннім судом, встановле-
ним законом, який вирішить спір щодо 
його прав та обов’язків цивільного 
характеру або встановить обгрунто-
ваність будь-якого висунутого проти 
нього кримінального обвинувачення. 

Наявність безсторонності суду ви-
значається за допомогою суб’єктивного 
та об’єктивного критеріїв. 

За суб’єктивним критерієм оці-
нюється особисте переконання та 
поведінка конкретного судді, тобто 
чи виявляв він упередженість або без-
сторонність у даній справі. 

Відповідно до об’єктивного крите-
рію серед інших аспектів визначаєть-
ся, чи забезпечував суд та його склад 
відсутність будь-яких сумнівів у його 
безсторонності. 

Згідно з ч.1 ст.54 КПК суддя не 
може брати участі в розгляді кримі-
нальної справи, у тому числі при наяв-
ності інших обставин, які викликають 
сумнів у його об’єктивності. 

Із матеріалів справи вбачається, 
що 17.08.2000 Дарницький районний 
суд м.Києва під головуванням судді 
Бець О. виніс постанову, якою кримі-
нальну справу щодо Особи 6 та Особи 7 
було направлено прокурору м.Києва 
для проведення додаткового розслі-
дування. 

У постанові суд висловив думку про 
наявність підстав для пред’явлення 
притягнутим до кримінальної відпо-
відальності особам, а також Особі 4 
та Особі 5, щодо яких застосовано по-
ложення закону «Про амністію» від 
11.05.2000, обвинувачення про більш 
тяжкий злочин вимагання. 

Під час додаткового розслідуван-
ня начальником відділу прокуратури 
м.Києва Желіховським В. були скасо-
вані постанови органу дізнання від 
7.06.2000 про закриття кримінальної 
справи щодо Особи 4 та Особи 5 на 
підставі п.4 ч.1 ст.6 КПК, а також по-
станова органу дізнання від 12.05.2000 
про відмову в порушенні кримінальної 
справи щодо Особи 4, Особи 5, Особи 7 
та Особи 6 за ознаками складу злочи-
ну, передбаченого ст.144 КК 1960 року. 
У подальшому Особі 4 та Особі 5 було 

пред’явлено обвинувачення, у тому 
числі у вимаганні передачі чужого 
майна, а саме 500000 грн., потерпілим 
Особі 8, з погрозою вбивства чи запо-
діяння тяжких тілесних ушкоджень 
його неповнолітньому сину Особі 9, 
вчинених організованою групою. 

У судовому засіданні 20.03.2001 та 
16.07.2001 підсудні Особа 4, Особа 5, 
Особа 6 та Особа 7, а також їх захисни-
ки, заявляли клопотання про відвід 
судді Бець О. у зв’язку з його упередже-
ністю. Своє прохання обгрунтовували 
тим, що обвинувачення за ч.3 ст.144 
КК 1960 року побудовано на впізнанні 
потерпілим Особою 8 голосу Особи 4, 
проведеним з порушенням процесу-
альних норм за вказівкою, викладеною 
в зазначеній вище постанові суду від 
17.08.2000 про направлення справи 
на додаткове розслідування, а також 
тим, що суддя Бець О. в цій постанові 
висловив думку щодо кваліфікації дій 
обвинувачених та наявності в їхніх 
діях більш тяжкого складу злочину 
вимагання. 

Постановами в.о. голови Дарниць-
кого районного суду м.Києва відповід-
но від 20.03.2001 та 23.07.2001 заявлені 
відводи було відхилено, оскільки в 
діях судді Бець О. не було виявлено 
упередженості. 

8.01.2002 у справі постановлено 
вирок під головуванням судді Бець О. 

Європейський суд з прав людини в 
зазначеному вище рішенні нагадав, що 
згідно з усталеною практикою Суду на-
явність безсторонності має визначати-
ся для цілей п.1 ст.6 Конвенції за допо-
могою суб’єктивного та об’єктивного 
критеріїв. За суб’єктивним критерієм 
оцінюється особисте переконання та 
поведінка конкретного судді, тобто 
чи виявляв суддя упередженість або 
безсторонність у даній справі. Відпо-
відно до об’єктивного критерію визна-
чається, чи забезпечував суд та його 
склад відсутність будь-яких сумнівів 
у його безсторонності. У кожній окре-
мій справі слід визначити, чи мають 
стосунки, що розглядаються, таку 
природу та ступінь, що свідчать про 
те, що суд не є безстороннім. 

У рішенні в справі «Особа 4 та Осо-
ба 5 проти України» Суд дійшов ви-
сновку, що український суд не був без-
стороннім за об’єктивним критерієм. 

На обгрунтування свого висновку 
Суд звернув увагу на те, що, засто-
совуючи об’єктивний критерій, слід 
з’ясувати, чи існують, окрім самої по-
ведінки судді Бець О., певні факти, 
які можуть слугувати підставою для 
сумніву в його безсторонності. Тобто 
при визначенні наявності у відповід-
ній справі законних підстав сумніва-
тися в безсторонності певного судді 
позиція особи, про яку йдеться, має 
важливе, але не вирішальне значення. 
Вирішальне значення при цьому мати-
ме можливість вважати такі сумніви 
об’єктивно обгрунтованими. 

Суд зазначав, що ухвалою від 
17.08.2000 суддя Бець О. повернув 
кримінальну справу стосовно Особи 6 
і Особи 7 на додаткове розслідування, 
висловивши думку, що зазначені вище 
підсудні і заявники вдалися до вима-
гання і цей факт не був розслідуваний 
правоохоронними органами. Такі 
формулювання в його ухвалі як, на-
приклад, про те, що «оскільки в їх діях 
вбачається співучасть в скоєнні більш 
тяжкого злочину вимагання», могли 
викликати обгрунтовані побоювання, 
що у судді Бець О. вже сформувалася 
думка про вину заявників і що це може 
позначитися на його безсторонності 

в разі повторного направлення йому 
матеріалів цієї справи для розгляду. 

Такі побоювання заявників щодо 
небезсторонності судді Бець О. Суд 
визнав об’єктивно обгрунтованими 
та оцінив як порушення п.1 ст.6 Кон-
венції про захист прав людини й осно-
воположних свобод. 

Крім того, Європейський суд за-
уважив, що, розглядаючи апеляції 
заявників, суди вищих рівнів проіг-
норували їхні доводи з цього приводу. 

Дійсно, як свідчать матеріали спра-
ви, на вирок місцевого суду засудже-
ними Особою 4, Особою 5, Особою 6, 
Особою 7 та їх захисниками були по-
дані апеляції. Серед інших доводів у 
апеляціях також зазначалося про роз-
гляд справи незаконним складом суду, 
а саме під головуванням судді Бець О. 

Апеляційний суд м.Києва у своєму 
рішенні від 21.06.2002 наведений довід 
залишив поза увагою. 

Колегія суддів Судової палати в 
кримінальних справах ВС, розгляда-
ючи справу 10.04.2003 за касаційними 
скаргами засуджених Особи 4 та Осо-
би 5, а також їх захисників, наведений 
довід також належним чином не пере-
вірила. 

Зазначені порушення криміналь-
но-процесуального закону судді Судо-
вої палати в кримінальних справах ВС 
вважають такими, що істотно впли-
нули на правильність оскаржуваних 
судових рішень. 

У відповідності до положень п.«а» 
ч.2 та п.«а» ч.3 ст.10 закону «Про ви-
конання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав 
людини» від 23.02.2006 додатковими 
заходами індивідуального характеру 
з метою забезпечення відновлення по-
рушених прав стягувача є відновлення 
настільки, наскільки це можливо, по-
переднього юридичного стану, який 
стягувач мав до порушення конвенції. 
Таке відновлення здійснюється, зо-
крема, шляхом повторного розгляду 
справи судом, включаючи відновлення 
провадження у справі. 

Враховуючи стадію провадження, 
на якій було допущено вищезазначене 
порушення, судді Судової палати в 
кримінальних справах ВС вважають, 
що відновлення порушених прав Осо-
би 4 та Особи 5 можливе при повер-
ненні їм попереднього юридичного 
статусу підсудних. 

У зв’язку із наведеним оскаржувані 
судові рішення в частині засудження 
Особи 4 та Особи 5 підлягають скасу-
ванню, а справа направленню на новий 
судовий розгляд. 

На підставі наведеного та керу-
ючись абз.8 п.2 розд.ХІІІ «Перехідні 
положення» закону «Про с удоу-
стрій і статус суддів» в редакції від 
20.10.2011  3932-VI та стст.4004, 40010 
КПК в редакції закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підстав перегляду су-
дових рішень» від 11.02.2010 №1876-
VI, колегія суддів 

УХВАЛИЛА: 

Клопотання захисника Особи 3 за-
довольнити частково. 

Вирок Дарницького районного 
суду м.Києва від 8.01.2002, ухвалу Апе-
ляційного суду м.Києва від 21.06.2002 
та ухвалу колегії суддів Судової палати 
в кримінальних справах Верховного 
Суду від 10.04.2003 в частині засу-
дження Особи 4 та Особи 5 скасувати, 
а справу направити на новий судовий 
розгляд. #

 & Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

1 березня 2012 року   м.Київ     №5-15п12 

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду 
України 

під головуванням заступника секретаря Судової палати в кримінальних справах 
Верховного Суду ГРИЦІВА М.І., 
за участю начальника управління участі прокурорів у перегляді судових 
рішень у кримінальних справах головного управління підтримання державного 
обвинувачення в судах Генеральної прокуратури КУРАПОВА М.В., 
захисника — Особи 3, 

61018
ПЕРЕДПЛАТА

Аби завжди бути поінформованими, 
залишайтеся з нами!

УВАГА!  ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА НАШЕ ВИДАННЯ НА 2012 РІК!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ 
IНДЕКС 

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

судової системи, провідних юристів, 
адвокатів, науковців;

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

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

— інформація про перебіг засідань 
парламентських комітетів;

— погляди суддів на проблеми 
судочинства, законодавчі новели 
тощо;

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

МАКСИМУМ ІНФОРМАЦІЇ —
МІНІМУМ ЦІНИ

У разі оформлення передплати через 
редакцію ви заощаджуєте і час, і кошти. 
Вартість передплати газети «Закон і Бізнес» 
на 5 місяців 2012 року:
для суддів, працівників 
органів юстиції, прокурорів, 
народних депутатів — 240,00 грн. *;
для фізичних осіб — 375,00 грн. *;
для юридичних осіб — 475,00 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.

Безсторонність суду 
визначається за допомогою 
суб’єктивного та об’єктивного 
критеріїв.

судова практика24


