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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Перший заступник голови Державної судової 
адміністрації Іван БАЛАКЛИЦЬКИЙ: 
«ДСАУ стала для судів старанною 
«мамою», якій хотілося б бути 
багатшою на «придане» для них»
МАРИНА ЗАКАБЛУК

10 років тому в судової влади 
з’явився адміністратор — ДСАУ. 
Формування та робота цього 
органу розпочиналися в складних 
умовах. Про те, що першим 
приміщенням ДСАУ став кабінет 
судді Вищого господарського суду 
та чому довелося «виселяти» храми 
Феміди з квартир, в інтерв’ю 
кореспондентці «ЗіБ» розповів 
перший заступник голови ДСАУ 
Іван БАЛАКЛИЦЬКИЙ, який 
працює в цій установі з дня її 
народження. Також Іван Ілліч 
пригадав, з яким із прем’єрів 
легко було знайти спільну мову 
та як Мін’юст передавав справи 
новоствореній ДСАУ.

«Відвертих противників 
створення ДСАУ не було»

— Іване Іллічу, закон «Про судоустрій 
України» від 7.02.2002 передбачив ство-
рення ДСАУ. Як законодавець прийшов до 
думки, що судова система має потребу 
в адміністраторі? Чим була викликана 
необхідність утворення такого орга-
ну? Хто став автором ідеї створення 
інституції?

— На ці запитання вам детально 
відповіли б тодішні Голова Верховного 
Суду Віталій Бойко та голова Ради суд-
дів України Віктор Кривенко, які опі-
кувалися проблемами судової влади й, 
наскільки мені відомо, були ініціато-
рами започаткування окремої адміні-
страції з особливим статусом. До того 
ж ідея утворення окремої інституції, 
котра б опікувалася проблемами су-
дів, обговорювалась і на з’їздах суддів. 
Були прийняті відповідні рішення про 
підтримку.

Ряд демократичних держав, зокре-
ма Канада, США, багато європейських 
країн, уже мали багаторічний досвід 
функціонування подібних установ. 
Навіть у Росії на той час уже 5 років 
діяв судовий департамент при Верхо-
вному суді, який здійснював організа-
ційне забезпечення діяльності феде-
ральних судів загальної юрисдикції. 
Тому, відверто кажучи, Україна тро-
хи запізнилася зі створенням такого 
органу.

До створення ДСАУ судами опі-
кувалося Міністерство юстиції, під 
крилом якого були ще й нотаріат, 
адвокатура, виконавча служба, від-
діли ЗАГС тощо. Як розповідали 
голови районних судів, мінімально 
фінансувалися лише видатки на 
папір, конверти, бланки, не кажучи 
вже про будівництво та ремонт при-

міщень, а видатки розвитку та комп’-
ютеризація були мізерними.

Тому виникла нагальна потреба за 
прикладом європейських країн рефор-
мувати систему адміністрування судів 
і створити окремий орган, який би 
опікувався виключно судовою гілкою 
влади. Після відповідної підготовчої 
роботи й підтримки створення такого 
органу тодішнім Президентом Леоні-
дом Кучмою робоча група напрацю-
вала проект закону «Про судоустрій 
України», який 7.02.2002 був прийня-
тий парламентом, а 29.08.2002 глава 
держави видав указ №780 «Про Дер-
жавну судову адміністрацію України». 
Після цього було призначено її першо-
го голову. І, як кажуть у народі, те, чого 
так чекала судова влада, звершилося!
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ЗА СПИСКАМИ

Папір усіх не стерпить
Спроби об’єднатися призвели 
до розколу в опозиції, 
а в «регіонах» обійшлося 
без скандалів. � СТОР.2
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АНОНС

ОПИТУВАННЯ «З�Б»

Чому не «пішли» 
Литвина?

На позачерговій сесії Верховної 
Ради спікеру Володимиру Литвину 
відмовили у відставці. Депутати по-
різному пояснюють ситуацію. � СТОР. 2

З’ЇЗД

Одноголосно 
за покращення

Виборчий екзамен «регіонали» по-
обіцяли скласти на відмінно. � СТОР. 3

КАДРИ

Універсальний 
кандидат

ВККС перевірить претендентів на 
мантії на готовність до роботи в усіх 
судах. � СТОР. 6 

ПІДСУМКИ

Краще за півроку 

Серед досягнень — створення 
судової палати в кримінальних 
справах. � СТОР. 7

ДУМКА НАУКОВЦЯ

Правомочність 
на папері

Народ має отримати можливості 
безпосередньої реалізації  належної 
йому влади. � СТОР. 10

ПОЗИЦІЯ

Критерії 
розмежування 
юрисдикції
За суб’єктним складом та характе-
ром правовідносин справи щодо 
оскарження дій органів ДПС та 
висновків актів перевірок підсудні 
адмінсудам. � СТОР. 13

ЄВРОСУД

Ставка на Страсбург

«ЄСПЛ старатиметься, щоб його рі-
шення базувалося на надійно вста-
новлених фактах». � СТОР. 14

НАКАЗ

Служителів Феміди 
побільшає

Кількість володарів мантій у місце-
вих загальних судах зросте до 6014 
осіб. � СТОР. 17

У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ 

В Україні дуже багато 
юридичних вишів, але 
експерти відзначають брак 
справжніх спеціалістів. 
Про якість підготовки 
правознавців, а також 
про те, чи пішли на 
користь судовій системі 
нововведення, пов’язані з 
процедурою добору кадрів, 
у ексклюзивному інтерв’ю 
«ЗіБ» розповів член ВРЮ, 
голова Комітету ВР з питань 
правосуддя, президент 
Національного університету 
«Одеська юридична 
академія» Сергій КІВАЛОВ.

СТАРТ

ЦВК до 
труднощів 
готова
ЮЛІЯ ГАЙДІНА

Виборчий процес в Україні 
почався. Члени Центральної 
виборчої комісії не прогнозують, 
яким буде його перебіг, 
але обіцяють зробити все залежне 
від них на «достойному рівні». 

Заступник голови ЦВК Андрій 
Магера запевнив, що комісія до ви-
борчого процесу готова. У держав-
ному бюджеті на проведення виборів 
народних депутатів закладено 1200 
млн грн. «А от питання відеоспосте-
реження на виборах народні депута-
ти не вирішили. Тож воно відкрите. 
Звичайно, зміни до чинного закону 
«Про вибори народних депутатів 
України» мають певні неточності. 
Але з тим уже будемо розбиратися в 
ході перебігу виборчого процесу», — 
повідомив заступник голови ЦВК. 

Можливості виникнення труд-
нощів під час проведення виборів 
А.Магера не заперечує, та запевняє: 
«Ми зможемо вийти на якісний рівень 
виборчого процесу». Проблеми, як 
уважає заступник голови ЦВК, можуть 
виникнути в мажоритарних округах. 
Таких в Україні 225. «Велика кількість 
округів не дає можливості підготува-
ти членів комісій на високому рівні. 
Але ми плануємо перед наступними 
виборами проводити для них навчан-
ня», — повідомив А.Магера. Також 
він висловився проти внесення гро-
шової застави кандидатами в народні 
депутати. Натомість пропонує більш 
об’єктивну та ефективну процедуру — 
формування списку на підтримку кан-
дидата шляхом збору голосів власни-
ків мандатів у регіональних радах. Але 
поки що цю думку не втілено в життя. 
Додамо, що сума грошової застави для 
кандидатів-«мажоритарників» стано-
вить 13224 грн., а для політичних сил — 
понад 2 млн. 

У перший день виборчого процесу 
в ЦВК не очікували значного ажіо-
тажу. Припускали, що можуть при-
йти самовисуванці, бо ж більшість 
політичних сил тільки з понеділка 
почали проводити з’їзди, на яких за-
тверджували списки кандидатів у на-
родні депутати. Проте вже 30 липня в 
Центрвиборчкомі зареєструвалися 146 
кандидатів. 

Заступник голови ЦВК запевнив, 
що комісія працюватиме у звичному 
режимі — з 9.00 до 18.00 в робочі дні. 
«Ми все встигнемо, і тих 90 днів, відве-
дених для виборчого процесу, цілком 
достатньо», — повідомив А.Магера. �

ПОПОВНЕННЯ

Суддівська 
«рукавичка»
МАРИНА ЗАКАБЛУК

У 2013 році кількість законників 
у місцевих загальних судах 
збільшиться з 4838 до 6014 осіб. 
Проведення такої собі штатної 
реформи викликане передусім 
необхідністю забезпечити 
функціонування нової фігури в 
кримінальному процесі — слідчого 
судді. Та чи готові сьогодні суди 
прийняти поповнення і чи є 
перспектива, що вакансії у всіх 
обителях Феміди будуть заповнені?

«Слідче» збільшення

Кримінальний процесуальний ко-
декс, який набуде чинності 19 листопа-
да цього року, вже починає змінювати 
правосвідомість вітчизняної Феміди, 
судова влада кожного дня робить 
кроки, які допомагають їй освоїти по-
ложення нового законодавства й при-
звичаїтися до нього.

Володарям мантій доводиться 
вивчати чимало нових правил кри-
мінального процесу й готуватися до 
реалізації однієї з найбільш револю-
ційних новел КПК — запровадження 
інституту слідчого судді, який здій-
снюватиме «судовий контроль за до-
триманням прав, свобод та інтересів 
осіб у кримінальному провадженні».
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ПОЛІТКУХНЯ

Спікера залишили з кріслом
Тепер він має переконати, що потрібен бодай 1/225 України
РОМАН ЧИМНИЙ

Схоже, він більше не потрібний 
країні. Принаймні найближчі 
5 років. Позачергова сесія, 
яку сам же і скликав Володимир 
Литвин, могла стати трампліном 
для його злету, а стала ланцюгом, 
що прив’язав його і до мовного 
закону, і до крісла спікера, 
і… до політичного офсайду.

Більшість, яка зібралася 30 липня в 
сесійній залі, «дотиснула» Володимира 
Михайловича. Спочатку — відмовив-
шись відправити його у відставку, 
тобто, як пожартував «колишній то-
вариш» Адам Мартинюк, фактично 
висловивши довіру. Згодом — відхи-
ленням зауважень Голови ВР до закону 
«Про засади державної мовної політи-
ки» та аргументами щодо невідворот-
ності його підписання.

І вже наступного дня, відразу по 
завершенні з’їзду Народної партії, 
з деякою розгубленістю на обличчі 
спікер підтвердив журналістам, що 
переконання подіяли. Навряд чи на 
В.Литвина так вплинули погрози 
відповідальністю за невиконання 
обов’язків Голови ВР. Хоча керівник 
фракції ПР Олександр Єфремов засте-
рігав: «Якщо не підпише, то порушить 
закон, а отже, підпаде під відповідаль-
ність як посадова особа, яка свідомо 
це зробила». Та навряд чи головний 
парламентський «регіонал» мав на 
увазі 364-у чи 365-у статтю Криміналь-
ного кодексу. А санкції за порушення 
законів узагалі, на жаль для нас і на 

щастя для нардепів та чиновників, в 
українському законодавстві не існує.

Експерти припускають, що більш 
вагомі для спікера аргументи були 
пред’явлені набагато раніше. Одні на-
тякають на «справу Гонгадзе», інші — 
на обіцяну підтримку влади в мажо-
ритарному окрузі на Житомирщині, 
де Володимир Михайлович спробує 
переконати виборців, що потрібен хоча 
б 1/225 частині країни. 

Після ж з’їзду НП стало очевид-
ним: від проекту з гучною назвою 
«Блок Литвина», який завдяки «золо-
тій акції» забезпечив своєму лідерові 
одну з найвищих державних посад, 
та його основи — Народної партії — 
залишиться тільки згадка в архівах 
Центрвиборчкому. «Народників» як 
політичну силу не брали в розрахунок і 
соціологи, залишаючи їм мажоритарні 
«крихти». Не вірить в успіх і сам лідер 

НП, тому відтепер триматиме на при-
колі старий корабель. Найбільш відо-
мих однопартійців — Ігоря Шарова, 
Олега Зарубінського та Катерину Ва-
щук — узяв на борт «регіональний» 
лайнер.

Така ж доля, схоже, спіткає й В.Лит-
вина-політика. Навіть якщо він спро-
можеться повернутися в листопаді 
до сесійної зали, іншого варіанта, як 
пливти у фарватері колишніх союзни-
ків, у нього не буде. Без жодних пре-
тензій на керівні посади в наступній 
Верховній Раді та вплив на політичні 
процеси взагалі. 

Не вірять у зірку В.Литвина й по-
тенційні спонсори. Як наслідок, у 
партії банально нема коштів на ве-
дення передвиборчої кампанії. Чим 
і пояснив Володимир Михайлович 
відмову партії від спроби подолати 
5-відсоткову планку. «Відверто тре-
ба сказати, що 5-процентний бар’єр 
є складним, і я взагалі не сприймаю 
будь-який бар’єр», — зауважив лідер 
«народників». Можливо, всі фінанси 
були розтрачені у 2006 та 2007 роках, 
адже виборча кампанія Блоку Литвина 
тоді виявилася найдорожчою.

Що ж, цього разу спікеру доведеть-
ся бути ощадливішим, розраховуючи 
не стільки на фінансовий, скільки на 
інші ресурси. І деяка приреченість, 
яку можна було прочитати в його очах, 
наводила на роздуми, що ця перемога 
в окрузі стане для Володимира Михай-
ловича найдорожчою — у моральному 
сенсі. Бо найнеприємніше відчувати, 
як влада вислизає з рук. Та кому, як 
не історику В.Литвину, знати, що «Sic 
transit gloria mundi»… �

ОПИТУВАННЯ З�Б

Чому не «пішли» Литвина?
ЮЛІЯ ГАЙДІНА

На позачерговій сесії Верховної 
Ради спікеру Володимиру 
Литвину відмовили у відставці, 
прийнявши відповідне рішення 
226-ма голосами. Депутати по-
різному пояснюють ситуацію. 
То чому В.Литвина не відпустили? 

ТАРАС ЧОРНОВІЛ, 
позафракційний:

— Я думаю, що В.Литвин набагато 
потрібніший Партії регіонів у такому 
підвішеному та скомпрометованому стані. 
Треба було підписати закони, рішення, а як 
можна це зробити, коли немає повноцінно 
діючого Голови ВР, а новий не обраний? 
«Регіонали» вважали, що якщо вони 
задовольнять у такий спосіб прохання 
В.Литвина про звільнення, то він стане 
незалежним — по-перше й ображеним 

— по-друге. Він людина, в якої репутація 
останнім часом дещо підмочена, і 
йому треба цю репутацію дуже різко 
поліпшувати. 
То його все ж вирішили «дотиснути» й при-
мусили підписати той закон про мови. 
Таким чином, відбулося посилене приру-
чення В.Литвина, а не відпускання його у 
вільне плавання, як він на те сподівався. 

ВАДИМ КОЛЕСНІЧЕНКО, 
фракція Партії регіонів:

— Крок В.Литвина не має жодного стосунку 
до його бажання бути звільненим. Навіщо 
нам вирішувати кадрове питання? Він не 
заважає. Ідеш собі на вибори — іди. А заяву 
про звільнення написав, бо залицяється до 
своїх виборців. Тому йому необхідно було 
вдягнути на себе красиву роль захисника 
української мови. Хоча мені не зрозуміло, 
від чого її треба захищати. 
А залицяння з виборцями у В.Литвина по-
стійне. Потрібну кількість людей у своєму 

окрузі він отримав і почав працювати, як 
і мав. Тепер і виборцям добре і країні, яка 
зрозуміла, що В.Литвин їй був потрібний. 
Головне, що він послідовний. 

КСЕНІЯ ЛЯПІНА, 
фракція «Наша Україна»: 

— На мою думку, це був розіграний до-
говірний «матч». Буквально ввечері того ж 
дня ми побачили список Партії регіонів, до 
якого потрапило не менш ніж 11 литвинів-
ців. І більшість із них — у прохідній частині 
цього списку. Це типова оборудка. В.Литвин 
продав мову за можливості. 

ЛЕОНІД ГРАЧ, 
позафракційний:

— В.Литвин уже зламаний. У нього багато 
мозолей, на які можна наступити. Його 
«бійці» сьогодні в складі Партії регіонів, ви-

суваються кандидатами. Це свідчить про 
аморальність українського парламенту, 
політикуму. І ні про яку принциповість та 
політичну позицію не йдеться. 
Зручно, коли дають, а от коли потім за те 
спитають, доводиться жертвувати своєю 
людською гідністю. Тому, коли береш, 
спочатку варто подумати. 

ВАЛЕРІЙ БАРАНОВ, 
фракція Народної партії: 

— Не відпустили, бо до виборів залишилося 
зовсім небагато часу, а влаштовувати 
будь-які заміни — то нелогічно. Тим 
більше що позиція В.Литвина зрозуміла, 
природна, і всім ясно, що його реакція — то 
нормальне явище, а не демонстрація своєї 
ображеності. Хоча дійсно, то відбулося 
досить некрасиво. Уже після виборів 
будемо розглядати питання відносно 
нового голови парламенту. А рішення 
депутатів 30 липня абсолютно підтримую, 
воно правильне. �

ВІТАЄМО!

АНАТОЛІЙ КІНАХ
4 серпня, 58 років

Голова підкомітету 
Комітету ВР з питань національної 
безпеки і оборони, заступник 
голови фракції Партії регіонів, 
народний депутат 
І, ІІІ, V та VІ скликань.

ВІТАЛІЙ 
ХОМУТИННІК
4 серпня, 36 років

Голова Комітету ВР з питань 
фінансів, банківської діяльності, 
податкової та митної політики, 
представник фракції ПР, 
народний депутат 
ІV—VІ скликань.

ІННА 
БОГОСЛОВСЬКА
5 серпня

Перший заступник голови 
Комітету ВР з питань культури 
і духовності, представниця фракції ПР, 
народний депутат 
ІІІ та VІ скликань.

ЄВГЕН ТАЛИШЕВ
5 серпня, 60 років

Член Комітету ВР у закордонних 
справах, представник фракції блоку 
«НУНС», народний депутат 
VІ скликання.

ОЛЕКСАНДР 
САВЧУК
6 серпня, 58 років

Член Комітету ВР з питань 
транспорту і зв’язку, 
представник фракції ПР, 
народний депутат V та VІ скликань.

МИКОЛА ТРАЙДУК
6 серпня, 61 рік

Голова підкомітету Комітету ВР 
з питань державного будівництва 
та місцевого самоврядування, 
представник групи «Реформи заради 
майбутнього», народний депутат 
VІ скликання. 

ЕЛІНА ШИШКІНА
6 серпня

Голова підкомітету Комітету ВР 
з питань правової політики, представниця 
фракції БЮТ — «Батьківщина», 
народний депутат VІ скликання.

СЕРГІЙ САС
7 серпня, 55 років

Перший заступник голови 
Комітету ВР з питань Регламенту, 
депутатської етики та забезпечення 
діяльності Верховної Ради, 
заступник голови фракції 
БЮТ — «Батьківщина», 
народний депутат II—VI скликань.

АНАТОЛІЙ ГОРБАТЮК
8 серпня, 50 років

Член Комітету ВР з питань 
державного будівництва 
та місцевого самоврядування, 
представник фракції ПР, народний 
депутат V та VI скликань.

МИКОЛА КОВЗЕЛЬ
8 серпня, 46 років

Секретар Комітету ВР з питань 
транспорту і зв’язку, представник 
фракції БЮТ — «Батьківщина», 
народний депутат 
V та VI скликань.

ОЛЕКСАНДР 
ОМЕЛЬЧЕНКО
9 серпня, 74 роки

Голова Комітету ВР з питань 
державного будівництва 
та місцевого самоврядування, 
позафракційний, народний депутат 
IV—VI скликань.

ЮРІЙ КОЛОЦЕЙ
10 серпня, 64 роки

Член Комітету ВР з питань сім’ї, 
молодіжної політики, 
спорту та туризму, 
представник фракції ПР, 
народний депутат V та VI скликань.

ВАДИМ СТОЛАР
10 серпня, 30 років

Член Комітету ВР з питань 
боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією, 
представник фракції ПР, 
народний депутат VI скликання.

ІГОР ШАРОВ
10 серпня, 51 рік

Член Комітету ВР з питань охорони 
здоров’я, голова фракції Народної 
партії, народний депутат 
II—IV та VI скликань.

ЗА СПИСКАМИ

Папір усіх не стерпить
Спроби об’єднатися призвели до розколу в опозиції, 
а в «регіонах» обішлося без скандалів
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

Тиждень партз’їздів минув не без 
сюрпризів. Щоправда, не стільки 
для виборців, скільки для майбутніх 
учасників парламентських перегонів. 
Одні не побачили своїх прізвищ у 
«рідних» списках, інші «дивувалися», 
що їх поселили в чужих. Мабуть, 
найнесподіванішою в цій кампанії 
стала спроба реставрації бренду 
«Наша Україна» й радикальні 
обіцянки, закладені в програму 
об’єднаної опозиції.

Мир халупам, війна палацам

Переможцями попередніх вибор-
чих кампаній, як правило, ставали ті 
партії та блоки, які у своїх гаслах ро-
били ставку на позитив. За винятком 
крайніх лівих і крайніх правих течій. 
Останнім радикальна риторика не 
допомогла потрапити до парламенту: 
українцям усе ж таки більше до душі 
стабільність, ніж революційні струси. 
Комуністи ж продовжували й продо-
вжують користуватися підтримкою 
«найбільш вікової» частини населення, 
що пам’ятає ковбасу по 2,20 і горілку 
по 3,62. 

Цього разу стратеги деяких штабів 
вирішили взяти на озброєння револю-
ційні гасла. Ті ж комуністи «реанімува-
ли» ленінські тези про всю владу народу, 
трансформувавши їх до «Україну — 
мільйонам, а не мільйонерам!». Фак-
тично це означає націоналізацію влас-
ності, яку, за розрахунками ідеологів, 
повинні підтримати всі ті, кому «нічого 
втрачати, крім власних кайданів». «Ко-
муністична партія — це єдина сила, яка 
зможе протистояти планам увічнення 

олігархічного розбою, помноженого на 
бюрократичне свавілля», — пафосно 
визначив місце й роль КПУ в історії її 
лідер Петро Симоненко.

Також «червонопрапорні» обіцяють 
активізувати війну з корупцією аж до 
запровадження довічного ув’язнення 
для будь-якого хабарника. Додамо 
сюди улюблену тему комуністів про 
повернення смертної кари й отримає-
мо картину майбутнього України. Не 
олією, а кров’ю...

Хоч як дивно, але й в об’єднаної 
опозиції переважають «негативні» цілі: 
відібрати в чиновників держдачі, по-
вернути «Межигір’я» державі, ліквіду-
вати Конституційний Суд і податкову 
міліцію, позбавити недоторканності 
не тільки нардепів, а й главу держави 
разом із суддями. У програмі прямо 
не вказані, але неодноразово озвучу-
валися також наміри про імпічмент 
Президента та притягнення до відпові-
дальності (читай — ув’язнення) всіх, хто 
причетний до справ Юлії Тимошенко та 
Юрія Луценка.

І річ навіть не в тому, що, як відзна-
чають експерти, будь-які «негативні» 
цілі сприймають тільки 15—20% вибор-
ців. Питання в їх реалізації. Очевидно, 
що жодну з них не можна реалізувати, 
не маючи конституційної більшості в 
парламенті. Для цього слід було б по-
турбуватися не тільки про «спискову», а 
й про «мажоритарну» складову бажаної 
перемоги. А в цій частині багатьох екс-
пертів чекав дійсно сюрприз.

Київський плацдарм — скандальна 
глибинка

Перелік кандидатів, яких делегува-
ла на округи об’єднана опозиція, зди-
вував перш за все відсутністю гучних 

імен. Причому маловідомими вони 
виявилися не тільки для експертів і 
рядових учасників з’їзду, а й для дея-
ких партійних функціонерів. Хіба що 
в столичних округах виставили загар-
тованих парламентських бійців. Плюс 
Микола Катеринчук, який пробуватиме 
щастя на Вінничині. Парламентський 
досвід зовсім не гарантує їм 100%-у 
перемогу над конкурентами в очній бо-
ротьбі, але сам факт «відходу в округи» 
знизив кількість претендентів на про-
хідну частину списку. 

Проте на всіх опозиційних лідерів 
різного масштабу «козирних» місць не 
вистачило. Не знайшлося їх навіть для 
помічників лідера БЮТ Юлії Тимошен-
ко, які небезпідставно розраховували 
на такого роду подяку за працю. Хіба 
що догодили Ю.Луценку, який на період 
своєї відсидки забезпечив дружину де-
путатською зарплатою для безбідного 
існування. 

А ось для родичів Ю.Тимошенко, 
яким дійсно б не завадила депутатська 
недоторканність, поблажки не зробили. 
І хоча, за словами Сергія Власенка, ни-
нішнього «рупора» екс-прем’єра, оста-
точний список Юлія Володимирівна в 
очі не бачила й на мандатах для родичів 
особливо не наполягала, сам факт ігно-
рування її думки вже свідчить про нові 
тенденції на опозиційній верхівці. Втім, 
як відзначають експерти, відхрещуван-
ня від затвердження списку може бути 
не чим іншим, як способом зняти із себе 
відповідальність за випадкових людей 
і відгородитися від претензій скрив-
джених. Щоб однопартійці повірили: 
всі проблеми — від поганих «бояр», а 
справедлива «цариця» просто не в курсі 
їхніх підкилимових ігор.

Не оціненими залишились і заслуги 
багатьох «старожилів» партії. Замість 

них на прохідних місцях опинилися, 
наприклад, колишні конкуренти за 
опозиційною нішею з «Нашої України», 
які без докорів сумління прибилися 
до надійнішого берега. У результаті — 
образи й наміри піти в самостійне пла -
вання, а також кинуте вслід: «Та не ду-
же-то й потрібні нам такі образливі та 
безідейні!» 

Так, Тарас Стецьків зі здивуван-
ням виявив, що в його рідному окрузі 
об’єднана опозиція вирішила підтрима-
ти Ігоря Васюника — молодшого брата 
Івана Васюника, колишнього глави Се-
кретаріату Президента Віктора Ющенка. 
Т.Стецьків тут же заявив, що не підко-
рятиметься рішенню з’їзду й, порушу-
ючи домовленості (І.Васюник отримав 
львівський округ за квотою «Фронту 
змін»), самостійно піде на вибори. Ви-
нними в цьому конфлікті назвав Олек-
сандра Турчинова й Арсенія Яценюка: 
«Об’єднана опозиція… кулуарно, якось 
по-інтриганськи сформувала списки 
кандидатів як у загальнодержавному 
окрузі, так і в мажоритарних округах».

На жаль, на думку експертів, це 
тільки початок назрівання шторму, в 
якому опиниться після виборів опо-
зиційний пліт. Тим більше що вже на 
старті спростовано запевнення лідерів 
опозиції в тому, що вже цього разу від 
випадкових попутників вони позба-
вилися. Виявилося — не від усіх. При-
чому політологи, зокрема Володимир 
Фесенко, прогнозують, що до закриття 
в ЦВК «кандидатського вікна» (13 серп-
ня) ще не один бютівець продемонструє 
невдоволення своїм місцем у списку. 
І головна проблема опозиції в тому, 
що «вона дуже сильно залежить від 
Ю.Тимошенко», а за її відсутності від-
буваються пошуки нових союзників і, 
не виключено, нового лідера. �

«А вас, пане Литвин, ми попросимо залишитися…»

2 новини і коментарі



КАНДИДАТИ

Вулична політика
Виборчий список «Батьківщини» розсварив колишніх соратників
ОЛЕКСАНДР КОВАЛЬЧУК

Опозиціонери ухвалили 
партійний список та прізвища 
кандидатів, які шукатимуть 
щастя в мажоритарних 
округах. Обійшлося без гучних 
сенсацій — до Верховної Ради 
гарантовано пройдуть давно 
відомі діячі «Батьківщини» та 
їхні парламентські союзники. 
Щоправда, не вдалось уникнути 
й скандалів — не всім політикам 
сподобалось, як їхню роботу 
оцінило керівництво та які місця 
вони отримали.

«Революційні» умови

Провести свій з’їзд «Батьківщина» 
планувала 30 липня в Міжнародному 
виставковому центрі об 11.00. За тією ж 
адресою, щоправда в іншому павільйоні 
й увечері, вирішили зібратися й «регі-
онали». Дві найбільші політичні сили 
країни тягне одну до одної вже не впер-
ше. Так, під час минулої президентської 
кампанії прес-центр Віктора Януковича 
розміщувався в розкішному готелі «Ін-
терконтиненталь» на Михайлівській 
площі, а Юлії Тимошенко — у не менш 
дорогому «Хаятті» на Софіївській площі 
столиці. Таким чином, від одного шта-
бу до другого можна було дійти за 2 хв. 

неспішним кроком. Та цього разу стати 
сусідами найбільшим політичним силам 
країни не вдалося.

На 30 липня було оголошено про 
проведення позачергової сесії Верхо-
вної Ради, а значить, нардепам довело-
ся б обирати, куди йти — на з’їзд чи в 
парламент. За 3 дні до з’їзду з’явилася 
спочатку неофіційна інформація, що 
час його проведення буде змінено. 
Невдовзі вона підтвердилася — члени 
«Батьківщини» вирішила зібратись 
о 8-ій год. ранку біля свого штабу на 
вул. Турівській.

«Ми не так планували проведення 
нашого з’їзду. Може, виступить не так 
багато людей, може, буде не так кра-
сиво й урочисто, як планувалось. Але 
сьогодні ті бойові, революційні умови, в 
яких ми проводимо з’їзд, відповідають 
вимогам часу», — відзначив перший 
заступник голови ВО «Батьківщина» 
Олександр Турчинов. Крім нього, ви-
ступив лише Арсеній Яценюк, котрий 
переказав основні тези передвиборчої 
програми, пообіцяв відповідальність 
нардепів перед виборцями та проведен-
ня економічних реформ.

Після цього слово знову взяв 
О.Турчинов. Він зачитав список усіх 
«мажоритарників», яких висуватиме 
партія, й перелік кандидатур у за-
гальнодержавному виборчому окрузі. 
Делегати без жодних суперечок під-
тримали обидва списки.

Старі й нові обличчя

Першим номером списку опозиці-
онерів стала Юлія Тимошенко. Слідом 
за нею розташувались А.Яценюк і Ана-
толій Гриценко, які заради членства 
в «Батьківщині» відмовилися штур-
мувати парламент на чолі власних 
політичних сил. Четвертий номер — 
О.Турчинов, п’ятий — Юрій Луценко.

Очевидно, в Центральній вибор-
чій комісії відмовляться реєструвати 
кандидатами Юлію Володимирівну 
та Юрія Віталійовича, тому перша 
п’ятірка поповниться депутатом від 
НУНС В’ячеславом Кириленком і дав-
нім соратником Ю.Тимошенко Григо-
рієм Немирею, які зараз на шостому й 
сьомому місцях відповідно. 

Загалом до списків «Батьківщи-
ни» потрапили представники цілого 
ряду політичних сил: «Фронту змін», 
«Громадянської позиції», партії «За 
Україну», Народного руху України, 
партії «Реформи і порядок». З одного 
боку, така згуртованість дозволить 
об’єднати під час виборів кадри та 
фінанси й не допустити конкуренції. 
З другого — подібне за масштабніс-
тю об’єднання вже використовувала 
«Наша Україна», і це призвело до того, 
що колись могутня партія Віктора 
Ющенка розпалася на хиткий союз не-
залежних груп, які підкорялися влас-
ним лідерам, а не центру. Чи повторить 

цю долю «Батьківщина», сьогодні ска-
зати важко, але, напевно, потенційна 
проблема вже турбує її лідерів.

За своєю квотою «Батьківщина» 
делегувала до єдиного списку вже 
перевірених парламентарів. Декілька 
нових і практично нікому не відомих 
облич забезпечив «Фронт змін». Серед 
тих, хто має оновити вітчизняний по-
літикум, генеральний директор теле-
каналу ТВі Микола Княжицький (№11 
у списку). Напевне, аби вберегти рупор 
опозиції від перевірок.

Разом з тим деякі кандидатури 
мають насторожити прихильників 
опозиції. Так, під №22 до парламенту 
йде Олександра Кужель — недавня со-
ратниця міністра соціальної політики 
Сергія Тігіпка. Так само не зовсім зро-
зуміла поява в опозиційному списку 
дружини екс-міністра внутрішніх 
справ Ірини Луценко (№18), яка ніколи 
не займалася політикою. Та за неї дуже 
просив чоловік...

Прохідне місце дісталось і «нун-
сівцю» Миколі Мартиненку, якого 
7 років тому соратники Ю.Тимошенко 
називали корупціонером.

За бортом

Підбираючи кандидатів до нового 
парламенту, керівники «Батьківщини» 
ризикнули позбутися деяких своїх пе-
ревірених соратників. Так, народний 

депутат Сергій Міщенко отримав у 
списку №142, який не дає йому навіть 
теоретичних шансів на потраплян-
ня до Ради. Відразу після з’їзду він 
вийшов із фракції БЮТ — «Б» і вже 
готується самостійно балотуватися 
в Київській області по виборчому 
округу №98, хоча «Батьківщина» вже 
має в ньому свого кандидата. Слідом 
за С.Міщенком ряди фракції покинув 
нардеп Вадим Коротюк, якого взагалі 
не виявилося ні в партійному, ні в «ма-
жоритарному» списках.

«Дуже прикро бачити, як люди, ко-
трі називали себе справжніми ідейни-
ми опозиціонерами, залишили нашу 
політичну силу, як тільки не побачили 
себе в прохідній частині списку», — 
поспішила відреагувати на демарш 
політрада «Батьківщини». Разом з 
тим С.Міщенко відзначив, що ніколи 
не зраджував свою політичну силу, а 
виборчі списки готувалися закрито 
кількома людьми. За його словами, 
навіть Ю.Тимошенко не володіла ін-
формацією про їх формування. Хоча 
віриться в це важко.

Хоч як би там було, втрата колиш-
ніх соратників не гратиме на користь 
опозиції, тим паче, що тепер з ними 
доведеться боротися в одномандат-
них виборчих округах. Перемогти 
ж у результаті внутрішньої сварки 
можуть провладні або незалежні 
кандидати. �

З’ЇЗД

Одноголосно за покращення
Виборчий екзамен «регіонали» пообіцяли скласти на відмінно
ЮЛІЯ ГАЙДІНА

У перший день старту виборчої 
кампанії деякі політичні сили 
висували на з’їздах кандидатів 
у народні депутати. Правляча 
партія вітала своїх делегатів 
традиційно — урочисто 
і з розмахом. 

Доступ обмежено

Зустріч відбувалася в одному 
з найбі льших паві льйонів Мі ж-
народного виста вкового центру 
Києва. Уздовж будівлі припарку-
вали ряд автобусів, що привезли 
делегатів з усієї Укра їни. Пара-
лельно — автобуси міліції. Ближче 
до центрального входу — швидка 
допомога, машини телебачення... І 
делегати. Усього очікували близько 
6000 осіб. Приїхало не менше. 

Перед центральним входом до МВЦ 
вишикувалася колоною молодь із пра-
порами Партії регіонів. Стверджували, 
що стоять із власної волі. Всередину 
приміщення потрапити можна було 
суворо за списком і через металошука-
чі. Всім, хто пройшов, — бейджики й 
папки. Таку серйозну пропускну систе-
му пояснили важливістю події та при-
сутністю на ній перших осіб країни — 
Президента Віктора Януковича та 
Прем’єра Миколи Азарова. Таке ж 
пояснення давали й коли не пускали 
пресу до головної зали, де, власне, все 
відбувалося. Додали, що для того, аби 
потрапити до неї, потрібне спеціальне 
запрошення. Яке саме — не уточнили. 
Тож ЗМІ спостерігали за історичними 

моментами з облаштованого прес-
центру.

Почали зі стабільності 

З обраних по всій Україні 656 
делегатів для участі в XIV з’їзді Пар-
тії регіонів прибули 650. Голова ПР 
М.Азаров назвав таку кількість учас-
ників достатньою, аби визнати з’їзд 
правочинним. Після гімнів України 
та Партії регіонів слово надали по-
чесному голові ПР В.Януковичу. Він 
розповів про успіхи в реалізації розпо-
чатих реформ в Україні, запевнив, що 
й надалі держава буде так працювати. 

«Політичні вибори — сильний іспит 
для політиків і громадян. Упевнений, 
що ми його складемо на відмінно», — 
пообіцяв В.Янукович. Згадав і про 
проведення Євро-2012, назвавши його 
«успішним інвестиційним проектом». 
«Ми повернули суспільству самопо-
вагу, і це лише перші кроки», — за-
уважив він. Далі згадав про боротьбу 
з корупцією, зростання економіки, 
стабільність... Назвав ПР «внутрішньо 
стабільною і послідовною у своїх діях». 

Кількома словами гарант охаракте-
ризував кандидатів у народні депутати 
від ПР. «Кожен з них — тип сучасного 
європейського політика. Наші канди-

дати — люди, які вміють відстоювати 
свою думку». 

Наступним слово взяв М.Азаров. 
Хоча й сказав спочатку, що після 
В.Януковича мусить скоригувати 
власну промову, — вона мало чим 
відрізнялася від попередньої. Мови-
лося про успішну роботу партії, віру 
в перемогу на виборах, професій-
ність команди тощо. Не обійшов ува-
гою голова ПР й опозицію. «Стосовно 
об’єднання Яценюка і Тимошенко: 
нарешті об’єдналися всі ті, хто несе 
відповідальність за кризу в країні й 
інші витівки. Вони відповідальні за 
розруху в країні! — емоційно заявив 
М.Азаров. — Наші опоненти готують 
наперед виправдання своєму програ-
шу на виборах. Вони вже говорять і 
будуть говорити, що вибори сфаль-
сифікують. Але вони лише планують 
набрати бали шляхом нападу на нас». 

Після перших осіб запрошували 
виступити делегатів та гостей з’їзду: 
представника Комуністичної партії 
Китаю Хоу Чананя, секретаря гене-
ральної ради партії «Єдина Росія», за-
ступника голови Державної думи РФ 
Сергія Невєрова, віце-президента гру-
пи Прогресивного альянсу соціалістів 
та демократів Європарламенту Лібора 
Роучека та інших. Промовці говорили 
про перспективи спільної роботи та 
взаємопідтримку. 

Досить дебатів!

Вислухавши гостей і делегатів, 
В.Янукович о 19.40 залишив з’їзд. Поки 
М.Азаров проводив Президента, за 
головного на зустрічі став заступник 
голови фракції ПР у ВР Володимир 

Рибак. Перейшли до практичної час-
тини й почали голосувати за рішення. 
Всі були підтримані й прийняті одно-
голосно. 

Проголосували за організацію ви-
борів, затвердження особи Владисла-
ва Забарського як представника ПР 
у Центральній виборчій комісії, за 
список уповноважених осіб у загаль-
нодержавному виборчому окрузі. 
Далі — одноголосно за список із 225 
кандидатів у одномандатних окру-
гах і за програму партії. І, звичайно 
ж, привітали першу п’ятірку списку: 
Миколу Азарова, Таїсію Повалій, 
Сергія Тігіпка, Андрія Клюєва, Олек-
сандра Єфремова. 

К о л и  д о  з а л и  п о в е р н у в с я 
М.Азаров, то приєднався до четвірки 
першої п’ятірки. Потім наказав при-
пинити дебати й завершувати роботу 
з’їзду, але не закривати його. Голова 
партії запропонував провести його 
у два етапи. Перший — 30 липня, 
що вже відбувся, а другий — «якщо 
буде потреба зібратися». При цьому 
Прем’єр зробив багатозначний натяк: 
«Подивимося один одному у вічі. Всі 
зрозуміли, про що я? Прошу голо-
сувати». Певно, делегати зрозуміли, 
про що мова, бо знову проголосува-
ли одноголосно «за» й почали роз-
ходитися.

* * *
У коридорах делегати не затриму-

валися. Хіба для того, аби сфотогра-
фуватися на фоні банера правлячої 
партії. У декого в руках — проект пе-
редвиборчої програми Партії регіонів 
з головною думкою на першій сторінці: 
«Від стабільності — до добробуту». Бу-
демо сподіватися. �

ПАТРІОТИ

Консолідовані українолюбці
Ющенко звинуватив об’єднану опозицію в антинаціональній політиці
ОКСАНА РАДІОНОВА

Тиждень з’їздів — слова, що 
спадають на думку, щойно 
берешся малювати політичну 
картину сьогодення. Першим на 
полотні «Вибори-2012» з’явився 
біло-червоний колір об’єднаної 
опозиції «Батьківщина», яка 
раніше за інших провела з’їзд. 
За ним — густочервоний, це 
затвердили свої програму та 
список комуністи. Потім — 
голубий колір «регіоналів», 
що займає на цьому полотні 
центральне місце. Ну а далі одна за 
одною з’являлися інші кольорові 
смуги, серед них — помаранчева. 
На ній і зупинимося.

Три союзники

На політичних картинах мину-
лого цей колір займав центральне 
місце, ним захоплювалися, в нього 
вірили. Та сьогодні його сприйнят-
тя зовсім інше. І хоч як би старався 
«помаранчевий» горе-король, хоч із 
ким би об’єднувався, йому так біль-
ше не повірять. Як ви вже зрозуміли 

мова піде про третього Президента та 
про «його Україну», вибачте, «Нашу 
Україну». 

Аби отримати завітні місця в пар-
ламенті, згадана політична сила кон-
солідувалася з УНП та КУН. Резуль-
татом дружби став Союз патріотичних 
сил. «В українського народу з’явилася 
сила, за яку можна голосувати як за 
патріотичну політичну спільноту», — 
сказав В.Ющенко під час перерви 
XI з’їзду «НУ». Об’єднання трьох 
слабких гравців заради депутатських 
мандатів В.Ющенко красиво назвав 
проектом, що продовжить процес 
українського відродження й консолі-
дації української нації.

Хто в п’ятірці?

А плани лідера новоутвореного 
об’єднання, враховуючи його рейтинг, 
інакше, як наполеонівськими, не на-
звеш. Він прагне провести до парла-
менту мінімум 30 представників партії 
по загальнонаціональному виборчому 
округу та стільки ж — у мажоритарних 
округах. Вікторе Андрійовичу, зараз 
не 2004 рік! 

Першу п’ятірку нової політичної 
сили сформували старі обличчя. Се-

ред яких жодного співака, спортсмена 
чи актора. Тільки політики, наголо-
сив В.Ющенко. Хоча цей прийом для 
«НУ» добре знайомий. Завдяки їй не-
доторканною стали співачка Руслана 
Лижичко та рок-музикант Святослав 
Вакарчук.

До виборчого списку цього року 
ввійшли представники згаданих трьох 
політсил. Очолив його, що в принципі 
було очікуваним, головний патріот 
країни В.Ющенко. Під номером два йде 
багаторазовий нардеп, рухівець, який 
пізніше став ініціатором розколу цієї 
політсили, нині лідер УНП Юрій Кос-
тенко. Свій-чужий Ю.Костенко за час 
своєї політкар’єри то сходився, то роз-
ходився з В.Ющенком. Коли він всту-
пав до блоку «НУ», а це було двічі — 
у 2002 та 2007 роках, йому щастило і він 
ставав парламентарем. А от коли йшов 
від свого соратника, як у 2005-му, — 
програвав. Більше ризикувати він не 
захотів і вирішив утретє долати ви-
борчі перегони разом з «НУ».

За рішенням з’їзду, до п’ятірки та-
кож ввійшли Олексій Івченко, Ірина 
Ванникова й голова політради «Нашої 
України» Сергій Бондарчук.

Прізвище Ванникова в списку мало 
бути запорукою того, що Союз патрі-

отичних сил прагне співпрацювати із 
журналістами та захищати свободу 
слова. Проте прес-служба партії не 
пустила на з’їзд нікого з представників 
преси. Якщо таке значення патріоти 
вкладають у слово «співпраця» — пи-
тань немає. 

Н а з в а в ш и  п е р ш у  п ’я т і р к у, 
Ю.Костенко підкреслив, що унікаль-
ність об’єднання зовсім не в ній, а в 
тому, що, набивши гулі, націонал-де-
мократичні сили все-таки об’єднались 
і пропонують «українцям альтерна-
тивний український вибір». 

Портрет 
головного патріота

Виявилося, що він зрадник. Одна-
че таку невірність пояснює одним зі 
своїх улюблених слів «демократією». 
Віктор Андрійович був проти виклю-
чення з виборчого списку своєї дав-
ньої соратниці Віри Ульянченко, але 
спокійно із цим погодився. «Це тех-
нічне питання. Виключили та й ви-
ключили. Це демократія, воля біль-
шості», — відповів екс-президент. 
Він з легкістю проміняв її на Миколу 
Оніщука, який у минулому вже по-
трапляв у парламент із «НУ».

Головний патріот звинувачує прав-
лячу політичну силу в розколі нації, а 
об’єднану опозицію — в антиукраїн-
ській політиці. Характеризує її дії як 
опозиційні до національного інтересу. 
Опозиціонерів він звинувачує в тому, 
що ВР прийняла закон про мови. За 
його словами, саме опоненти режиму 
провели в парламент «тушки», які сьо-
годні творять недержавну українську 
політику. 

А ще В.Ющенко як колишній га-
рант, хоче від держави пільг — дачу. 
Виселятися з державної дачі він не зби-
рається. «Я Президент 2005—2010 ро-
ків, маю певну статусність. Коли я з’їду 
з державної дачі, я вам скажу», — за-
явив Віктор Андрійович. 

Щодо програми

З’їзд проходив у закритому режимі. 
Тому почути базові принципи програ-
ми Союзу патріотичних сил ми не мали 
змоги. Щоправда, В.Ющенко пообіцяв 
ближче до Дня незалежності України 
детально ознайомити журналістів із 
програмою цього об’єднання. Почекає-
мо! До речі, на офіційному веб-порталі 
партії стисло перераховані основні тези 
програми. Нічого нового! �

Журналісти спостерігали за з’їздом, дивлячись на екран монітора.
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Іван БАЛАКЛИЦЬКИЙ 
народився 7 жовтня 1952 р. 

в с.Березова Лука Гадяцького 

району Полтавської області. 

У 1980 р. закінчив юридичний 

факультет Київського 

державного університету 

ім. Т.Г.Шевченка 

за спеціальністю 

«Правознавство», здобув 

кваліфікацію юриста. 

Упродовж 1980—1983 рр. 

працював у апараті 

виконкому Київської міської 

ради народних депутатів. 

У 1983 р. був направлений 

для проходження служби в 

органи внутрішніх справ. До 

2001 р. працював на посадах 

начальника паспортного 

відділу, заступника, 

першого заступника 

начальника управління 

реєстраційної та міграційної 

роботи управління 

адміністративної служби 

міліції ГУ МВС України в 

м.Києві. Потім продовжив 

роботу в апараті Київської 

міськдержадміністрації на 

посадах начальника відділу 

координації державних 

закупівель та начальника 

відділу експертно-

правової роботи головного 

управління економіки. 

Указом Президента від 

29.10.2002 призначений 

заступником голови 

Державної судової 

адміністрації, а 8 липня 

2005 р. очолив цей орган. 

16 вересня 2010 р. Рада суддів 

України призначила його 

заступником, а 24 вересня 

того ж року — першим 

заступником голови ДСАУ.

Іван Ілліч — заслужений 

юрист України.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Перший заступник голови Державної судової адміністрації 
України Іван БАЛАКЛИЦЬКИЙ: 
«ДСАУ стала для судів старанною «мамою», якій 
хотілося б бути багатшою на «придане» для них»

 � Закінчення, початок на стор.1

— Ви розповіли про прибічників цієї 
ідеї, а чи були противники?

— Відвертих противників створен-
ня ДСАУ не було. Можливо, Мін’юст 
не мав особливого бажання втрачати 
прямі провладні взаємозв’язки із су-
дами чи можливості певного впливу, а 
так… Противників не пригадую.

— Тобто відкритих противників не 
було?

— Так. Принаймні про них не знаю, 
адже на той час я в судовій системі 
ще не працював. Очевидно, не було 
публічного протистояння створенню 
окремого органу із судового адміні-
стрування ще й тому, що це був без-
заперечний черговий прогресивний 
крок у реформуванні системи держав-
ного управління.

— Відповідно до закону «Про судо-
устрій України» ДСАУ була органом вико-
навчої влади. Після проведення реформи 
й набрання чинності законом «Про судо-
устрій і статус суддів» установа набула 
статусу «органу в системі судової вла-
ди». Чи пішли ці зміни на користь судовій 
адміністрації, чи покращилося після них 
життя храмів Феміди?

— Безумовно, закон «Про судоу-
стрій і статус судів» має низку рефор-
маторських новел щодо вдосконалення 
системи адміністрування судів, про 
що вже багато написано і вченими, і 
суддями. Надзвичайно важливими 
нововведеннями є: 

• встановлення нового принципу 
оплати праці судді — суддівської ви-
нагороди;

• розширення повноважень голови 
ДСАУ щодо призначення керівників 
апаратів апеляційних, вищих судів 
та ВС;

• визначення кількості суддів за 
поданням міністра юстиції на підставі 
пропозицій голів вищих судів;

• затвердження штатної чисельнос-
ті та структури апаратів судів. 

Що ж до статусу ДСАУ, то це досить 
цікаве питання. 8 років, з моменту 
створення до набрання чинності но-
вим законом, вона була центральним 

органом виконавчої влади зі спеціаль-
ним статусом. У чому була специфіка 
цього органу влади? По-перше, ДСАУ, 
як міністерство, мала всі повноважен-
ня та функції розпоряджатися май-
ном, самостійно вносити на розгляд 
Уряду необхідні розпорядження та по-
станови тощо. На той час голова ДСАУ 

та його заступники призначались 
і звільнялися з посад Президентом 
(а потім Кабміном) виключно за зго-
дою РСУ, що слугувало певним за-
хистом від незаконного впливу на ке-
рівництво адміністрацією. Процедура 
призначення була досить непростою: 
Уряд уносив до Ради суддів пропо-
зицію розглянути кандидатури й по-
годити їх унесення Президентові для 
призначення. Тільки після погоджен-
ня РСУ (з урахуванням позицій голів 
Верховного та вищих судів) Прем’єр-
міністр уносив подання Президенту, 
який і видавав відповідний указ про 
призначення. Таким чином, статус 
голови й заступників нашої інституції 
був досить високим. Претендент на 
посаду проходив погодження також у 
Кабміні та Адміністрації Президента, 
а це означало, що голова ДСАУ був 
представником їхньої команди. Тож 
Уряд певною мірою був зацікавлений 
у вирішенні питань, пов’язаних з по-
требами судів та суддів. 

Якщо говорити об’єктивно, то з на-
буттям ДСАУ нового статусу бюрокра-
тичний тиск з боку Уряду послабився: 
зникли доручення, котрі інколи на-
правлялися для опрацювання органам 
виконавчої влади в автоматичному 
режимі, без урахування компетенції 
ДСАУ.

Проте сьогодні, на моє переко-
нання, більш актуальним, ніж зміна 
статусу, яка вже відбулась, є подальше 
посилення повноважень ДСАУ та її 
очільника. 

— Після зміни статусу ДСАУ стало 
важче знаходити спільну мову з Кабмі-
ном?

— Не в тому суть, міркуйте самі: 
за новою процедурою, голову цієї 
установи та його заступників при-
значає РСУ, яка затверджує також 
і положення про ДСАУ. Відповідно 
до ч.1 ст.127 закону «Про судоустрій 
і статус суддів» РСУ є вищим орга-
ном суддівського самоврядування в 
період між з’їздами суддів. Це дуже 
поважний орган у судовій системі, 
але в системі органів державної влади 
такого органу немає. Сьогодні ДСАУ 

фактично є виконавчим органом рад 
суддів, тому деякими державними ін-
ституціями представництво від РСУ 
сприймається як представництво від 
громадської організації судової вла-
ди. А до зміни статусу ДСАУ під час 
робочих поїздок у регіони керівників 
судової адміністрації сприймали як 

представників Президента й Уряду. 
Таке ж саме сприйняття було й на 
рівні міністерств та інших централь-
них органів виконавчої влади, голів 
обласних держадміністрацій та голів 
облрад. Нині ситуація дещо змінилась, 
ми є представниками судової влади з 
іншим статусом…

З огляду на наведені аргументи, 
на моє переконання, для посилення 
статусу ДСАУ було б доцільно, аби 
призначав її голову та заступників за 
поданням РСУ, а також затверджував 
положення про цей орган Президент 
або Верховна Рада. 

— Тобто законодавці хотіли зроби-
ти як краще: наділили ДСАУ статусом 
органу в системі судової влади, а вийшло, 
що позбавили інституцію зв’язків з вико-
навчою владою? Напевне, це мінус закону 
«Про судоустрій і статус суддів»?

— Межі вдосконалення ще ніх-
то не знаходив. Я вже наголошував 
на тому, що в новому законі багато 
прогресивних новел і не про мінуси 
мова. Переконаний, що є потреба далі 
збільшувати повноваження ДСАУ та 
підвищувати статус її керівництва. Це 
піде тільки на користь судовій владі. 
Більше того, свого часу я робив спро-
би переконати посадовців відповідних 
рівнів у доцільності призначати голо-
ву ДСАУ за посадою до складу Вищої 
ради юстиції, як і міністра юстиції. 
Сьогодні ж, зважаючи на те, що ДСАУ 
опікується потребами третьої гілки 
влади, доцільно надати нашому голо-
ві статусу постійного представника 
судової влади в Уряді.

«За 2 місяці вдалося запустити 
новий механізм адміністрування 
судів»

— Указом Президента від 29.08.2002 
була створена ДСАУ. Того ж дня гарант 
призначив головою цього органу Воло-
димира Карабаня, а 29 жовтня 2002 року 
ви стали його заступником. Скажіть, з 
якими проблемами ви зіткнулися, прий-
шовши на цю посаду? Чи було відразу ви-
ділено приміщення для адміністрації, в 
якому воно було стані?

— Проблем було дуже багато, як 
кажуть, непочатий край, і робота 
ДСАУ велася в складних умовах, але 
ми завжди відчували підтримку РСУ. 
По суті, створення ДСАУ розпочало-
ся в кінці жовтня: хоча її керівника й 
призначили в серпні, але заступни-
ків, працівників апарату — у жовтні. 

Претендентів на посаду голови було 
кілька. Зважаючи на те, що Володимир 
Якович мав і досвід роботи в суді, і 
дос від адміністратора, працював сво-
го часу і в Мін’юсті, призначили його. 
Необхідно підкреслити, що завдяки 
його досвіду, організаторським зді-
бностям, наполегливості, виваженим 
управлінським рішенням за 2 місяці 
вдалося запустити новий механізм 
адміністрування судів.

Першим приміщенням ДСАУ були 
приймальня та кабінет В.Карабаня, 
який до призначення головою ДСАУ 
працював суддею Вищого господар-
ського суду. Там писалися перші нака-
зи, інструкції, звідти йшло листування 
з державними органами. Згодом ми 
оселилися в напівпідвальному примі-
щенні на вул. Дарвіна, 6, орендованому 
Державним підприємством «Судовий 
інформаційний центр», котре діяло 
при ВГС. У кабінетах трудилися по 
3—5 працівників, які близько 3 міся-
ців не отримували зарплати, не було 
необхідного фінансування й техніч-
ного обладнання. Приміщення на 
вул. Липській, 18/5 було передано для 
розміщення ДСАУ відповідно до роз-
поряджень Президента від 11.12.2002 
№395 «Про заходи щодо забезпечен-
ня належних умов діяльності судів» 
та Кабінету Міністрів від 31.03.2003 
№185. Воно дісталося нам у спадок від 
підрозділу Міноборони. Будівля була 
в жахливому стані — ніби після від-
ступу, але ми почувалися щасливими, 
адже нарешті отримали свій дім, де й 
стіни мають допомагати.

— Чи допомагали Верховний та апе-
ляційні суди звестися ДСАУ на ноги?

— Звичайно, були порозуміння 
та підтримка з боку керівництва ВС: 
спочатку від Віталія Федоровича 
Бойка, потім — Василя Тимофійо-
вича Маляренка. Проте найбільша 
допомога була від РСУ, її голови Вік-
тора Васильовича Кривенка, який 
опікувався цим органом як власним 
дітищем. Та хочу зазначити, що су-
довий департамент ВС РФ був у кра-
щому становищі, ніж ДСАУ. Хоча де-
партамент і має статус федерального 
державного органу, але функціонує 
при ВС РФ, директора цього підроз-
ділу призначає голова Верховного 
суду. У Росії існування тандему — 
голова ВС та директор судового де-
партаменту — закладено законом. 
Тому судовому департаменту легше 
знаходити спільну мову з різними 
державними органами, адже в цьо-
му йому допомагає керівництво ВС 
Росії.

Окрім голів судів, ми знаходили 
підтримку і в Уряді, і в Адміністрації 

Президента, і до певної міри — в київ-
ського міського голови. 

— Чим саме вони вам допомагали?
— Не кожного новопризначеного 

керівника територіального управління 
ДСАУ знали у відповідному регіоні, як 
і очолювану ним інституцію, а голову 
апеляційного суду, як представника 
судової гілки влади області, всі знали 
й поважали. Тоді керівництво судів 
допомагало робити нам перші кроки. 
Підтримуючи керівників територі-
альних управлінь ДСАУ, вони, як ка-
жуть, підставляли плече у вирішенні 
питань забезпечення приміщеннями, 
налагодженні відносин з керманичами 
обласного рівня, радами суддів облас-
тей тощо. 

— Хто рекомендував Президентові 
призначити вас на посаду заступника? 
Ви були не проти перейти на роботу в 
щойно створений орган?

— У той час після звільнення зі 
служби в органах внутрішніх справ 
я працював у Київській міській дер-
жавній адміністрації, а рекомендував 
мене тодішній голова РСУ В.Кривенко.

— Ви були з ним знайомі?
— Так, ми навіть навчалися разом в 

університеті. Він знав мене уже більш 
ніж 20 років, знав про мій досвід, жит-
тєвий шлях. У мене були певні побою-
вання, але Віктор Васильович сказав: 
«Нічого страшного в цьому немає, 
життєвий досвід є, то будеш старатися, 
а ми допомагатимемо».

Мені здається, я виправдав дові-
ру і сподівання його та всіх, хто мене 
рекомендував і підтримував. А коли 
В.Карабань повернувся на роботу в 
суд, В.Кривенко і В.Маляренко реко-
мендували мене вже на посаду голови 
ДСАУ.

— Ви прийшли в ДСАУ з посади в 
КМДА, В.Карабань — з посади судді ВГС. 
Обоє мали юридичну освіту. Чи важко да-
валося вирішення економічних питань? 
Чому головою та його заступником не 

були призначені мін’юстівські кадри, 
які відповідали за суди в міністерстві? 
Можливо, їм би легше давалося вирішен-
ня питань, з якими вони неодноразово 
стикалися до цього.

— На той час у Мін’юсті був депар-
тамент, який займався адміністру-
ванням судів, проте всього кілька 
працівників виявили бажання пере-
йти на роботу до ДСАУ. Міністерство 
спостерігало: а як нові люди будуть 
створювати новий орган?

Дійсно, логічно було б виокремити 
цей департамент і на його базі (з тими 
ж працівниками) створити нову інсти-
туцію. А можливо, те, що відбулось, і 
на краще: ми розбудували адміністра-
цію практично з чистого аркуша.

Фінансово-економічний блок пи-
тань опанував тоді інший заступник 
голови ДСАУ — Леонід Богданов, який 
до призначення працював директором 
ДП «Судовий інформаційний центр». 
Необхідно зазначити, що вирішальний 
вклад в утворення за 2 місяці фінансо-
вої служби ДСАУ зробив саме він. Як 
наслідок — початок роботи з 1 січня 
2003 року.

«Більшість посадовців щиро 
хотіли допомогти судам»

— За вирішення яких питань ви 
взялися, щойно ДСАУ стала на ноги: 
комп’ютеризації судів, забезпечення на-
лежними приміщеннями, зарплатами, 
охороною приміщень? Яке із цих питань 
вимагало невідкладного вирішення?

— Фактично місія ДСАУ — вирішу-
вати всі ті проблеми судів, котрі ви й 
назвали, в Уряді, Міністерстві фінансів, 
облдержадміністраціях. Скрізь дово-
диться переконувати, що слід виконати 
прохання: виділити кошти, передати чи 
відремонтувати приміщення, надати 
допомогу, підтримати і т.д. Я відповідав 
за напрям, що стосувався забезпечення 
судів приміщеннями, відав іншими по-
бутовими питаннями. З’ясувалося, що 
лише 49 (6%) приміщень судів повністю 
відповідали вимогам стосовно здій-
снення правосуддя. Інші суди були роз-
міщені в колишніх дитячих садочках, 
жеках, гуртожитках, багато приміщень 
було в аварійному стані. Але найбіль-
ше мене тоді вразило, що 2 міські суди 
Донецької області — Вугледарський та 
Новогродівський — функціонували в 
пристосованих 3-кімнатних квартирах 
житлових будинків. Отож із приміщень 
і почали роботу.

ДСАУ зразу ж розробила державну 
програму «Організаційне забезпечен-
ня діяльності судів на 2003—2010 ро-
ки», затверджену постановою Кабміну 
від 16.06.2003 №907, а потім держпро-

граму «Забезпечення судів належними 
приміщеннями на 2006—2010 роки», 
затверджену постановою Кабміну від 
4.07.2006 №918. Тільки за перші 3 роки 
реалізації цих програм 238 судів отри-
мали нові будівлі. Всього ж за 10 років 
виділено 359 приміщень, включаючи 
й новостворену адміністративну юс-
тицію.

— Тобто питанням, яке потребувало 
негайного вирішення, було саме забезпе-
чення судів приміщеннями?

— Так. Як театр розпочинається з 
вішалки, так і здійснення правосуддя 
починається з будівлі, зі створення 
необхідних умов для роботи суддів і 
працівників апарату судів, з примі-
щень для тримання підсудних, при-
йому громадян та розгляду справ по 
суті. Є ж різниця, буде це гарний палац 
правосуддя чи пристосована стара 
панська хата, як це було в м.Гадячі. 

ДСАУ й судам тоді певним чином 
пощастило: була проведена ліквідація 
банку «Україна», й Уряд розподіляв 
наявні приміщення ліквідованої уста-
нови. Кабмін додатково виділив судам 
близько 220 приміщень та певні кошти 
на їх переобладнання.

— Як заступника голови, а потім як 
керівника ДСАУ вас зустрічали в кабіне-
тах представників влади з розкритими 
обіймами чи з невдоволеними обличчя-
ми?

— Голову ДСАУ та його заступни-
ків приймали скрізь із розумінням, 
адже ми були колегами. У мене склало-
ся враження, що більшість посадовців 
щиро хотіли допомогти судам, хоча 
інколи були й різкі коментарі щодо де-
яких рішень, пов’язаних з рейдерським 
захопленням.

— Чи безболісно Мін’юст, обов’язком 
якого було піклуватися про належну дія-
льність судів, передав усі справи ДСАУ?

— Я б сказав так: жодних перешкод 
з боку Мін’юсту ми не відчували, але й 
особливої допомоги теж не було.

«У Мін’юсту не було особливого 
бажання втрачати прямі 
взаємозв’язки із судами чи 
можливості певного впливу».

«Сьогодні ДСАУ фактично є виконавчим органом 
рад суддів, тому деякими державними інституціями 
представництво від РСУ сприймається як 
представництво від громадської організації судової влади».
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— Як ставився до ДСАУ тодішній мі-
ністр юстиції Олександр Лавринович? Які 
у вас із ним були стосунки?

— У процесі створення інституції 
я з ним нечасто спілкувався, це був 
рівень голови ДСАУ. Коли я очолив 
адміністрацію, то в нас із Мін’юстом 
(як з міністрами та їхніми заступни-
ками, так і з працівниками апарату) 
підтримувалися досить доброзичливі, 

прагматичні, ділові відносини. Іноді 
потрібно було терміново узгодити з міні-
стром чи заступником окремі питання. 
Я телефонував міністрові, у випадку 
його відсутності помічники інформува-
ли свого керівника про моє звернення. А 
через певний час, бувало, Микола Оні-
щук (так само, як потім і О.Лавринович) 
сам виходив на зв’язок: «Іване Іллічу, 
що у вас трапилося? Щось термінове?» 
І так ми обговорювали, вирішували всі 
питання. Мене це приємно вражало, 
і таке ставлення я цінував. Звичайно, 
іноді в деяких питаннях ми не досягали 
консенсусу, але в цілому Мін’юст підтри-
мував судову адміністрацію.

— Чи конфліктувала ДСАУ із суддями? 
Якщо так, то з яких причин? Розкажіть 
про ставлення голів судів до вашої уста-
нови. Чи вороже вони ставилися до неї?

— А що ділити суддям чи головам 
судів із судовою адміністрацією, адже 
ДСАУ створена для забезпечення діяль-
ності третьої гілки влади? Конфліктів не 
було. З деякими головами апеляційних 
судів виникали певні непорозуміння. Ін-
коли це було пов’язано з призначенням 
начальників теруправлінь. Відповідно 
до тодішньої процедури начальника ТУ 
призначав голова ДСАУ за погоджен-
ням з РСУ. Були випадки, коли голова 
апеляційного суду наполягав: «Будемо 
призначати таку-то особу». А претен-
дент, на мій погляд, не придатний для 
цієї роботи. Я пропонував: «Давайте 
кандидатури, запропоновані мною та 
вами, внесемо на розгляд РСУ». Врешті-
решт після обговорення більшістю голо-
сів підтримувалася пропозиція голови 
ДСАУ.

Були й факти зверхнього ставлен-
ня, певно, на замовлення. Доводилося 
чути щось на зразок такого: «Що ми 
тут його слухаємо?», «Нам утворили 
ДСАУ, і мене, голову апеляційного 
суду, більше нічого не цікавить, ви мені 
зобов’язані все зробити, побудувати, 
відремонтувати, збільшити штати, 
тобто принести все готове на блюдечку 
з блакитною облямівочкою без огляду 
на реальні обставини». Через таку по-
зицію голови одного з апеляційних 
судів в мене навіть виникало бажання 
написати заяву про відставку.

«Всі проблеми щодо статусу ДСАУ 
міг би врегулювати окремий закон»

— В указі Президента від 29.08.2002 
Раду міністрів АРК, обласні, Київську та 
Севастопольську міськдержадміністра-
ції зобов’язали здійснити заходи щодо 
забезпечення територіальних управ-
лінь ДСАУ службовими приміщеннями, 
транспортом, іншими необхідними для 
їх функціонування матеріально-тех-
нічними ресурсами. Чи відчували ви під-
тримку цих органів? Як проходив процес 
утворення територіальних управлінь 
ДСАУ? Які області першими створили 
управління? В яких регіонах тривалий 
час не вдавалося дати теруправлінням 
життя? З яких причин?

— Усі теруправління були утворені 
в жовтні — листопаді 2002 року. Під-
тримка від облдержадміністрацій, без-
умовно, була, але не скрізь однакова. За 
тодішнього процедурою призначення, 
кандидатури начальників теруправ-
лінь повинні були погоджувати голови 
облдержадміністрацій. Згідно з указом 
Президента вони мали вживати захо-
дів щодо забезпечення приміщеннями 
й усім необхідним для повноцінної 
діяльності. Пам’ятаю, ми жартували, 
що призначати начальників ТУ ДСАУ 
будемо тільки з «приданим» у вигляді 
приміщення для управління. 

Одним з перших було утворене Те-
риторіальне управління ДСА в Доне-
цькій області, головою облдержадмі-
ністрації якої був Анатолій Близнюк. 
Воно виявилося найбільшим. Для 
новоствореного управління виділи-
ли приміщення й кошти, необхідні 
на ремонт і облаштування. І сьогодні 
це теруправління на чолі з Назіром 
Бадаховим є одним з кращих. До речі, 
завдяки активним діям ТУ та допомозі 
керівника області вищезгадані суди, 

які функціонували в трикімнатних 
квартирах, були в першочерговому 
порядку забезпечені належними при-
міщеннями. 

Одночасно всі придивлялися: що 
це за нова інституція, які в неї реальні 
повноваження, можливості? А потім за 
ініціативою ДСАУ теруправліннями в 
усіх областях були підготовлені й при-
йняті обласними радами регіональні 
програми організаційного забезпе-
чення діяльності судів. За результа-

тами виконання цих програм судам 
виділили десятки нових приміщень, 
здійснили ремонтні роботи, виділили 
мільйони гривень на інші нагальні 
потреби.

Особливі стосунки були і з тодіш-
нім київським міським головою Олек-
сандром Омельченком. Я прийшов до 
нього на прийом (ми були давно зна-
йомі, адже ще в 1980-ті я працював в 

апараті Київської міськради) і без при-
крас почав розповідати про реальний 
стан забезпечення столичних судів 
приміщеннями, який на той час був не 
на належному рівні. Вислухавши, він 
декілька секунд мовчав, а потім ска-
зав: «Чесно кажучи, я про такі деталі 
не знав» — і пообіцяв зробити суди 
європейського рівня.

Першим його кроком на виконання 
обіцянки стало передання будинку на 
вул. Солом’янській для розміщення 
Апеляційного суду м.Києва. Умови 
для роботи в цьому суді були чи не 
найгіршими, по 3—5 суддів тулилося 
в одному кабінеті. 

Потім за інвестиційною програмою 
Печерському райсуду м.Києва виділи-
ли землю, зробили проект будівництва 
приміщення, спорудили його. Але по-
тім, коли столичним мером був уже не 
О.Омельченко, будівлю продали, а суд 
як розташовувався у двох пристосова-
них приміщеннях, так там і працює до 
цього дня. 

— З яким із прем’єрів, міністрів фінан-
сів вам працювалося найлегше? 

— За більш ніж 5-річний термін 
роботи на посаді голови ДСАУ мені 
довелося працювати в п’яти урядових 
командах і, відповідно, під керівни-
цтвом п’яти прем’єр-міністрів. Шлях 
до прийому в Прем’єра не простий, але 
я був на прийомах і у Віктора Януко-
вича, і в Юлії Тимошенко. Безумовно, 
такі прийоми були результативними, 
оскільки на всі аргументовані клопо-
тання давалися відповідні доручення 
для виконання Мінфіном, іншими 
міністерствами.

Що стосується міністрів фінан-
сів, то простіше було, коли Першим 
віце-прем’єром — міністром фінансів 
працював Микола Азаров. У скрутні 
періоди я йшов до Кабміну на при-
йом. Помічники запитували: «Ви до-
мовлялися?» «Ні, — відповів, — я без 
запису, але в мене термінове питання». 
М.Азаров майже завжди мене приймав 
і після моєї аргументованої доповіді 
давав Мінфіну доручення виділити 
хоча б частину необхідних коштів.

А взагалі, кожен міністр фінансів 
мав свої особливості. Наприклад, 
Вік тор Пинзеник завжди перекону-
вав, що грошей немає. І так емоційно 
про це розповідав, що складалося 

враження, ніби міністерство може 
припинити працювати від нестачі 
коштів, якщо він виділить для судів 
ту чи іншу суму, до речі, передбаче-
ну бюджетом. Однак і його врешті-
решт удавалося переконувати — 
і кошти виділялися. Як вчила мене ко-
лись бабуся, «стукай, і тобі відчинять».

— Згідно з першою редакцією закону 
«Про судоустрій і статус суддів» ДСАУ 
мала виконувати функції головного 
розпорядника коштів держбюджету 
для забезпечення діяльності Вищої ква-
ліфкомісії суддів, органів суддівського 
самоврядування та Національної шко-
ли суддів. Унесені 23 грудня 2010 року до 
цього закону зміни передали в руки ДСАУ 
й суди загальної юрисдикції (крім ВС та 
вищих спеціалізованих). Чим зумовлений 
такий крок?

— Такий підхід має свою передіс-
торію. Сергія Демченка, коли він був 
головою ВГС, дуже турбувало питання 
законності утворення ДСАУ. Як я його 
не переконував, що подібні інституції 
працюють десятиріччями в багатьох 
демократичних країнах, він ініцію-
вав звернення до Конституційного 
Суду, чи відповідає Основному Зако-
ну створення ДСАУ. КС підтвердив, 
що відповідає, але у своєму рішенні 
протлумачив ще багато гарантій. Зо-

крема, зазначалося, що кожен суд має 
свій окремий бюджет. Коли почали 
готувати проект закону «Про судоу-
стрій і статус суддів», записали, що 
всі суди мають статус розпорядника 
коштів вищого рівня, незважаючи на 
те що в Бюджетному кодексі чітко ви-
писано: розпорядником коштів вищо-
го рівня можуть бути міністерства та 
інші органи, уповноважені законом на 
реалізацію державної політики. Є оче-
видним, що суд не політичний орган 

у сенсі реалізації політики на загаль-
нодержавному рівні. Тим більше — 
3—5-складові районні суди, в яких 
необхідно було б створити самостійну 
планово-фінансову службу.

По-перше, ця норма потребувала 
збільшення штату. По-друге, кожен 
головний розпорядник коштів має 
співпрацювати, вирішувати проблеми 
безпосередньо через Мінфін і Держав-
ну казначейську службу, а не на облас-
ному чи районному рівні. 

— Журналістам уже не вперше дово-
диться бути свідками дискусій між пред-
ставниками судової влади на тему: «Чи 
потрібна судам ДСАУ?» Як ви думаєте, 
чим зумовлене таке ставлення до неї?

— Філософія в тих, хто любить дис-
кусії, а не об’єднання зусиль, така: да-
вайте надамо вищим спеціалізованим 
судам повноваження фінансувати та 
здійснювати адміністративно-госпо-
дарське забезпечення апеляційних і 
місцевих судів відповідної юрисдик-
ції. На перший погляд, це правильно, 
принаймні логічно. Але ж такого немає 
ніде в демократичному світі!

Припустимо, ДСАУ ліквідують. 
Тоді потрібно передати її повноважен-
ня трьом вищим судам, і нехай голова 
та заступники голови кожного з них 
вирішують проблеми «своїх» судів. 
При цьому уявімо, як будуть «ефек-
тивно врегульовані» питання позапро-
цесуального впливу на місцеві суди, 
чіткого розмежування функцій здій-
снення правосуддя та фінансування, 
об’єднання судової системи в цілому.

Такі настрої прямо залежать від не-
вдоволення нинішнім забезпеченням 
судів, хоча за 10 років функціонування 
ДСАУ рівень фінансування судової 

влади збільшився майже в 12,3 раза, з 
342 млн грн. у 2002 році до 4219 млн у 
2012-му. Може, настав час задуматись 
над стратегічними рішеннями щодо 
спрощення та здешевлення механізмів 
судової системи?

— Яких повноважень сьогодні не ви-
стачає ДСАУ, аби працювати на повну 
потужність?

— По-перше, варто було б повністю 
відновити ті повноваження, які були 
в ДСАУ як центрального органу ви-
конавчої влади. Думаю, Верховна Рада 
скоро внесе відповідні зміни.

По-друге, слід законодавчо вдо-
сконалити гарантії належного фінан-
сування судової влади. Підготовка 
проекту бюджету має відбуватися за 
більш незалежною від Уряду проце-
дурою. Зокрема, подання бюджетних 
пропозицій від судової влади має 
здійснюватися не через Мінфін, а 

через Комітет ВР з питань бюджету. 
Саме парламент повинен розв’язувати 
проблему фінансування судової гілки 
влади. Можливо, він і не забезпечить 
100-відсоткове фінансування згідно з 
бюджетним запитом, але є шанс довес-
ти законодавцеві необхідність повного 
фінансування судової влади.

Другий варіант — перейти на 
принцип фінансування за певним 
гарантованим відсотком від ВВП, як 
запроваджено в деяких країнах світу. 
Всі проблеми щодо статусу ДСАУ міг 
би врегулювати окремий закон про 
ДСАУ, як це зроблено в Росії (у 1997 р. 
був прийнятий закон про судовий де-
партамент при ВС РФ).

«Те, що не вдалося зробити мені, 
рано чи пізно комусь удасться 
зробити»

— Іване Іллічу, на якій посаді вам пра-
цювалося легше: заступника голови чи 
керівника ДСАУ?

— Безумовно, важче нести ношу 
голови. Постійно перебуваєш у напру-
женні. Система велика, проблем багато, 
немає спокою ні у вихідні, ні під час від-
пустки. Бути головою складно, потрібно 
пропускати через себе всі проблеми 
кожного працівника очолюваного ко-
лективу, організовувати роботу системи 
в цілому, усвідомлюючи свою персо-
нальну відповідальність за вирішення 
складних питань і поставлених завдань. 

— Чи був для вас болючим у 2010 році 
перехід з посади голови на посаду за-
ступника?

— Такий перехід не був болючим, 
хоча приємного в цьому мало. Дещо 
цікавим було пізніше спостерігати за 
специфічною поведінкою певних осіб. 
Рішення про відставку я прийняв сві-
домо і спокійно, адже й раніше робив 
подібні заяви. Це, мабуть, особливість 
мого характеру. Відбулася зміна уря-
дової команди. До мене претензій не 
було, я вже півроку працював у новій 
урядовій команді й, мабуть, міг би 
працювати й далі, але, пробувши на 
посаді голови ДСАУ безперервно по-
над 5 років, попросився у відставку. 
Був прийнятий новий закон, з’явилось 

інше бачення, тому мала працюва-
ти нова команда. У нас із Русланом 
Кирилюком, людиною сучасною і 
прагматичною, нормальні стосунки і 
порозуміння. 

— Свого часу В.Карабань повернувся 
на посаду судді, суддею став і ваш колиш-
ній заступник Олександр Гашицький. Чи 
не думали ви про мантію? Як гадаєте, 
змогли б бути суддею?

— І думав, і навіть маю практику 
здійснення правосуддя та надзвичай-
но великий стаж. Ще в 1971 році, коли 
проходив строкову службу, в 19-річно-
му віці у складі військового трибуналу 
постановляв і підписував вироки. Я 
був народним засідателем і брав участь 
у розгляді кримінальних справ. Тра-
плялися випадки, коли ми з моїм то-
варишем по службі виносили вироки 
про мінімальний строк позбавлення 
волі, передбачений санкцією відповід-
ної статті Кримінального кодексу, що 
не збігалося з позицією головуючого 
в трибуналі. Уявляєте: головуючий 
у процесі — полковник юстиції, вій-
ськова дисципліна, радянські часи, а 
ми в нарадчій кімнаті наполягаємо, 
що вирок буде таким, і стоїмо на сво-
єму. Головуючий писав окрему думку, 
але наші вироки вступали в силу й не 
скасовувалися.

— Вам подобалася та робота?
— Я думаю, що в судді йдуть не 

тому, що просто подобається судити. 
Місія судді — особлива, я усвідомлюю 
її реалізацію. І, коли б ми жили за зако-
нами Великої Британії, де граничний 
вік судді — 75 років, я спробував би ре-
алізувати себе в ролі судді. За досвідом 
роботи в правоохоронних органах та 
ДСАУ я прийшов до глибокого пере-

конання: суддями необхідно призна-
чати не раніше ніж із 30-річного віку 
й відразу безстроково. 

— Ви вже 10 років працюєте в ДСАУ. 
Чи не набридла робота в цій інституції? 
Чи не хотіли б перейти на роботу до ін-
шого органу?

— ДСАУ для мене вже стала рідною. 
Я в ній разом з багатьма колегами як з 
центрального апарату, так і з терито-
ріальних управлінь — з перших днів 
її народження. Глибоко вдячний ба-
гатьом з ким працював пліч-о-пліч, з 
ким звела доля в судовій адміністрації 
та пережито непрості роки.

— Чи шкодуєте про щось, чого не 
змогли зробити для судів, коли ДСАУ була 
органом виконавчої влади?

— Звичайно, відчуття невдово-
лення є. Не можна сказати: зробив 
усе можливе, хоча впевнений, що мої 
колеги і в центральному апараті, і в 
теруправліннях докладали величезних 
зусиль, щоб система функціонувала 
як бездоганний механізм. А те, що не 
вдалося зробити мені, рано чи пізно 
комусь удасться зробити, але за однієї 
умови — об’єднання зусиль голів Вер-
ховного, вищих спеціалізованих судів, 
РСУ, ДСАУ при вирішенні стратегіч-
них питань для судової системи з Пре-
зидентом, Прем’єром. Я на цьому на-
голошував у виступі на Х з’їзді суддів.

— У 1990-ті судді говорили, що в су-
дової системи «немає батька й матері», 
маючи на увазі, що їхніми проблемами 
ніхто не переймається. Як ви думає-
те, чи стала ДСАУ для судів батьком і 
матір’ю?

— За 10 років судова адміністрація 
зробила надзвичайно багато, і мені 
хотілося б, аби в суддів і працівників 
апарату було таке відчуття. Але як 
можна бути задоволеним, коли бю-
джет (не з вини ДСАУ) приймається в 
межах половини від потреби? На мою 
думку, сьогодні ДСАУ стала для судів 
старанною «мамою», якій хотілося б 
бути багатшою на «придане» для них. 

— Наостанок таке запитання: коли 
судам стане жити легше і всі вони будуть 
забезпечені найнеобхіднішим — почина-
ючи від канцелярського приладдя й закін-
чуючи приміщеннями?

— Коли це буде? Коли держава 
стане багатшою й виділятиме необ-
хідні кошти для утримання судів та 
на здійснення правосуддя, забезпе-
чуватиме високі зарплати суддям та 
працівникам апарату судів, матиме 
хоча б елементарні резервні кошти для 
судів, котрі можна використати в разі 
виникнення непередбачуваних над-
звичайних ситуацій.

— Тобто хоч завтра, аби тільки були 
гроші.

— Так. Це основна запорука кра-
щого життя. А ще потрібно уникати 
необгрунтованих нарікань на адресу 
судової влади та зміцнювати довіру 
людей до Феміди.

— Дякую за розмову.
— Користуючись нагодою, у перед-

день головного державного свята — 
Дня незалежності України, а також 
зважаючи на те, що незабаром ДСАУ 
відзначатиме 10-річний ювілей, щи-
росердно зичу всім колегам, суддям, 
працівникам апарату судів, друзям і 
знайомим, їхнім родинам і колективу 
газети «Закон і Бізнес» здоров’я, щас-
тя, благополуччя, щедрої долі, сили й 
наснаги в усіх справах. Нехай мрії про 
майбутнє окрилюють усіх. Нових вам 
звершень в ім’я соборної, демократич-
ної, процвітаючої України. З наступа-
ючими святами! �

«Я переконаний, що є потреба далі 
збільшувати повноваження ДСАУ 
та підвищувати статус її керівництва».

«Місія ДСАУ — вирішувати 
всі проблеми судів в Уряді, 
в Міністерстві фінансів, 
у облдержадміністраціях і скрізь 
переконувати виконати прохання».

«Коли б ми жили за законами 
Великої Британії, де граничний 
вік судді — 75 років, я спробував 
би реалізувати себе в ролі судді».

«За 10 років функціонування 
ДСАУ рівень фінансування 
судової влади збільшився 
майже в 12,3 раза».

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВАС готується 
до виборів

 � Вищий 
адміністративний 
суд України 

Наказ
З метою реалізації ч.3 ст.11 закону 
«Про вибори народних депутатів 
України» стосовно організації 
роботи під час виборчого процесу 
щодо забезпечення прийому 
й розгляду документів 
з підготовки та проведення 
виборів депутатів, 
позовних заяв, скарг 
та звернень виборчих комісій 
у строки та спосіб, 
установлені цим законом,

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план основних 
організаційних заходів Вищого 
адміністративного суду України 
щодо забезпечення розгляду 
адміністративних справ, 
пов’язаних з виборчим процесом 
чергових виборів народних 
депутатів України 28 жовтня 2012 
року.

2. На період проведення виборів 
народних депутатів України, 
з 30 липня 2012 року і до 
завершення виборчого процесу, 
встановити у ВАС особливий 
режим роботи для суддів другої 
судової палати й працівників 
апарату ВАС у позаробочий час, 
святкові й неробочі дні, а також 
напередодні дня виборів та в день 
виборів з метою організаційного 
забезпечення підготовки та 
розгляду адміністративних 
справ відповідної категорії 
з додержанням строків, 
передбачених Кодексом 
адміністративного судочинства.

3. Секретареві другої судової 
палати ВАС Сороці М.О. 
затвердити графік чергування 
суддів цієї палати.

Керівникові апарату Которобаю 
С.В. затвердити графік чергування 
працівників апарату ВАС.

Графіки складаються щомісяця до 
завершення виборчого процесу.

4. Облік робочого часу суддів і 
працівників апарату фіксується в 
окремих табелях за відповідною 
формою. 

Загальний контроль робочого 
часу покладається на начальника 
відділу кадрів, підвищення 
кваліфікації та антикорупційного 
моніторингу ВАС Свиридову Н.О.

5. Установити, що за роботу у 
вихідні, святкові й неробочі дні 
надається інший день відпочинку 
в порядку, встановленому 
Кодексом законів про працю.

6. Визначити, що на період 
виборчого процесу сторони у 
виборчих справах та відвідувачі 
суду користуються під’їздом №1 
ВАС, який працює цілодобово.

7. Начальникові фінансово-
господарського управління 
Щавінській Т.М. забезпечити 
безперебійну роботу 
автотранспорту ВАС під час 
роботи суддів ВАС та працівників 
апарату на період виборчого 
процесу. 

8. Начальникові управління 
організаційно-протокольного 
забезпечення пленуму, зборів 
суддів, НКР та інших заходів 
Олійник Л.В. довести цей наказ 
до відома суддів ВАС, керівників 
структурних підрозділів, задіяних 
у здійсненні заходів, пов’язаних 
із виборчим процесом, а також 
організувати роботу з його 
розміщення на офіційному веб-
сайті та інформаційних стендах 
суду.

9. Контроль за виконанням цього 
наказу залишаю за собою.

Голова суду 
І.ТЕМКІЖЕВ

м.Київ,
25 липня 2012 року,
№55/о

ТАРИФИ

Розцінки на «політику»
Відповідно до ч.5 ст.73 закону 
«Про вибори народних депутатів 
України» наводимо розцінки 
вартості одиниці друкованої площі 
для проведення передвиборної 
агітації в газеті «Закон і Бізнес». 
Тариф за одну шпальту 
(310 х 510 мм) — 15000 грн. без ПДВ. 
У разі розміщення політичної 
реклами на кольорових 
сторінках (8-ій або 9-ій) тариф 
становить 30000 грн. без ПДВ.
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ВІТАЄМО!

МИКОЛА ПШОНКА
4 серпня, 65 років

Заступник голови Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, 
заслужений юрист України.

ГЕННАДІЙ КРАВЧУК
4 серпня, 51 рік

Суддя Вищого господарського суду, 
секретар пленуму ВГС, 
заслужений юрист України.

ВІКТОР КРИВЕНКО 
6 серпня, 57 років 

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

ВОЛОДИМИР 
ПИВОВАР
10 серпня, 61 рік

Суддя Верховного Суду, 
заслужений юрист України.

ПРИЗНАЧЕННЯ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої 
статті 85, частини першої статті 128 
Конституції України Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати на посади суддів безстроково:
апеляційного суду Черкаської області
 • ДМИТРЕНКА Миколу Івановича;

Волноваського районного суду Донецької 
області
 • ОВЧИННІКОВУ Ольгу Сергіївну;

Суворовського районного суду міста 
Одеси
 • ШУРУПОВА В’ячеслава Вікторовича;

Донецького окружного адміністративного 
суду
 • ХРИСТОФОРОВА Андрія Борисовича;

господарського суду Київської області
 • АНТОНОВУ Вікторію Миколаївну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН
м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5124-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої 
статті 85, частини першої статті 128 
Конституції України Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати на посади суддів безстроково:
апеляційного суду Донецької області
 • БУГРИМ Людмилу Миколаївну,
 • СТРАТЕЙЧУК Людмилу Зіновіївну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН
м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5123-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді
Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
 • Обрати ІВАНЧЕНКА Олексія 

Юлійовича, раніше обраного 
безстроково, на посаду судді 
апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН
м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5122-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої 
статті 85, частини першої статті 128 
Конституції України Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів:
Вищого господарського суду України
 • ПОЛЯК Олену Іванівну;

Харківського апеляційного 
адміністративного суду
 • ЧАЛОГО Ігоря Сергійовича;

Київського апеляційного 
господарського суду
 • ДІДИЧЕНКО Марину Анатоліївну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН
м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5121-VI

ПОПОВНЕННЯ

Суддівська «рукавичка»,
або Коли вдасться набрати 1176 нових служителів Феміди 
й виділити кожному окремий кабінет

 � Закінчення, початок на стор.1

Закон визначив, що слідчі судді 
мають обиратися з числа володарів 
мантій місцевого загального суду. Їхня 
кількість визначається зборами суддів 
окремо для кожного храму Феміди. 
«Слідчі судді обираються зборами суд-
дів цього суду за пропозицією голови 
суду або за пропозицією будь-якого 
судді цього суду, якщо пропозиція 
голови суду не була підтримана, на 
строк не більше  трьох років і можуть 
бути переобрані повторно», — йдеться 
у ст.21 закону «Про судоустрій і статус 
суддів».

До обрання слідчого судді відпо-
відної обителі Феміди суду його по-
вноваження здійснює найстарший за 
віком володар мантії. До речі, слідчий 
суддя не звільняється від виконання 
обов’язків законника першої інстанції, 
проте здійснення ним повноважень із 
судового контролю за дотриманням 
прав, свобод та інтересів осіб у кримі-
нальному провадженні враховується 
при розподілі справ та має пріоритетне 
значення.

Аби не перевантажувати служите-
лів Феміди додатковими функціями, 
законодавець запропонував збіль-
шити кількість законників місцевих 
загальних судів. 5 липня Президент 
доручив міністру юстиції Олександру 
Лавриновичу до 1 серпня доповісти 
про вжиті заходи щодо зростання 
чисельності суддівського корпусу. 
Мін’юст не забарився: на підставі про-
позиції голови Вищого спеціалізовано-
го суду з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ Леоніда Фесенка вніс 
до Державної судової адміністрації 
відповідне подання.

І вже 13 липня, через 8 днів після 
виходу президентського доручення, 
з’явився наказ ДСАУ «Про визначення 
кількості суддів у місцевих загальних 
судах» (детальніше див. ст.17), відпо-
відно до якого в Україні стане більше 
на 1176 служителів Феміди (загаль-
на кількість суддів зросла з 4838 до 
6014 осіб). Ще одним актом ДСАУ від 
16.07.2012 змінено штатну чисельність 
працівників апарату судів. Ці два на-
кази набирають чинності лише 1 січня 
2013 року.

Справа в тому, що в цьогорічному 
держбюджеті кошти на «штатну ре-
форму» не заплановані. Тому Віктор 
Янукович доручив главі Уряду Миколі 
Азарову під час підготовки проекту за-
кону «Про Державний бюджет України 
на 2013 рік»  передбачити видатки на 
оплату праці для забезпечення збіль-
шення кількості законників місцевих 
загальних судів та штатної чисельності 
апарату цих судів.

Одним — жодного,
іншим — восьмеро

Звичайно, Феміді потрібне кадрове 
підкріплення, і жоден «новобранець» 
без діла не сидітиме, адже при ниніш-
ньому навантаженні на суддів справ 
вистачить кожному. Проте доля усміх-
нулася не всім судам: штатна чисель-
ність деяких з них не зміниться. Так, 
у 2013-му володарів мантії не стане 

більше, наприклад, у Джанкойському 
міськрайсуді АРК (13), Дебальцевсько-
му міськсуді Донецької області (6), 
Мукачівському міськрайсуді Закар-
патської області (18), Березанському 
міськсуді Київської області (4).

А от в окремих судах кількість во-
лодарів мантій збільшиться удвічі, а то 
й майже втричі. Так, у Великоновосіл-
ківському райсуді Донецької області 
кількість законників збільшиться з 
4 до 9 осіб, у Новобузькому райсуді 
Миколаївської області — з 4 до 8, у 
Ставищенському, Таращанському та 
Богуславському райсудах Київської 
області — з 4 до 10 осіб.

Незначне кадрове підкріплення 
чекає на місцеві загальні суди Кіро-
воградщини (прийде 14 новачків), 
Тернопільщини (15 осіб), Рівненщини 
та Чернігівщини (по 17 нових суддів). 
Набагато більше володарів мантій 
по повнять храми Феміди Запорізько-
го (115 осіб), Київського (118 осіб, не 
враховуючи поповнення в столичних 
судах), Дніпропетровського (133), До-
нецького (186) регіонів.

Столичні ж райсуди теж не зали-
шилися без поповнення: їм виділили 
72 додаткові посади (сьогодні загальна 
кількість володарів мантій 10 райсудів — 
304 особи, у 2013-му їх має бути 376). 
У Голосіївському райсуді м.Києва штат 
збільшиться з 24 до 32 осіб, у Дарниць-
кому — з 27 до 34, у Деснянському — 
з 31 до 38, у Дніпровському — з 33 до 40, 
в Оболонському — з 28 до 35, у Печер-
ському — з 35 до 42, у Подільському — 
з 20 до 27, у Святошинському — з 33 
до 40, у Солом’янському — з 32 до 39, 
в Шевченківському — з 41 до 49 осіб.

Фінансова заковика

Добре те, що в бюджеті-2013 пла-
нується передбачити кошти на опла-
ту праці «новобранців». Та не слід 
забувати, що здійснення правосуддя 
залежить ще від багатьох інших фінан-
сових факторів. Так, кожному новому 
законнику доведеться виділити хоча 
б один вільний стілець (тему власних 
кабінетів навіть не будемо чіпати), 

технічні та інші засоби, потрібні для 
його роботи. А фінансування судової 
влади залишає бажати кращого: бю-
джет приймається в межах половини 
від потреби.

Тому виникає питання: чи радітиме 
голова суду поповненню, наприклад, 
із 7 осіб, якщо в храмі Феміди ледве 
вистачає місця 20 законникам та ще й 
працівникам апарату? Адже всім відо-
мо, що в деяких установах вакансії не 
заповнювалися через неможливість 
забезпечити всім законникам робочі 
місця. Напевне, судам доведеться пе-
ретворюватися на «рукавичку», аби  
володарі мантій у ньому помістилися. 
Головне, аби це все не закінчилося, як 
у казці.

На жаль, в дорученні Президента 
від 5.07.2012 «Щодо невідкладних за-
ходів, пов’язаних з прийняттям Кри-
мінального процесуального кодексу» 
про забезпечення нових кадрів робо-
чими місцями, про виділення для су-
дів додаткових квадратних метрів не 
йдеться. Водночас у документі виз -
начено, в яке русло потрібно напра-
вити бюджетні кошти. Зокрема, в 
судах загальної юрисдикції потрібно 
замінити металеві загородження, які 
відокремлюють підсудних від складу 
суду й присутніх громадян, на за-
городження із скла чи органічного 
скла. Також необхідно обладнати 
зали засідання технічними засобами 
фіксування кримінального процесу 
та здійснення  провадження в режи-
мі відеоконференції (у кількості не 
менше 2 залів на кожний місцевий 
суд).

Де взяти й де розмістити?

Є ще одне питання, крім фінансо-
вого, яке потребуватиме вирішення: 
коли вдасться заповнити нові вакан-
сії? Нині Вища кваліфікаційна комісія 
суддів проводить добір охочих одягти 
мантії. Станом на березень 2012-го в 
судах було 724 вакансії. Кандидати вже 
здали анонімне тестування, а у вересні 
вони складатимуть кваліфіспит. Тому 
в кращому випадку 724 вільні посади 

почнуть заповнюватися навесні на-
ступного року.

Швидше за все, ВККС оголошу-
ватиме про початок нового добору 
наприкінці весни — на початку літа 
2013-го. На його проведення в комісії 
піде не один місяць. Та ще й з наступ-
ного року вже мала розпочинатися 
спеціальна підготовка претендентів 
у Національній школі суддів… Сьо-
годні в резерві кандидатів на посаду 
судді вперше перебуває 76 осіб, але їх 
вистачить, аби заповнити вільні місця 
хіба що в столиці.

А поки не прийдуть нові служителі 
Феміди, збільшуватиметься наван-
таження на працюючих суддів, адже 
крім звичних справ на деяких з них 
ляже ще один обов’язок — забезпечен-
ня виконання функцій слідчого судді. 

Можливо, в столиці та багатьох об-
ласних центрах вакансії заповняться 
швидко (за рахунок переведення за-
конників з одного суду до іншого). Але 
що ж робитимуть обителі Феміди, з 
яких «тікатимуть» кадри? Може, ВККС 
не даватиме згоди на їхнє переведення? 
Не слід забувати й про непопулярні 
суди деяких східних регіонів, куди, як 
показали два конкурси на зайняття ва-
кансій серед «резервістів», кандидати 
не поспішають іти працювати.

Отже, що ми маємо: до 19 серпня 
збори суддів кожного місцевого за-
гального суду мають обрати слідчих 
суддів, 19 листопада набере чинності 
КПК. До цього часу штатна чисель-
ність судів не збільшиться. Та й неві-
домо, чи у 2013 р. кількість законників 
відповідатиме тій, яка визначена на-
казом ДСАУ. Адже, по-перше, ВККС не 
встигне за такий короткий час дібрати 
кадри, а по-друге, суди, побоюючись 
перетворитися на казкову «рукавич-
ку», не зможуть прийняти і розмістити 
всіх «новобранців». �

Наступного року черга за мантіями буде ще довшою, адже в судах з’явиться 
більше тисячі вакансій.

ПРЯМА МОВА 

МИХАЙЛО 
ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ, 
заступник голови Вищого 
спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ:

— Звичайно, щоб заповнити вакансії 
суддів, потрібен певний час. Спершу по-
винні бути обрані служителі Феміди, які 
потім виконуватимуть функції слідчих 
суддів. Процедура обрання на посаду 
судді визначена законом «Про судоустрій 
і статус суддів» і займає деякий час. Але 
я думаю, що всі конституційні органи, які 
відповідають за формування суддівсько-
го корпусу, з розумінням поставляться 
до проблеми, і питання щодо заповнен-
ня вакансій буде вирішене найближчим 
часом. 
Очевидно, що потребують вирішення 
й питання, пов’язані з матеріально-тех-
нічним забезпеченням судових установ. 
Адже чимало судів і нині розміщуються 
в приміщеннях, які не відповідають ви-
могам до здійснення правосуддя, тому 
збільшення штату потребуватиме розши-
рення розмірів приміщень установ.

КАДРИ

Універсальний кандидат
ВККС перевірить претендентів на мантії на готовність до роботи в усіх судах 
МАРИНА БОЙКО

Трохи більше ніж через 
місяць Вища кваліфікаційна 
комісія суддів знову 
перевірятиме теоретичні знання 
охочих служити Феміді. 
Після цього ВККС виявлятиме 
вміння претендентів 
застосовувати законодавство. 
Однак у 2012-му кандидати 
виконуватимуть практичне 
завдання з питань не однієї 
спеціалізації, як це було в 
минулому році, а чотирьох.

Сьогодні часто дискутують на тему 
вдосконалення процедури добору май-
бутніх законників. У цьому році ВККС 
двічі збирала експертів, представників 
органів, причетних до добору суддів, 
і вислуховувала всі пропозиції та за-
уваження.

Звичайно, претензій на свою адре-
су «кваліфікаційники» чули немало, 
їм вказували і на негативи, і на по-
зитиви першого добору, проведеного 
у 2011 році. Тому комісія вирішила: 
під час проведення другого добору 
зроблені рік тому помилки не повинні 
повторитися.

Законодавець теж переймався 
проблемами забезпечення Феміди 
кадрами. Нардеп Дмитро Шпенов по-
дав до парламенту законопроект «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» щодо про-

ведення кваліфікаційного іспиту» 
(№10618). Документом, зокрема, про-
понується, аби ВККС проводила з кан-
дидатами на посади суддів співбесіду 
з метою виявлення їхніх особистих 
і моральних якостей. Співбесіда має 
проводитися після виконання канди-
датом практичного завдання. Претен-
денти, які набрали необхідну кількість 
балів за результатами анонімного 
тестування та виконання практичного 
завдання, але за своїми особистими 
та моральними якостями не можуть 
бути рекомендовані на зайняття по-
сади судді, вважаються такими, що не 
склали кваліфіспиту.

Дехто з охочих одягти мантію по-
боюється прийняття цього акта. На 
їхню думку, в документі криється 
небезпека, адже головним критерієм 
для надання рекомендацій на зайнят-
тя посади судді можуть стати аж ніяк 
не знання. «5-10-хвилинна розмова з 
членами комісії може закінчитися тим, 
що нам доведеться поставити хрест на 
мрії зробити суддівську кар’єру», — 
вважають деякі претенденти.

Та навряд чи в цьому році кан-
дидатам «пощастить» складати іс-
пит за зміненими правилами, адже, 
швидше за все, Верховна Рада не 
встигне прийняти закон до 11 ве-
ресня — дня, на який запланова-
но проведення першої частини 
кваліфіспиту (друга — 19—20 ве -
ресня). Проте не виключено, що комі-
сія захоче поспілкуватися з кожним 
охочим служити Феміді.

Однією з основних відмінностей 
цьогорічного добору є те, що канди-
дати виконуватимуть практичні за-
вдання з питань чотирьох, а не однієї, 
спеціалізації судів загальної юрисдик-
ції, а саме: цивільної, кримінальної, 
господарської та адміністративної.

Це правило комісія ввела вже тоді, 
коли було оголошено про початок «ква-
ліфікаційної гри». Спочатку на сайті 
постійно діючого органу з’явилося 
повідомлення: кандидати мають на-
писати заяву про вибір спеціалізації. 
Претенденти, не гаючи часу, кинулися 
їх писати, але через кілька днів канди-
датів чекало розчарування: інформація 
зникла з веб-сторінки ВККС.

Пізніше комісія повідомила: ра-
ніше оголошений прийом заяв кан-
дидатів про вибір спеціалізації для 
виконання практичного завдання під 
час проведення кваліфіспиту припи-
няється. Прийняття такого рішення 
комісія мотивувала ось чим. 9 – 10 лип -
ня ВККС провела семінар, який сто-
сувався вдосконалення процедури 
добору. Комісія вислухала думки 
всіх присутніх і вирішила: не можна 
позбавляти кандидатів, які успішно 
складуть кваліфікаційний іспит, права 
на вибір під час участі в конкурсі на 
зайняття вакантної посади суду будь-
якої спеціалізації.

Не зрозуміло тільки, чому ВККС 
дозріла до прийняття цього рішення 
в липні, а не взимку, коли вперше за її 
ініціативи обговорювалося питання 
вдосконалення процедури добору, і 

багато хто з експертів наголошував на 
необхідності зняття «юрисдикційних 
обмежень».

Для претендентів на мантії рішен-
ня комісії було несподіваним, і дехто 
почав сумніватися у своїх силах. Адже 
за два місяці претенденти повинні 
вивчити все від «А» до «Я» і стати 
універсальними кандидатами на від-
повіді посади.

Проте бути висококваліфікованим 
спеціалістом одразу в чотирьох галу-
зях права просто неможливо. Якщо 
особа років 5 пропрацювала помічни-
ком судді, який розглядає виключно 
кримінальні справи, то які в неї шанси 
блиснути знаннями, коли йдеться про  
господарський, цивільний чи адміні-
стративний процес?

Мабуть, перевірка знань канди-
датів тільки з питаннь тієї чи іншої 
юрисдикції зменшує їхні можливості 
в майбутньому брати участь у конкурсі 
на зайняття вакансій у місцевих за-
гальних, господарських та адмінсудах. 
Та не виключено, що більшість претен-
дентів ще до подання документів до 
ВККС знають, у суді якої юрисдикції 
хочуть працювати. 

19—20 вересня комісія перевірить 
готовність 1453 претендентів працю-
вати в судах чотирьох юрисдикцій. 
Головне, аби через бажання не позба-
вити кандидатів права вибору, судова 
система не втратила професіоналів, 
знавців своєї справи, які за 2 місяці 
не встигнуть стати універсальними 
кандидатами. �

6 судова влада



ЗВІЛЬНЕННЯ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про внесення зміни до Постанови 
Верховної Ради України «Про 
звільнення суддів» Верховна Рада 
України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Абзац четвертий Постанови Верхов-
ної Ради України «Про звільнення суд-
дів» від 21 жовтня 2010 року №2642-VI 
викласти в такій редакції:
«Воронко Ірину Антонівну».

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН
м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5128-VI

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 6 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Звільнити Любашевського 
Вячеслава Полікарповича з посади 
судді Львівського апеляційного 
адміністративного суду у зв’язку 
з набранням законної сили 
обвинувальним вироком 
щодо нього.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН
м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5127-VI

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Україна —
на користь 
В’єтнаму
Нашу країну відвідали правники 
з В’єтнаму. Делегація прибула, 
щоб ознайомитися з історією 
виникнення та роботою 
Конституційного Суду України. 
В’єтнамські юристи зацікавилися 
нашим досвідом, адже в себе вдома 
вони працюють над створенням 
єдиного органу конституційної 
юрисдикції. 

За сприяння Союзу юристів та його 
керівника Валерія Євдокимова інозем-
на делегація зустрілася із заступником 
Голови КС Сергієм Винокуровим. Суддя 
розповів гостям про історію створення, 
правові засади діяльності та функції КС, 
принципи формування складу суддів, 
торкнувся процедури ухвалення рішень 
і питань організації роботи єдиного 
органу конституційної юрисдикції. 
С.Винокуров підкреслив, що рішення 
цього Суду мають найвищу юридичну 
силу й ніким не можуть бути скасовані.

В’єтнамські гості проявили гли-
бокий інтерес до усіх питань, про які 
йшлося в ході зустрічі. Як зазначив пре-
зидент В’єтнамської асоціації юристів 
Фам Коук Янь, місія делегації — мак-
симально вивчити український досвід 
створення й роботи КС. За словами 
правника, у В’єтнамі зараз працюють 
над створенням органу конституційної 
юрисдикції, який би захищав права 
громадян, тому в’єтнамські юристи 
розцінюють український досвід і на-
працювання в цій сфері як надзвичайно 
важливі й корисні для їхньої країни.

С.Винокуров побажав в’єтнамській 
стороні успішної реалізації їхнього 
завдання й пообіцяв правову допо-
могу. Він також передав в’єтнамським 
правникам низку матеріалів, зокрема 
текст закону «Про Конституційний 
Суд України» та інші документи, які 
допоможуть В’єтнаму під час створення 
свого конституційного суду.

В’єтнамська делегація щиро подя-
кувала С.Винокурову за змістовну та 
цікаву розповідь про діяльність КС і 
висловила зацікавленість у подальших 
плідних контактах з українськими 
конституціоналістами. �

ФІНАНСИ

Плюс 50 мільйонів
Міністерство фінансів довело 
до відома Державної судової 
адміністрації граничні показники 
видатків загального фонду 
держбюджету на 2013 рік 
з метою подальшого формування 
бюджетного запиту.

Відповідно до листа міністерства 
сума видатків за загальним фондом 
держбюджету на 2013 рік становить 
2422766,8 тис. грн. Нагадаємо, що 
згідно з головним фінансовим доку-
ментом на цей рік ДСАУ було виді-
лено 2373242,2 тис. грн. Тобто наразі в 
Мінфіні «розщедрилися» лише на 50 

млн грн., хоча цих коштів вочевидь не 
вистачить навіть на виконання дору-
чення Президента щодо забезпечення 
виплат працівникам апарату судів за 
рахунок загального, а не спеціального 
фонду. Адже цього року за статтею 
«оплата праці» зі спецфонду перед-
бачено виплатити майже 973 млн грн.

Наразі, як повідомляють у ДСАУ, 
відповідно до встановленої суми видат-
ків здійснюється розподіл граничних 
обсягів видатків між судами та уста-
новами для підготовки ними проектів 
кошторисів, після надання яких ДСАУ 
буде сформовано та подано Мінфіну 
бюджетний запит на 2013 рік. �

ПЕРЕЇЗД

ВСС змінить 
«прописку»
Наприкінці липня стало 
відомо, що Вищий 
спеціалізований суд з розгляду 
цивільних і кримінальних 
справ нарешті отримав інше 
приміщення.

Кабінет Міністрів розпорядженням 
від 6.06.2012 №470-р передав Вищому 
спеціалізованому суду з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ будівлі 
№№57, 58 і 59 військового містечка №127 

по вул. Дегтярівській, 28-а у м.Києві, 
закріпивши їх за судом на праві опера-
тивного управління.

Цим же розпорядженням скасо-
вано, як нереалізовані пункти 1 і 2 
розпорядження КМ «Про розміщення 
Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ» від 10.11.2010 №2088, згідно з 
якими ВСС передавалися будівлі по 
вул. Пилипа Орлика, 4 і 4-а, в яких ра-
ніше розміщувався Верховний Суд. �

ПІДСУМКИ

Краще за півроку 
Серед досягнень — створення судової палати 
в кримінальних справах

МАР’ЯНА ПАВЛОВСЬКА, 
прес-секретар 
Апеляційного суду АРК

30 липня в Апеляційному 
суді Автономної Республіки 
Крим відбулися оперативна 
нарада та збори суддів, на 
яких було підбито підсумки 
роботи установи за перше 
півріччя поточного року. 
Під час наради обговорили 
дані судової статистики, 
узагальнення судової практики 
та питання надання методичної 
допомоги служителям Феміди 
місцевих судів у застосуванні 
законодавства за підсумками 
першого півріччя 2012 року.

Робота кипить

Звітуючи про роботу установи за 
перше півріччя, голова Апеляційного 
суду АРК Валерій Чорнобук зазначив, 
що за вказаний період було створено 
судову палату в кримінальних справах 
Апеляційного суду АРК у м.Феодосії. 
До її складу увійшли законники з різ-
них регіонів. Приміщення оснащене 
усім необхідним інвентарем і від-
повідає сучасним вимогам режиму 
таємності та захисту інформації з об-
меженим доступом.

Також до позитивних змін можна 
віднести призначення заступника голо-
ви суду, який координуватиме на уково-
методичну діяльність в установі. 

Керівництвом апеляційного суду 
було докладено максимум зусиль, аби 
значно зменшити кількість криміналь-
них справ, у яких підсудні тримаються 
під вартою довше 6 місяців. Була про-
ведена робота із надання методичної 
допомоги місцевим загальним судам 
автономії. Значну увагу було приді-
лено новій редакції КПК.

Нагадаємо, в травні цього року 
за ініціативи В.Чорнобука в Апеля-
ційному суді АРК відбувся семінар 
для суддів першої та апеляційної 
інстанцій а втономі ї з вивчення 
концептуальних положень КПК за 
участю радника Президента, одного 
зі співавторів кодексу Андрія Порт-
нова. А в червні відбулася координа-
ційна нарада щодо організації робо-
ти, пов’язаної з розглядом питань з 
оперативно-розшукової діяльності, 
що виникли у зв’язку із прий няттям 
нової редакції кодексу, у якій взяли 
участь керівники правоохоронних 
органів автономії.

Гуртом за КПК

На особливостях підготовки суд-
дів до застосування нових положень 
кримінального процесуального зако-
нодавства у зв’язку з прийняттям ново-

го КПК під час свого виступу окремо 
зупинився й голова ВККС Ігор Самсін. 
Він зауважив, що в кодексі є новели 
процесуального характеру, які сис-
темно застосовуватимуться не лише 
судом, а й сторонами та іншими учас-
никами кримінального провадження. 
На його думку, саме ця обставина по-
винна стимулювати всіх учасників 
провадження до встановлення єдиних 
підходів до праворозуміння й право-
застосування норм КПК. 

І.Самсін переконаний, що цієї 
мети можна досягти з допомогою 
комплексного вивчення норм КПК та 
вирішення можливих проблем у його 
застосуванні всіма зацікавленими 
суб’єктами. Він повідомив, що у верес-
ні ВККС у співпраці з Верховним судом 
та Вищим спеціалізованим судом роз-
почнуть навчання щодо застосування 
нових положень кримінального про-
цесуального законодавства. 

У свою чергу голова Апеляційного 
суду АРК пообіцяв і надалі проводити 
семінари, наради та круглі столи за 
участю авторів КПК, науковців, суд-
дів вищих інстанцій та юристів-прак-
тиків з метою швидшого освоєння 
нового закону та уникнення помилок 
при розгляді кримінальних справ. 
«Новели КПК свідчать про гуманіза-
цію та демократизацію українського 
суспільства, а також відповідають 
європейським стандартам захисту 
прав та свобод громадян», — зазначив 
В.Чорнобук.

Прагнути до професіоналізму

Також І.Самсін поінформував при-
сутніх про результати роботи очолю-
ваного ним колегіального органу щодо 
формування суддівського корпусу 
автономії. Він розповів про випадки 
притягнення до дисциплінарної від-
повідальності кримських законників 
та проаналізував їхні помилки.

Голова комісії акцентував увагу 
на тому, що підтримання високого 
рівня компетентності — обов’язок 
кожного служителя Феміди. Він за-
кликав суддів активно використо-
вувати передбачене законом право 
на покращення професійного рівня 
шляхом проходження підготовки та 
підвищення кваліфікації. «Один із 
головних шляхів досягнення висо-
кої якості здійснення судочинства 
та стабільності судової й правової 
системи держави — це довіра до суду 
та правосуддя з боку суспільства. А 
така довіра формується завдяки висо-
кому суддівському професіоналізму, 
правильному розумінню завдань, по-
кладених на законників та керівників 
судів, щоденної роботи та співпраці 
служителів Феміди усіх рівнів. По-
трібно разом працювати в судовій 
системі, боротися з її негативними 
явищами та проявами», — зазначив 
у своїй доповіді І.Самсін. �

Під час наради, присвяченій підсумкам роботи за перше півріччя, президія уважно слухала доповіді 
секретарів судових палат Апеляційного суду АРК.

Заступник Голови КС С.Винокуров (праворуч) 
залюбки розповідав представникам 
В’єтнамської асоціації юристів історію 
створення Суду.

ОБГОВОРЕННЯ

Буковинським 
оком на Феміду
У Чернівцях розглянули проект 
Стратегічного плану розвитку 
судової гілки влади України. 
Дискусії у фокус-групах були 
організовані проектом Агентства 
США з міжнародного розвитку 
(USAID) «Україна: справедливе 
правосуддя» разом з Державною 
судовою адміністрацією.

У дискусіях взяли участь майже 
півсотні правників. Зокрема, голо-
ва Апеляційного суду Чернівецької 
області Олексій Черновський, Гос-
подарського суду Чернівецької об-
ласті Борис Желік, Чернівецького 
окружного адміністративного суду 
Анатолій Огородник, а також слу-
жителі Феміди, працівники апара-
ту цих установ. Свої бачення щодо 
стратегії розвитку судової влади 
висловили також керівники, закон-
ники та працівники апарату Першо-
травневого, Шевченківського, Сад-
гірського районних судів м.Чернівці 
та Кельменецького, Заставнівського, 
Сокирянського, Хотинського, Сторо-
жинецького, Вижницького, Путиль-
ського, Герцаївського районних судів 
Чернівецької області. Також у заході 
взяли участь представники ДСАУ 

та Державної виконавчої служби го-
ловного управління юстиції в Черні-
вецькій області.

Під час обговорення питання стра-
тегічного планування розвитку судо-
вої влади учасники зібрання вислови-
ли думку щодо потреби поновлення 
діяльності рад суддів областей, котрі 
могли б на місцевому рівні вирішувати 
стратегічні питання діяльності обите-
лей Феміди, зокрема щодо призначень 
на адміністративні посади тощо.

Законники та працівники апаратів 
судів Буковини відзначали нерівно-
мірний розподіл коштів на оплату 
праці суддів та працівників апарату 
суду, що спричинило низький рівень 
заробітних плат останніх та призвело 
до численних скарг до органів законо-
давчої, виконавчої та судової влади. 
Голова Чернівецького окружного ад-
міністративного суду Анатолій Ого-
родник наголосив на потребі єдності 
судової системи, а також у збільшенні 
авторитету кожного суду зокрема та 
судової влади загалом.

Обговоривши стратегічні напрям-
ки планування розвитку судової 
влади, учасники дискусії визначили 
кроки, необхідні для виконання по-
ставлених завдань. �

ВИБОРИ

Час застосовувати знання!
Адмін’юстиція навчилась однаковому тлумаченню нововведень
Завершилася серія регіональних 
навчальних семінарів для 
представників адміністративних 
судів щодо однакового тлумачення 
та застосовування законодавства 
при вирішенні виборчих спорів. 

Усього протягом червня—липня 
2012 року відбулося 9 регіональних 
тематичних семінарів у всіх апеля-
ційних адміністративних округах 
країни, а також науково-практична 
конференція з питань виборчого зако-
нодавства. Під час теоретичних занять 
проаналізовано основні нововведення 
та відмінності від законодавства про 
вибори народних депутатів минулих 
років. Судді обмінювалися думками 
стосовно складних питань тлумачен-

ня окремих положень закону «Про 
вибори народних депутатів України» 
та формування єдиної практики його 
застосування у світлі зобов’язань на-
шої держави про забезпечення вільних 
виборів до парламенту.

Участь у семінарах узяли представ-
ники всіх окружних та апеляційних 
адмінсудів країни, а також місцевих 
судів загальної юрисдикції, які спе-
ціалізуються на розгляді виборчих 
спорів. Передбачається, що отримані 
знання та навички учасники семіна-
рів передаватимуть своїм колегам на 
місцях.

За словами голови Вищого адмі-
ністративного суду Ігоря Темкіжева, 
підготовка до виборів була одним із 
ключових завдань для адміністра-

тивного судочинства. «Суддівський 
корпус адміністративних судів добре 
усвідомлює, що точне й неухильне 
додержання та застосування норм 
чинного законодавства під час роз-
гляду спорів щодо правовідносин, 
пов’язаних з виборчим процесом, є 
неодмінною умовою забезпечення їх 
правильного, справедливого й швид-
кого розв’язання», — зауважив голова 
ВАС. 

Як наголосив заступник голови 
ВАС Михайло Цуркан у коментарі 
«Судово-юридичній газеті», щоб за-
безпечити вимогу законодавства щодо 
організації роботи під час виборчого 
процесу, у кожному суді відпрацьову-
ються необхідні заходи, вивчаються 
відповідні рекомендації, що надають-

ся вищими судовими інстанціями, 
РСАС. Необхідність такого навчання 
обумовлена не стільки змінами у ви-
борчому законодавстві, скільки існу-
ванням численних недоліків у законі. 
Серед них є незначні, які, на його по-
гляд, суттєво не вплинуть на виборчий 
процес, але є й такі проблемні момен-
ти, які при певних обставинах можуть 
створити умови для виникнення 
сумнівів у легітимності самих вибо-
рів. «Передусім мова йде про порядок 
врахування голосів виборців, які пе-
ребувають за межами України, про 
мажоритарні виборчі округи, а також 
про можливість кандидатів у депутати 
балотуватися у всіх 225 мажоритар-
них виборчих округах одночасно», — 
уточнив М.Цуркан. �
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АДВОКАТУРА K

Майже за всі пропозиції делегати голосували одностайно. 
Хоча згодом розподіл прохідних місць викликав суперечки.

Миколу МАРТИНЕНКА (ліворуч) і Арсенія ЯЦЕНЮКА називають одними 
з небагатьох, хто формував виборчі списки.

Мешканці навколишніх будинків 
могли спостерігати за з’їздом на власні очі.

БАТЬКІВЩИНА

З’їзд 
під небом
«Батьківщина» визначилася 
з виборчим списком біля свого штабу. 
Партійний з’їзд пройшов 
у «революційних» умовах: 
під спекотним сонцем і без тривалих промов. 
На те, щоб затвердити список кандидатів, 
опозиціонерам вистачило однієї години.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ

Обіцяють на відмінно
30 липня Партія регіонів провела перший етап XIV з’їзду. 
На ньому делегати затвердили передвиборну програму, список 
кандидатів у народні депутати багатомандатному 
та одномандатних виборчих округах. Партійці звітували 
про успіхи й упевнено говорили про перемогу на виборах, 
обіцяючи блискуче скласти політичний екзамен на відмінно. 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО ТА ПРЕССЛУЖБА ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

Перші особи країни та Партії регіонів не приховували емоцій, 
радіючи тому, що відбувається.

Певно, Юрія МІРОШНИЧЕНКА 39-е місце в партійному списку цілком улаштовує.

З’їзд зібрав понад 6 тис. гостей з усієї України та світу.

Перша п’ятірка – не сюрприз: Микола АЗАРОВ, Таїсія ПОВАЛІЙ, Сергій ТІГІПКО, 
Андрій КЛЮЄВ та Олександр ЄФРЕМОВ. 

Радник Президента Олена ЛУКАШ поспішає на зібрання. 

НАША УКРАЇНА

Триєдині альтернативні патріоти
31 липня відбувся з’їзд «Нашої України», Української народної партії та Конгресу українських націоналістів, на якому ці три 
націонал-демократичні політичні організації об’єдналися в Союз патріотичних сил. Виборчий список нового утворення очолив 
екс-президент Віктор Ющенко. Лідер патріотів назвав свою політичну силу єдиною альтернативою на виборах.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Трійка з першої п’ятірки виборчого списку Союзу патріотичних сил мовчки дивилась, 
як зал покидає давня соратниця В.ЮЩЕНКА Валентина Ульянченко.

В.ЮЩЕНКО пояснював допитливим журналістам, у чому альтернативність 
його об’єднання та чому він не виселяється з державної дачі.
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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

РЕКЛАМА

ПРОТЕСТИ

«Мовний» марш
ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

Відразу після партійного з’їзду прихильники «Батьківщини» 
вишикувалися в колону й рушили пішою ходою до Верховної Ради, 
де парламентська більшість готувалася вирішити подальшу долю 
Володимира Литвина й закону про мовну політику.

 Опозиціонери хоча й ускладнили автомобілістам життя, все ж залишили для них 
частину дороги.

Від липневого сонця можна було сховатися в тіні прапора. До парламенту колона прибула на чолі з лідерами опозиції, хоча частина з них 
вирішила не йти весь шлях, а приєдналася до соратників біля Кабміну.

МОМЕНТИ ІСТИНИ

Позачергове законотворення
У розпал спекотного літа, та ще й у важкий день 157 нардепів зажадали позачергового побачення з колегами. 
Зібралися не всі, а зареєструвалося ще менше. Опозиціонери до сесійної зали зайшли, але лише для того, аби 
оголосити свої вимоги. Більшість вислухала й зробила так, як і було намічено порядком денним…

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Аби опозиція не прорвалася до президії, на початку засідання входи до неї 
завбачливо захистили.

В урядовців були свої завдання для законотворців, зокрема ратифікація 
Договору про зону вільної торгівлі в СНД.

Співавтори мовного закону — Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО (ліворуч) та Сергій КІВАЛОВ — разом переконували колег, 
що їхня ініціатива українській мові не загрожує.

Адам МАРТИНЮК (ліворуч) і надалі сидітиме поруч з В.ЛИТВИНОМ, 
та особливих радощів у обох це не викликає. 

На вимоги опозиції, які озвучив Арсеній ЯЦЕНЮК, 
більшість відповіла одностайним голосуванням.

9№32 (1071), 4  10 СЕРПНЯ 2012 Р. фотофакт



ДУМКА НАУКОВЦЯ

Правомочність 
на папері
Народ має отримати можливості безпосередньої реалізації 
належної йому влади

АРТЕМ ЯНЧУК, 
головний консультант 
Інституту законодавства 
Верховної Ради України, 
кандидат юридичних наук

У контексті початку діяльності 
Конституційної асамблеї та 
створення в її складі комісії 
з питань здійснення народовладдя 
виникають закономірні 
запитання: якими мають бути 
зміни до Конституції в цій частині, 
що має запропонувати відповідна 
комісія, чи повинні відповідні 
зміни вплинути на розвиток 
усього масиву законодавства 
у сфері народовладдя?

Права без реалізації

Для відповідей необхідно насам-
перед звернутися до питання безпо-
середнього здійснення влади народом, 
що зафіксовано в Основному Законі. 
Так, Конституція визначає засади 
безпосереднього здійснення влади 
народом, урегульовує правову основу 
окремих форм такої діяльності, на-
зиває деякі види цих форм, суб’єктів, 
осіб, уповноважених на призначен-
ня окремих з них тощо. Базовими 
основами конституційно-правового 
регулювання безпосереднього на-
родовладдя є положення близько 
27 статей Основного Закону. Частина 
відповідних норм стала предметом 
офіційного тлумачення Конституцій-
ного Суду або встановлення відповід-
них правових позицій у його актах 
(зокрема в рішеннях від 19.04.2001 
№4-рп/2001, від 5.10.2005 №6-рп/2005, 
від 16.04.2008 №6-рп/2008). 

Питання також знайшло відобра-
ження в міжнародних актах. Так, у ч.1 
ст.21 Загальної декларації прав люди-
ни зазначається, що «кожна людина 
має право брати участь в управлінні 
своєю країною безпосередньо або че-
рез вільно обраних представників». 
Згідно з ч.3 цієї статті «воля народу 
повинна бути основою влади уряду». 
Відповідно ж до §1 ст.11 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод «кожен має право на свободу 
мирних зібрань і свободу об’єднання 
з іншими особами, включаючи право 
створювати профспілки та вступати 
до них для захисту своїх інтересів». 

Аналіз законів України дозволяє 
виділити ті з них, які повністю або 
частково присвячені нормативному 
регулюванню безпосереднього здій-
снення влади народом. Серед них 
можна назвати закони «Про всеукра-
їнський та місцеві референдуми», «Про 
вибори народних депутатів України», 
«Про звернення громадян», «Про 
об’єднання громадян».

Однак наведена нормативна база 
України, міжнародні нормативно-пра-
вові акти на практиці не дозволяють 
народу безпосередньо реалізовувати 
належну йому владу в повній мірі. 
Комплексний аналіз стану законо-
давчого забезпечення прямого воле-
виявлення народу свідчить про до-
статньо низький рівень деталізації як 
матеріальних засад владної діяльності 
громадян, так і окремих її видів. Не 
дають надії на поліпшення ситуації 
й ті законопроекти, які прямо чи по-

бічно спрямовані на вдосконалення 
норм у цій сфері. Проте навіть у разі 
ухвалення таких документів суттєвого 
зрушення в бік покращення правових 
приписів, що стосуються здійснення 
влади народом безпосередньо, не очі-
кується. 

Напевне, така ситуація викликана 
помилковим уявленням про способи 
забезпечення безпосередньої демо-
кратії. Замість спроби комплексного 
врегулювання питань спостерігаються 
тільки наміри щодо змін та вдоскона-
лення форм такої діяльності — виборів 
і референдумів, які не можуть охопити 
всього її масиву. 

Зміщення акцентів

Такий підхід є недоліком не тільки 
України, він притаманний фактично 
всім без винятку країнам світу. Саме 
підміна понять, зміщення акцентів — 
з комплексного врегулювання безпо-
середньої владної діяльності на нор-
мативне визначення її форм — часто 
стає приводом для розчарування в 
демократії.

Так, австрійський економіст і фі-
лософ Фрідріх Хайєк зазначав, що 
«обраний нами конкретний процес 
з’ясування того, що ми називаємо 
волею народу, спричиняє наслідки, 
які практично не мають стосунку до 
чогось, вартого назви «спільної волі» 
будь-якої істотної частини населен-
ня» (див.: Хайєк Ф.А. Право, законо-
давство та свобода: Нове викладення 
широких принципів справедливості 
та політичної економії: В 3-х т. Т.3.: 
Політичний устрій вільного народу: 
Пер. з англ. — К.: Сфера, 2000).

Для окреслення шляхів удоско-
налення нормативного забезпечення 
безпосереднього здійснення влади 
народом насамперед слід визначити-
ся, що розуміти під цим терміном. На 
нашу думку, безпосереднє здійснен-
ня влади народом необхідно визна-

чати як окремий вид публічної влади, 
що має домінантний характер від-
носно інших видів публічної влади 
та має комплексний, повновладний, 
легітимний характер, здійснюється 
постійно й безперервно та означає 
право та реальну здатність народу 
прямо реалізовувати належну йому 
владу через учинення установчої, 
правотворчої, ініціативної, контр-
ольної, захисної діяльності. Отже, 
для ефективного конституційно-
правового регулювання безпосеред-
ньої демократії необхідно змінити 
акценти — з правового регулювання 
її форм на правове забезпечення та 
регулювання безпосередньої владної 
діяльності народу, закріплення видів  
останньої.

Тому не можна обмежуватися вне-
сенням змін до законів або ж ухва-
ленням їх у нових редакціях. Новації 
повинні мати значно глибше коріння, 
змістовніший фундамент. Ідеться про 
необхідність унесення в текст Основ-

ного Закону базових положень щодо 
безпосереднього здійснення влади 
народом.

Влада від народу

Передусім зміни до Конституції 
мають стосуватися закріплення в ній 
основних видів здійснення владної 
діяльності народом безпосередньо. 
При цьому, закріплюючи на консти-
туційному рівні можливість установ-
чої, правотворчої, ініціативної, конт-
рольної, захисної діяльності народу, в 
Основний Закон варто також закласти 
головні їх підвиди та форми. Для цього 
необхідно визначити критерії, методи, 
що використовуються для досягнення 
результатів, а також форми реалізації 
владної діяльності народу.

Установча діяльність посідає клю-
чове місце у безпосередній демократії. 
Адже позиціонується як виключне 
право народу на самостійну владну 
діяльність, що має засновницький, 
первинний, обов’язковий та невідчу-
жуваний характер, опосередковується 
повнотою та єдністю визначальних 

елементів. Ідеться про прийняття 
найважливіших для існування наро-
ду та держави рішень, визначення чи 
зміну конституційного ладу в Україні 
шляхом прийняття акта найвищої 
юридичної сили, ухвалення й затвер-
дження законів (інших правових ак-
тів), формування органів державної 
влади та місцевого самоврядування 
або прийняття рішень, реалізація 
яких виходить за встановлені держа-
вою інституційні межі. З огляду на 
це установча діяльність народу може 
включати такі види:

• формування представницьких 
органів публічної влади (органів 
державної влади та місцевого само-
врядування), їх періодична зміна, що 
здійснюється у формі проведення чер-
гових і позачергових демократичних 
виборів;

• визначення та зміна державного 
ладу шляхом прийняття Конституції, 
ухвалення й затвердження законів 
(інших правових актів), що здійсню-
ється шляхом всеукраїнських рефе-
рендумів;

• визначення та зміна основ жит-
тя територіальної громади шляхом 
ухвалення (затвердження) її статуту 
та прийняття інших рішень місцевого 
значення, що здійснюється за допомо-
гою місцевих референдумів;

• самовизначення народу, тобто ви-
рішення питання про створення дер-
жави, приєднання до іншої держави, 
об’єднання з іншим народом, що реа-
лізується шляхом прийняття рішень 
усеукраїнським референдумом.

Правотворення 
й контроль

Правотворча діяльність народу 
полягає в започаткуванні, зміні або 
скасуванні ним норм та спрямована 
на врегулювання соціальних відносин 
шляхом пізнання й оцінки колектив-
них правових потреб суспільства та 
держави, індивідуальних потреб та 
їх задоволення через створення спра-
ведливих актів загальнодержавного 
та локального значення, ухвалення 
яких є своєрідною правовою формою 
суспільного договору, що грунтується 
на загальній волі (волевиявленні наро-
ду). Видами такої діяльності є народна 
законотворчість, інші форми загально-
державного правотворення та локаль-
не правотворення, що реалізується за 
допомогою всеукраїнських і місцевих 
референдумів. При цьому правотвор-
ча діяльність змістовно, формально та 
функціонально поєднана з установчою 
діяльністю народу, до якого вона має 
стосунок як конкретне до загально-
го, частина до цілого. Виділення її в 
окремий вид зумовлене тим, що вона 
має особливий характер. Без неї без-
посередня владна діяльність не мала 
б цілісного та завершеного вигляду, 
зовнішнього виразу. Крім того, дана 
діяльність має найбільш точне доку-
ментальне та текстуальне оформлення, 
тобто абсолютно визначений формаль-
но-правовий результат.

Ініціативно-дорадча діяльність 
народу дозволяє акцентувати увагу 
органів публічної влади на вирішенні 
питань, що становлять суспільний 
інтерес. Фактично в умовах демокра-
тії ця форма діяльності є найпошире-
нішою, адже за допомогою неї народ 
визначає пріоритетні напрями змін 
у державі, найважливіші завдання 
органів публічної влади. Даний вид 

діяльності є способом зв’язку народу 
з владою. 

До видів ініціативно-дорадчої ді-
яльності варто віднести:

• петиційну діяльність, що реалі-
зується у формі звернень громадян;

• ініціативну діяльність, що реалі-
зується шляхом загальнодержавних і 
місцевих народних ініціатив, зборів 
громадян;

• дорадчу діяльність, що реалізу-
ється за допомогою громадських та 
інших видів слухань, дорадчих опи-
тувань тощо.

Контроль має надзвичайно важливе 
значення як для всієї безпосередньої 
владної діяльності народу, так і для ста-
більності суспільних відносин, профі-
лактики суспільно небезпечних явищ. 
З огляду на це до видів конт рольної 
діяльності народу слід віднести:

• безпосередню його участь у здій-
сненні правосуддя, що реалізується у 
формі діяльності народних засідателів 
і присяжних;

• контроль за діяльністю парла-
ментарів і депутатів місцевих рад, що 
знаходить своє вираження у вигляді 
доручень виборців, звітів народних 
обранців тощо;

• контроль за діяльністю органів 
державної влади, органів влади Ав-
тономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування, що реалі-
зується завдяки роботі громадських 
організацій та інших інститутів гро-
мадянського суспільства.

Захист від узурпації

Визнаючи народ носієм сувереніте-
ту і єдиним джерелом влади в Україні, 
виключним суб’єктом визначення і змі-
ни конституційного ладу (ст.5 Консти-
туції), Основний Закон фактично наді-
лив Український народ правомочністю 

щодо захисту даного права у разі спро-
би узурпації будь-ким державної влади, 
права народу здійснювати державну 
владу, визначати і змінювати конститу-
ційний лад  (чч.2, 3, 4 ст.5) або ж виходу 
органів державної влади чи місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб при 
здійсненні ними своїх повноважень за 
межі Конституції та законів (ч.2 ст.6, ч.2 
ст.19 Основного Закону). З огляду на це 
видами захисної діяльності народу є:

• відкликання народних депутатів 
і депутатів місцевих рад;

• дострокове припинення повно-
важення органів та посадових осіб пу-
блічної влади, що здійснюється через 
проведення відповідного референдуму;

• народне вето на ухвалені парла-
ментом чи іншим органом публічної 
влади акти, що здійснюється шляхом 
проведення загальнодержавних чи 
місцевих референдумів;

• мирний опір органам влади в разі 
порушення ними Конституції та зако-
нів, що здійснюється у формі зборів, 
мітингів, походів і демонстрацій, а 
також страйків;

• збройний опір органам влади в 
разі порушення ними Конституції та 
законів, що здійснюється у формі по-
встань, революцій тощо.

***

Запропоновані види, підвиди й 
форми безпосередньої демократії є 
авторським баченням, а тому можуть 
не збігатися як з підходами інших ав-
торів, так і з усталеними поглядами.

Внесення відповідних змін до Кон-
ституції згодом могло б стати основою 
для прийняття спеціальних законів, 
де були б деталізовані відповідні при-
писи. Таким чином, для законодавчого 
регулювання безпосередньої владної 
діяльності народу доцільним є:

• внесення змін до Основного За-
кону в частині конкретизації положень 
щодо прямого здійснення влади на-
родом, окреслення видів та підвидів 
безпосередньої владної діяльності 
народу, її форм;

• розробка та прийняття на основі 
запропонованих змін до Конституції 
законів «Про установчу діяльність 
народу», «Про правотворчу діяльність 
народу», «Про ініціативно-дорадчу 
діяльність народу», «Про контроль-
ну діяльність народу», «Про захисну 
діяльність народу» або ж ухвалення 
єдиного акта, який би об’єднував усі 
види, підвиди та форми владної діяль-
ності народу, — закону «Про основні 
засади безпосереднього здійснення 
влади народом». �

КОНТРОЛЬ

Бланки 
стануть 
доступними
Кабмін пропонує спростити 
процедуру виготовлення 
та використання бланків 
цінних паперів, документів 
суворої звітності, 
господарська діяльність 
з виготовлення яких підлягає 
ліцензуванню.

Урядовці схвалили зміни до про-
екту закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо виготовлення документів та 
бланків документів суворого обліку 
або звітності».

Як повідомив міністр юстиції 
Олександр Лавринович, запропо-
новані зміни спрямовані на спро-
щення й здешевлення процедур, 
пов’язаних з реалізацією прав, сво-
бод і обов’язків громадян, та поси-
лення прозорості здійснення таких 
процедур. Для цього пропонується 
внести зміни до 24 законодавчих 
актів, які виключать положення, що 
визначають певні бланки як доку-
менти суворого обліку, звітності та 
фінансової звітності.

Виготовлення таких документів 
та бланків документів є витратною 
процедурою, яка до того ж підлягає 
ліцензуванню. Це впливає на їх вар-
тість, видачу та послуги, і витрати не-
рідко є невиправданими. За словами 
міністра, вони не гарантують співмір-
ного захисту від протиправних пося-
гань на права чи власність кінцевого 
споживача. �

ОСВІТА

Приватне 
виховання
Забезпечити вільний 
вибір батьками умов здобування 
дошкільної освіти їхніми дітьми, 
а також урегулювати єдині 
вимоги до найменування 
посади керівника дошкільного 
навчального закладу пропонують 
у парламенті.

Народний депутат Сергій Бара-
нов-Мохорт подав законопроект «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
дошкільну освіту» (№11019). Згідно з 
проектом дитина зможе здобути до-
шкільну освіту не тільки в дошкіль-
них навчальних закладах, сім’ї або 
за допомогою педагогів, а й «в інших 
навчальних закладах, заснованих на 
державній і інших формах власності».

На місцеву владу й органи місце-
вого самоврядування автор проекту 
пропонує покласти обов’язки із за-
безпечення фінансування витрат на 
утримання, розвиток дошкільних 
навчальних закладів, зміцнення їх 
матеріальної бази, господарського об-
слуговування.

Пропонується ввести єдине найме-
нування посади керівника дошкільно-
го навчального закладу — директор 
(у нинішній редакції закону — заві-
дувач). �

САНКЦІЇ

«Природне» 
покарання
Урядовці пропонують 
захистити довкілля, 
збільшивши штрафи 
за самовільне використання 
природних багатств.

Кабмін подав до парламенту проект 
закону «Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні право-
порушення та Кримінального кодексу 
України» (№11037), яким пропонується 
суттєво збільшити штрафи за пору-
шення вимог законодавства у сфері 
охорони довкілля.

Необхідність збільшення штрафів 
урядовці пояснюють тим, що з 1997 до 
2010 року середньомісячна заробітна 
плата зросла більше ніж у 10 разів, а 
розмір неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян, який застосовуєть-
ся при визначені розміру штрафу, не 
проіндексовано. Як наслідок, штрафи 
весь час залишалися на однаковому 
рівні. 

«Незначний розмір штрафів за по-
рушення вимог природоохоронного 
законодавства унеможливлює належ-
ний рівень екологічної безпеки у дер-
жаві», — говориться в пояснювальній 
записці до проекту.

Зокрема, відповідно до пропозицій 
самовільне захоплення водних об’єктів 
каратиметься штрафом від 70 до 80 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (1190—1360 грн.). Для поса-
дових осіб штрафи за такі порушення 
становитимуть 80—90 неоподатко-
вуваних мінімумів (1360—1530 грн.). 
Сьогодні ж максимальний штраф за 
таке порушення — 136 грн. �

Зміщення акцентів — з комплексного 
врегулювання на нормативне визначення форм 
безпосереднього народовладдя — часто стає 
приводом для розчарування в демократії.

Зміни до Конституції мають 
стосуватися закріплення в ній 
основних видів здійснення владної 
діяльності народом безпосередньо.

Красиві гасла поки що не знаходять свого втілення в життя.

10 законодавча влада



БІЗНЕС

Знижки 
для ІТ
Програмну продукцію 
звільнено від податку 
на додану вартість 
на 10 років. Крім цього, 
ІТ-компанії зможуть 
працювати, не побоюючись 
позапланових перевірок.

Президент підписав закон «Про 
внесення змін до розділу XX «Пере-
хідні положення» Податкового кодексу 
України щодо особливостей оподатку-
вання суб’єктів індустрії програмної 
продукції», ухвалений парламентом 
5 липня.

Законом передбачено тимчасово, з 
1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, 
звільнити від податку на додану вар-
тість операції з постачання програмної 
продукції.

До програмної продукції належать: 
результат комп’ютерного програму-
вання у вигляді операційної системи, 
системної, прикладної, розважальної 
або навчальної комп’ютерної програ-
ми (їх компонентів), а також у вигляді 
інтернет-сайтів та он-лайн-сервісів; 
криптографічні засоби захисту ін-
формації.

Крім того, у новому законі виклю-
чені норми, які передбачають необ-
хідність проведення позапланових 
перевірок суб’єктів ІТ-галузі органа-
ми податкової служби та одержання 
відповідного висновку Державного 
агентства з питань науки, інновацій 
та інформатизації. �

МОЖЛИВОСТІ

Торгівля 
за стандартом
Віднині підприємці 
зможуть використовувати 
в торговельних контрактах 
міжнародні правила та звичаї. 
Відповідні нововведення 
підтримав Президент.

Віктор Янукович підписав закон 
«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо ви-
значення умов поставок» №5060-VI. 
Документ надає право підприємцям 
використовувати в контрактах (до-
говорах) внутрішньої та зовнішньої 
торгівлі відомі міжнародні звичаї, 
рекомендації, правила міжнародних 
органів і організацій, а також визна-
чати митну вартість товару на осно-
ві однорідних і нейтральних систем 
оцінки, у тому числі використання в 
контрактах правил Інкотермс будь-
якої редакції.

«Сторони мають право використо-
вувати для визначення умов договорів 
постачання відомі міжнародні звичаї, 
рекомендації, правила міжнародних 
органів та організацій, якщо це не 
заборонено прямо або у виключній 
формі законами України», — йдеться 
в законі. Варто відзначити, що новації 
набули чинності вже на другий день 
після опублікування. �

ПІЛЬГИ

Бонус для інвесторів
За вклад в економіку звільнятимуть від податків
Кабмін пропонує до 2018 р. 
звільнити від обов’язкової 
сплати податку на прибуток 
суб’єкти господарювання, 
які реалізують інвестиційні 
проекти в пріоритетних 
галузях економіки.

За даними Державної служби 
статистики, у 2011 р. прямі інозем-
ні інвестиції в Україні становили 
$4,55 млрд, що навіть менше, ніж ро-
ком раніше. При цьому обсяг зазна-
чених інвестицій на душу населення 
в нашій країні станом на 1 квітня 2012 
р. дорівнював $1,115 тис., тоді як від-
повідно до підрахунків Європейсько-
го банку реконструкції та розвитку 
такий показник на початку 2010 р. у 
Чехії становив $7,418 тис., у Болгарії — 
$6,226 тис., у Польщі — $3,155 тис.

Тому в Уряді вирішили заманити 
інвесторів податковими пільгами. 

Ініціатори змін сподіваються, що за-
вдяки цьому будуть створюватися нові 
робочі місця, впроваджуватимуться 
новітні технології, розвиватиметься 
інфраструктура депресивних тери-
торій.

Законопроектом передбачається 
запровадити особливості стягуван-
ня податку на додану вартість та по-
датку на прибуток підприємств для 
суб’єктів господарювання, які реалі-
зують затверджені в установленому 
законодавством порядку інвестицій-
ні проекти в пріоритетних галузях 
економіки.

Розмір інвестицій для охочих отри-
мати пільги має перевищувати:

• €3 млн — для суб’єктів великого 
підприємництва;

• €1 млн — для суб’єктів середньо-
го бізнесу;

• €500 тис. — для суб’єктів малого 
підприємництва.

Крім цього, кількість створених 
нових робочих місць має переви-
щувати:

• 150 — для суб’єктів великого під-
приємництва;

• 50 — для суб’єктів середнього 
бізнесу;

• 25 — для суб’єктів малого підпри-
ємництва;

Також закон передбачає, що се-
редня зарплата працівників має у 
2,5 раза перевищувати мінімальну 
зарплату, встановлену на 1 січня 
звітного року.

Для суб’єктів господарювання, 
які відповідатимуть усім критеріям, 
ставка податку на прибуток підпри-
ємств становитиме з 1 січня 2013 р. 
до 31 грудня 2017-го — 0%, а до кінця 
2022 р. — 8% 

При цьому суми податку на при-
буток, які мали бути сплачені на за-
гальних підставах, суб’єкт інвести-

ційної діяльності переказуватиме на 
спеціальний рахунок, відкритий ним в 
органі Державної казначейської служ-
би. Кошти можна буде використати 
виключно на придбання устаткуван-
ня, для потреб власного виробництва, 
пов’язаного з реалізацією інвестицій-
ного проекту.

Крім цього, проектом передба-
чається, що до 1.01.2018 при здій-
сненні операцій з увезення на митну 
територію України обладнання та 
комплектуючих до нього суб’єкти 
гос по дарювання зможуть за власним 
бажанням видавати митному органу 
податковий вексель на суму податко-
вого зобов’язання з податку на додану 
вартість з терміном його погашення 
на 60-ий календарний день з дати його 
видачі. Щоправда, це устаткування не 
має бути підакцизним чи вживаним. 
Крім цього, в Україні не повинно ви-
готовлятися його аналогів. �

ЗАГРОЗИ

Втрата контролю
Новий закон дозволить держпідприємствам обходитися без тендерів
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Державні підприємства 
усуваються від тендерних 
процедур. Прихильники таких 
змін переконані, що це допоможе 
в конкуренції з приватними 
компаніями, а противники —
побоюються розквіту корупції та 
розкрадання коштів.

Мільярди — під загрозою

Президент підписав акт «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України з питань державних за-
купівель» №5044-VI. Цей документ був 
ухвалений Верховною Радою 4 липня, а 
невдовзі свій автограф під ним поставив 
спікер Володимир Литвин. При цьому 
Голова ВР вирішив не чекати, коли нар-
депи вирішать його подальшу долю на 
позачерговій сесії й підписав закон, не-
зважаючи на заяву про відставку.

Серед основних змін закону — на-
дання державним підприємствам пра-
ва проводити закупівлі за скороченою 
процедурою. Витрачати гроші в обхід 
тендерів зможуть також комунальні 
підприємства й господарські товари-
ства з часткою держкапіталу понад 50%. 
Щоправда, є винятки: тендери мають 
проводити підприємства, які здійсню-
ють закупівлі за державні кошти, а та-
кож монополісти.

«Головний меседж цього закону по-
лягає в тому, що державні підприємства 
не будуть підпадати під тендерні про-
цедури у випадку, якщо закупівлі здій-
снюватимуться не за державні кошти, 
а за кошти, які вони самі заробили», — 
наголосив «регіонал» Олексій Плотні-
ков. Тобто, уточнив нардеп, якщо мова 
йде не про бюджетні кошти чи державні 
кредити, держпідприємства зможуть 
закуповувати продукцію так само, як 

це роблять приватні, що зрівнює їхні 
можливості в комерційній діяльності.

Разом з тим новації виводять з-під 
дії тендерного законодавства не лише 
підприємства, а й усі держустанови, 
якщо предметом закупівлі є: 

• земля, будівлі чи будь-яка неру-
хомість; 

• освітні послуги, що надаються 
закордонними вищими навчальними 
закладами; 

• фінансові послуги, які надаються 
у зв’язку з емісією, купівлею, продажем, 
передачею цінних паперів або інших 
фінансових інструментів;

• товари й послуги, які закупову-
ються для гастролей.

Противники закону переконані, що 
завдяки змінам керівники державних 
підприємств, вийшовши з-під «тен-
дерного» контролю, зможуть створити 
корупційні схеми. «Мова йде про лега-

лізацію безконтрольного розкрадання 
250 млрд грн. державних коштів, які не 
будуть фіксуватися навіть у «Віснику 
державних закупівель», — наголошує 
народний депутат від «НУНС» Леся 
Оробець. 

Зі свого боку прихильники змін на-
голошують, що тендери вже давно пере-
творилися на корупційну схему й функ-
ції контролю фактично не виконують. 
Разом з тим вони суттєво ускладнюють 
життя як самим держпідприємствам, 
так і тим, хто планує з ними співпрацю-
вати, — створюють складну й затратну 
бюрократичну систему.

Юридична експертиза

Рішуче проти нового закону ви-
ступило головне юридичне управління 
ВР. «Передбачене законопроектом роз-
ширення переліку випадків, на які не 

поширюватиметься дія закону, а відтак 
і процедури закупівлі, може призвести 
до обмеження конкуренції у відповід-
них сферах, підвищення корупційних 
ризиків під час здійснення відповідних 
закупівель, а також до неефективного 
витрачання бюджетних коштів і додат-
кових бюджетних витрат», — наголо-
сили фахівці. Крім цього, в управлінні 
зазначили, що нововведення не відпо-
відають конституційним засадам щодо 
забезпечення державою захисту конку-
ренції в підприємницькій діяльності 
(ст.42 Основного Закону).

Проте така позиція експертів не 
завадила парламентській більшості 
ухвалити закон. «Головне юридичне 
управління дало свої зауваження. Од-
нак комітет не підтримує їх, оскільки 
вони мають загальний дискусійний 
характер», — відзначив О.Плотніков, 
представляючи законопроект колегам.

При цьому прийняття закону обі-
йшлося без дискусій. На його розгляд 
парламент витратив тільки 4 хв. Та й три-
буну в ході розгляду нововведень ніхто не 
блокував: БЮТ — «Б» і «НУНС» у той час 
уже були зайняті «мовними» протестами.

Звісно, лідери опозиції не могли не 
висловитися з приводу нововведень. 
«Цей закон — безперечно, крок назад. 
Один постачальник — це завжди одно-
осібне рішення, за котрим, як правило, 
проглядається корупційна схема», — 
наголосив Анатолій Гриценко. Проте 
складається враження, що подібні за-
яви робляться радше для проформи. 
Парламентську меншість у першу чер-
гу непокоїть небезпека запровадження 
російської мови як регіональної. Саме 
під такими гаслами пройшла кількати-
сячна колона «Батьківщини» до парла-
менту після з’їзду цієї політсили. Разом 
з тим економічні питання залишилися 
фактично без нагляду, і держпідпри-
ємства почнуть працювати за новими 
правилами. �

ПРАВА

Акціонери 
отримають своє
У Верховній Раді 
пропонують обмежити 
можливості мажоритарних 
акціонерів ухилятися 
від виплати дивідендів 
акціонерам міноритарним. 
Для цього пропонується 
встановити мінімальну частку 
чистого прибутку, 
що розподілятиметься 
між власниками 
цінних паперів.

Відповідно до ст.116 Цивільного 
кодексу учасники господарського 
товариства мають право брати участь 
у розподілі прибутку товариства й 
одержувати його частину (дивіден-
ди). Разом з тим згідно з п.2 ст.30 
закону «Про акціонерні товариства» 
виплата дивідендів здійснюється з 
чистого прибутку звітного року або 
нерозподіленого прибутку в обсязі, 
встановленому рішенням загальних 
зборів акціонерного товариства, у 
строк не пізніше 6 місяців після за-
кінчення звітного року.

Нардеп Андрій Павловський від-
значив, що ця норма не передбачає 
обов’язкової виплати дивідендів та 
їх мінімального обсягу. «На практиці 

це часто призводить до зловживань 
з боку частини акціонерів, що мають 
контрольний чи блокуючий пакет 
акцій. Ухиляючись від виплати ди-
відендів міноритарним акціонерам, 
мажоритарні акціонери навмисно 
унеможливлюють розподіл прибут-
ку», — переконаний парламентар.

Нерозподілений прибуток, від-
значає А.Павловський, мажоритарні 
акціонери розподіляють між собою 
без урахування інтересів міноритар-
них, списуючи мільйони гривень на 
представницькі та інші витрати. 

Змінити чинні правила розпо-
ділу прибутків на підприємствах 
нардеп сподівається завдяки про-
екту «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо 
розподілу прибутків акціонерного 
товариства)» (№11023). Відповідно 
до нього рішення про спрямування 
прибутку на цілі, інші, ніж виплата 
дивідендів, мають прийматися на 
загальних зборах не менш ніж 3/4 
голосами акціонерів. Крім цього, 
нардеп пропонує встановити, що 
в разі наявності чистого прибутку 
сума не менша, ніж 25% від нього, 
підлягає обов’язковому розподілу 
між акціонерами. �

ДОКУМЕНТИ

Спадщина 
від ради
У парламенті пропонують 
дозволити селищним 
радам оформлювати 
свідоцтва про право 
на спадщину.

За словами народного депутата Ва-
силя Шпака, спадкоємцю, який живе 
в селі, сьогодні непросто й надто об-
тяжливо оформлювати спадщину на 
земельну ділянку, будинок або майно. 
Причина цього полягає передусім у 
тому, що сільським жителям дово-
диться отримувати чимало платних 
довідок і неодноразово їздити до 
нотаріуса в районний чи обласний 
центр.

«Цей процес діючими норматив-
ними актами для жителів сільських 
населених пунктів до кінця не вре-
гульований, оскільки не передбачає 
замкнутої процедури оформлення 
спадщини за місцем їхнього про-
живання», — констатує парламен-
тар. Він наголошує, що лише однією 
нормою Цивільного кодексу (ст.1283) 
передбачено покладання на органи 
місцевого самоврядування обов’язку 
охорони спадкового майна, а все 
інше, що стосується спадщини, за-
кріплено за нотаріусами, яких у селі 
немає.

Народний депутат закликає ко-
лег ухвалити проект «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо 
оформлення спадщини» (№11047). 
В.Шпак пропонує, зокрема, внести 
зміни до Цивільного кодексу, перед-
бачивши, що в сільській місцевості 
оформлення свідоцтва про право на 
спадщину здійснюється в сільській, 
селищній раді. При цьому отримані 
від спадкоємця кошти пропонується 
спрямовувати в місцевий бюджет. �

БЮДЖЕТ

Кошти для 
регіонів
У парламенті пропонують 
розробити схему, за якою місцеві 
власті розподілятимуть кошти 
своїх бюджетів. Завдяки новаціям 
нардепи сподіваються зрозуміти, 
хто допускає помилки в кошторисі: 
Мінфін чи регіони.

За словами народного депутата 
Юрія Ганущака, за нинішніх умов 
місцеві бюджети дуже залежать від 
міжбюджетних трансфертів. При цьо-
му в останні роки в держбюджеті за-
кладається значний дефіцит місцевих 
кошторисів.

«Для того щоб утримати соці-
альну сферу, органи місцевого само-
врядування при прийнятті місцевих 
бюджетів намагаються компенсувати 
дефіцит за рахунок власних доходів, 
відволікаючи кошти з фінансування 
місцевих програм ЖКГ, благоустрою 
тощо. Однак навіть ці заходи не до-
зволяють повністю компенсувати цей 
дефіцит», — відзначає парламентар.

Існування такої ситуації в першу 
чергу зумовлює виникнення дисба-
лансу в самих місцевих бюджетах. 
З одного боку, виникає дефіцит бю-
джетних коштів, з другого — не вирі-
шуються важливі життєві проблеми, 

відбувається занепад усього місцевого 
господарства. 

Причину такого стану справ Ю.Гану-
щак бачить у відсутності методології 
визначення загального обсягу коштів, 
що виділяються для здійснення делего-
ваних державою повноважень. 

«Невирішення питання формування 
чіткої методології визначення загально-
го обсягу видатків, що виділяються для 
фінансування соціальних програм з міс-
цевих бюджетів, створює утриманські 
настрої в органів самоврядування», — 
вважає парламентар. При цьому, на його 
думку, важко визначити: відбувається 
недофінансування місцевих бюджетів 
через помилки Мінфіну, чи кошти не-
ефективно витрачаються на місцях.

Змінити ситуацію нардеп споді-
вається завдяки законопроекту «Про 
внесення змін до Прикінцевих та пере-
хідних положень Бюджетного кодексу 
України» (№11039). Відповідно до нього 
розраховувати загальний обсяг видатків 
місцевих бюджетів слід таким чином, 
щоб частка заробітної плати становила 
50%. Разом з тим доведеться забезпечу-
вати середній рівень заробітної плати 
працівників, що утримуються за раху-
нок місцевих бюджетів, на рівні серед-
нього по країні. �

Завдяки новаціям держпідприємства зможуть здійснювати закупівлі в одного продавця 
без тендера.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ

Мирні зібрання: з обмеженнями й без
Невиконання суб’єктом передбаченого законом обов’язку не може бути підставою 
для обмеження конституційних прав інших осіб
У четвертій частині узагальнення 
«адміністративників», яке 
стосується розгляду справ щодо 
обмежень у реалізації права на 
свободу мирних зібрань (попередні 
частини див. у №№29—31), 
продовжуємо наводити приклади 
задоволення й відмови в 
задоволенні таких позовів.

Заборона для центру

Законодавець наділив повноважен-
нями встановлювати обмеження щодо 
реалізації права на мирні зібрання 
тільки суд, який може скористатися 
ними відповідно до Конституції лише 
в інтересах національної безпеки й гро-
мадського порядку з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, охорони 
здоров’я населення та захисту прав і 
свобод інших людей.

Так, у справі за позовом Київської 
міської державної адміністрації до 
Всеукраїнської громадської організа-
ції «Коаліція учасників помаранчевої 
революції» в особі голови правління 
С.Мельниченка про обмеження права 
на мирне зібрання судом частково обме-
жено право на проведення безстрокової 
акції громадської організації спільно з 
мешканцями України та іншими гро-
мадськими і громадсько-політичними 
організаціями — мирного зібрання 
громадян «Річниця помаранчевої ре-
волюції. День свободи» з орієнтовною 
кількістю учасників 100 тис. осіб на май-
дані Незалежності у м.Києві — встанов-
лено обмеження щодо реалізації права 
на мирне зібрання шляхом заборони 
ВГО «Коаліція учасників помаранчевої 
революції» проведення заходів з 23 до 
26 листопада 2010 року в центральній 
частині м.Києва. 

Підставою для такого обмеження 
проведення зібрання громадян у зазна-
чені дні стали візити до м.Києва принца 
Бельгії Філіпа, Святішого Патріарха 
Московського і всієї Русі Кирила та 
президента держави Ізраїль Шимона 
Переса, програмами візитів яких перед-
бачено відвідування численних об’єктів 
культурного та іншого призначення в 
центральній частині міста, та необхід-
ність забезпечення відповідної охорони 
зазначених осіб та об’єктів.

Так, ГУМВС України у м.Києві та 
Управління державної охорони листа-
ми просили державну адміністрацію з 
метою уникнення будь-яких сутичок 
між представниками різних релігій-
них конфесій та політичних напрямів, 
створення умов, які перешкоджають 
нормальній життєдіяльності міста, та 
для забезпечення належного функціо-
нування органів державної влади, без-
пеки посадових осіб та об’єктів вжити 
заходів до встановлення обмежень на 
проведення масових заходів у дні пере-
бування вищевказаних осіб біля об’єктів 
відвідування та на маршрутах під’їзду 
до них згідно з програмами візитів до 
м.Києва.

Інтереси національної безпеки та 
громадського порядку, для забезпе-
чення яких суд може обмежити право 
громадян на мирні зібрання, суд пер-
шої інстанції вбачав у відсутності умов, 
що сприяють посяганням на життя, 
здоров’я, власність, честь, гідність лю-
дей, які будуть перебувати у відповідні 
дні в місцях проведення відповідачем 
масових заходів.

Суд дійшов висновку, що з метою за-
безпечення правопорядку, запобігання 
вчиненню злочинів, правопорушень, 
для охорони здоров’я населення, захисту 
прав і свобод мешканців м.Києва, забез-
печення нормального функціонування 
підприємств та установ у центрі міста 
доцільно встановити обмеження щодо 
реалізації права на мирні зібрання. При 
цьому суд зауважив, що зазначені об-
меження не порушують прав громадян 
на мирні зібрання, оскільки стосуються 
лише центру міста. 

Ухвалою Вищого адміністративного 
суду постанову Окружного адміністра-
тивного суду м.Києва від 22.11.2010 та 
ухвалу Київського апеляційного адміні-
стративного суду від 8.02.2011 у цій спра-
ві залишено без змін (ухвала від 7.06.2011, 
реєстраційний номер в ЄДРСР — 
16785977).

ВАС зауважив, що одночасне про-
ведення зазначених акцій у централь-
ній частині Києва може призвести до 
численних порушень норм чинного 
законодавства та посягань на життя і 
здоров’я, честь і гідність громадян, які 
будуть перебувати в місцях проведення 
громадських акцій, а тому заборона їх 
проведення є обгрунтованою та такою, 
що відповідає нормам чинного законо-
давства.

На нашу думку, зважаючи на заяв-
лену кількість осіб, які планували брати 
участь у вказаних масових зібраннях, 
така заборона є виправданою та адек-
ватною можливим загрозам.

Дві події — 
одне місце проведення

Керівні принципи зі свободи мирних 
зібрань БДІПЛ ОБСЄ з приводу одно-
часних зібрань рекомендують виходити 
з рівноправності всіх осіб та груп на при-
сутність у громадських місцях з метою 
вираження своїх поглядів. Отже, люди 
мають право на проведення зборів на 

знак незгоди з думками, які висловлено 
на іншому публічному зібранні. У таких 
випадках збіг за часом та місцем прове-
дення двох зібрань, швидше за все, стане 
важливим елементом ідейного послання 
на адресу іншого зібрання. 

Як указано в рішенні Європейського 
суду з прав людини у справі «Платформа 
«Лікарі за життя» проти Австрії» (1988 р.), 
«право на контрдемонстрацію не може 
поширюватися на дії, що перешкоджа-
ють реалізації права на демонстрацію». 
Отже, у разі проведення зібрання на 
знак незгоди з іншим зібранням дер-
жава зобов’язана не допустити зриву 
основного зібрання та повинна вживати 
максимум зусиль для забезпечення їх 
проведення.

ВАС визнав правильними та об-
грунтованими рішення судів першої 
та апеляційної інстанцій у справі за 
позовом Харківської міської ради 
до харківської обласної організації 
Всеукраїнського об’єднання «Сво-
бода» про обмеження права гро-
мадян на мирні зібрання, згідно з 
якими обмежено право громадян на 
мирні зібрання шляхом заборони 
ХОО ВО «Свобода» в особі відпові-
дального за проведення заходів голови 
ХОО ВО «Свобода» І.Швайка та будь-
яким іншим організаторам і учасни-
кам заходів проведення дзвоно-смо-
лоскипного маршу за маршрутом від 
пам’ятника Тарасу Шевченку по вул. 
Сумській із перекриттям руху тран-
спортних засобів до скверу Перемоги 
(ухвала від 14.04.2011, реєстраційний 
номер в ЄДРСР — 15594885).

Підставою для прийняття такого 
рішення послугувала інформація пред-
ставників виконавчих органів Харків-
ської міської ради та правоохоронних 
органів щодо можливого порушення 
прав і свобод інших громадян під час 
проведення маршу. 

Постановляючи рішення про задово-
лення позову, суди попередніх інстанцій 
виходили з того, що учасники маршу 
можливо будуть використовувати до 
100 смолоскипів, які є джерелом відкри-
того вогню, тому можливе порушення 
громадського порядку, а також існує 
реальна загроза безпеці та життю як 
учасників заходу, так і громадян Хар-
кова. Повне перекриття руху всіх видів 
транспортних засобів по вул. Сумській 
у робочий день призведе до порушення 
прав тисяч громадян, які в цей час бу-
дуть перебувати в центрі Харкова, та до 
перенесення маршрутів громадського 
транспорту, збільшить завантаженість 
інших магістралей центру міста, що в 
свою чергу створить підвищену небез-
пеку дорожнього руху, унеможливить 
рух спеціальних транспортних засобів 
центром міста («швидкої допомоги», 
пожежних автомобілів та ін.) і такі об-
ставини суд уважає поважними причи-
нами для задоволення позову. 

За аналогічних обставин та врахову-
ючи, що проведення мирного зібрання 
планувалося в місцях масового пере-
бування громадян у зв’язку із заходами 
зі святкування Нового року, що може 
призвести до порушень громадського 
порядку або обмеження права людей 
на відпочинок, Харківським окружним 
адміністративним судом прийнято рі-
шення про задоволення позовних вимог  
міської ради до ХОО ВО «Свобода» про 
обмеження щодо реалізації права на 
мирне зібрання шляхом заборони про-
ведення смолоскипного ходу на честь 
святкування Дня соборності України.

ВАС під час касаційного перегляду 
справи зазначене рішення Харківського 
окружного адміністративного суду за-
лишив без змін (ухвала від 9.06.2011, реє-
страційний номер в ЄДРСР — 16541441).

Аналізуючи судову практику в 
справах за позовами суб’єктів владних 
повноважень про обмеження щодо ре-
алізації права на мирні зібрання, можна 
зробити висновок про здебільшого пра-
вильне вирішення судами таких справ. 
Під час їхнього розгляду та вирішення 
судами ретельно досліджувалися й оці-
нювалися надані докази та забезпечува-
лося виконання норм закону. 

У березні 2010 року Черкаським 
окружним адміністративним судом у 
справі за позовом Виконавчого коміте-
ту Канівської міської ради Черкаської 

області до голови черкаської обласної 
організації «Української національної 
асамблеї» Л.Зелененка про обмеження 
щодо реалізації права на мирні зібран-
ня прийнято рішення про часткове 
задоволення адміністративного по-
зову, встановлено обмеження щодо 
реалізації права на мирне зібрання 
шляхом заборони черкаській обласній 
організації «Української національної 
асамблеї» проведення 9.03.2010 з 10.00 
до 16.00 масової акції на Чернечій горі 
в Каневі Черкаської області. У задово-
ленні іншої частини позовних вимог, 
які полягали у встановленні обмежень 
щодо реалізації права на мирне зі-
брання шляхом заборони проведення 
будь-яких масових заходів на тери-
торії Канева, відмовлено (постанова 
від 7.03.2010, реєстраційний номер в 
ЄДРСР — 8622656).

Обгрунтовуючи позовні вимоги, 
позивач зазначав, що 9.03.2010, у день, 
заявлений для проведення масового 
зібрання громадян на Чернечій горі 
Черкаською обласною організацією 
«Української національної асамблеї», в 
Каневі відбудеться святкування 196-ї 
річниці від дня народження Тараса 
Шевченка за участю Президента. Він 
уважав, що проведення інших заходів, 
крім офіційних, суперечить інтересам 
національної безпеки й може призвести 
до порушення громадського порядку, 
тому просив задовольнити його вимоги 
та заборонити проведення в цей день 
будь-яких несанкціонованих масових 
заходів на території Канева будь-яким 
політичним силам.

Враховуючи, що місце, яке обрав від-
повідач для проведення заходу, на час 
перебування Президента є режимною 
територією, а також беручи до уваги, 
що в святкуванні 196-ї річниці від дня 
народження Т.Г.Шевченка беруть участь 
громадяни, які мають протилежні по-
літичні погляди на певні історичні по-
дії, які стосуються України, її народу, 
що може призвести до заворушень, за-
грози здоров’ю населення, враховуючи 
гарантоване Конституцією й нормами 
міжнародного права право відповідача 
на мирні зібрання, суд дійшов висно-
вку про необхідність обмежити право 
черкаської обласної організації «Укра-
їнської національної асамблеї» на мирне 
зібрання в частині заборони проведення 
масової акції 9.03.2010. 

Стосовно позовних вимог про за-
борону проведення в зазначений день 
несанкціонованих масових заходів на 

території Канева будь-яким політичним 
силам, то у своєму рішенні суд зазна-
чив, що предметом розгляду в адміні-
стративній справі щодо встановлення 
обмеження в реалізації громадянами 
права на мирні зібрання може бути лише 
масовий захід, про проведення якого 
органи виконавчої влади чи органи 
місцевого самоврядування одержали 
повідомлення.

Суд визнав необгрунтованою за-
значену вимогу позивача, оскільки: 
 по-перше, предметом спору в цій 
справі є виключно обмеження права 
відповідача на проведення зібрання; 
по-друге, позивач не надав жодного до-
казу, який би свідчив про намір прове-
дення таких заходів членами черкась-
кої обласної організації «Української 
національної асамблеї» поза межами 
Чернечої гори; по-третє, позивачем 
не наведено жодних аргументів, які б 
свідчили, що проведення таких захо-
дів деінде в Каневі може загрожувати 
інтересам національної безпеки або 
громадському спокою. 

Крім цього, суд підкреслив, що 
Т.Шевченко — класик української лі-
тератури, національна гордість україн-
ського народу. Традиція святкування в 
Україні Шевченківських днів давня. За 
рішенням ЮНЕСКО ювілеї Т.Шевченка 
відзначалися в усіх державах світу. Тому 
було б винятковим цинізмом заборо-
нити громадянам України в день наро-
дження геніального українського поета 

й художника брати участь у покладанні 
квітів до його пам’ятника. 

Дозвіл на масовий захід

Дніпропетровським апеляційним 
адміністративним судом у справі за по-
зовом Виконавчого комітету Дніпропе-
тровської міської ради до Дніпропетров-
ської обласної громадської організації 
«Система Фалунь Дафа» про обмеження 
проведення масового заходу рішення 
Дніпропетровського окружного адмі-
ністративного суду скасовано у зв’язку 
з недоведеністю обставин, які мають 
значення для справи, та невідповідністю 
висновків суду обставинам справи (по-
станова від 14.04.2010, реєстраційний 
номер в ЄДРСР — 10178781).

Позовні вимоги виконавчого коміте-
ту грунтувалися на тому, що місце, заяв-
лене громадською організацією для про-
ведення масового заходу, не відповідає 
Положенню про проведення масових 
заходів у м.Дніпропетровську, затвер-
дженому рішенням виконкому Дніпро-
петровської міськради від 10.07.2008, 
прийнятому на виконання ст.38 закону 
«Про місцеве самоврядування», та були 
задоволені судом першої інстанції. По-
станову суду першої інстанції обгрунто-
вано тим, що проведення масового захо-
ду може створити небезпеку заворушень 
та злочинів, загрозу здоров’ю населення 
або правам і свободам інших людей.

Дніпропетровський апеляційний 
адмінсуд указав на неправомірність 
висновку суду першої інстанції про 
необхідність обмеження заявленого 
відповідачем масового заходу з огляду 
на те, що позивачем не надано жодного 
доказу в обгрунтування припущення, 
що така акція створить загрозу здоров’ю 
населення або правам і свободам інших 
людей, національній безпеці або громад-
ському порядку. 

Навпаки, мета акції спрямована на 
пропагування загальнолюдських мо-
ральних цінностей та здорового способу 
життя за допомогою плакатів, музики 
та демонстрації вправ дихальної гім-
настики цигун, яка є загальнолюдським 
стародавнім надбанням. Проведення 
такої акції ніяким чином не призведе до 
загрози здоров’ю населення або правам 
і свободам інших людей, національній 
безпеці або громадському порядку. 

Ураховуючи викладене, рішення 
суду першої інстанції про обмеження 
щодо реалізації права громадської ор-
ганізації «Система Фалунь Дафа» на 
мирне зібрання скасовано у зв’язку з 
відсутністю підстав, передбачених ст.182 
КАС, необхідних для задоволення тако-
го позову.

Дніпропетровським окружним 
адміністративним судом було визна-
но неправомірними дії Виконавчого 
комітету Вільногірської міської ради 
Дніпропетровської області щодо від-
мови в наданні дозволу на проведення 
19.05.2011 зборів жителів міста з метою 
ініціювання проведення всеукраїнсько-
го референдуму, формулювання пи-
тань, що виносяться на референдум та 
обрання ініціативної групи відповідно 
до повідомлення ініціаторів зборів від 
5.05.2011 (постанова від 19.05.2011, реє-
страційний номер в ЄДРСР — 15932497).

Обгрунтовуючи відмову в наданні 
дозволу на проведення зборів, виконав-
чий комітет зазначив, що в надіслано-
му повідомленні про їх проведення не 
вказано, хто і яким чином буде забезпе-
чувати в належному санітарному стані 
місце проведення зборів та здійснювати 
контроль за дотриманням громадського 
порядку, нести відповідальність за його 

порушення, а також відповідальність за 
реєстрацію учасників зборів.

Задовольняючи позов організаторів 
зібрання та визнаючи протиправними 
дії виконавчого комітету щодо нена-
дання дозволу на проведення зборів, 
суд виходив із того, що завчасне попе-
редження про проведення мирного зі-
брання, встановлене ст.39 Конституції, 
має слугувати гарантією права громадян 
на таке зібрання та надавати можливість 
відповідним органам виконавчої влади 
чи органам місцевого самоврядування 
вжити заходів щодо безперешкодного 
проведення громадянами зборів, мі-
тингів, походів і демонстрацій, забез-
печення громадського порядку, прав і 
свобод інших людей, від чого Виконав-
чий комітет Вільногірської міської ради 
Дніпропетровської області фактично 
відмовився, хоча такі обов’язки покла-
дено на нього також і ст.38 закону «Про 
місцеве самоврядування в Україні».

Заборона під сумнівом

Про невжиття заходів до виконан-
ня повноважень органами місцевого 
самоврядування зазначав Львівський 
окружний адміністративний суд у 
рішенні в справі за позовом Виконав-
чого комітету Львівської міської ради 
до громадської організації — комітету 
«Євреї проти антисемітизму», моло-
діжної громадської організації «Со-
кіл», львівської обласної організації 

політичної партії «Наша Україна», 
львівської обласної організації полі-
тичної партії «Українська національна 
асамблея», Всеукраїнської громадської 
організації «Руський рух України», 
львівського міського відділення Все-
українського об’єднання ветеранів, 
львівської обласної організації полі-
тичної партії «Україна Соборна», партії 
Сталіна, Всеукраїнського громадсько-
го об’єднання «За Україну, Білорусію 
і Росію», за участю третьої особи, 
яка не заявляє самостійних вимог на 
предмет спору на стороні позивача, — 
Львівського міського управління 
Головного управління Міністерства 
внутрішніх справ України у Львівській 
області про встановлення обмеження 
права на проведення масового заходу 
(постанова від 21.06.2011, реєстрацій-
ний номер в ЄДРСР — 16405464).

Хоча суд у названій справі й під-
твердив обгрунтованість позовних 
вимог, але зауважив про фактичне 
самоусунення позивача від виконання 
своїх повноважень та перекладення 
своїх обов’язків на суд, оскільки, на 
порушення вимог ст.38 закону «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
позивачем не вживалося жодних дій 
щодо організації та проведення у Льво-
ві мирних зібрань за відповідними за-
явками відповідачів. 

У справі за позовом Виконавчого 
комітету Добрівської сільської ради 
Сімферопольського району Авто-
номної Республіки Крим до Особи 1,
Особи 2 , Громадської організації 
«Сімферопольське козаче військо» 
про обмеження права на мирні зі-
брання Окружний адміністратив-
ний суд АРК також зазначив про 
нена лежне виконання органа ми 
виконавчої влади та місцевого са-
моврядування своїх повноважень, 
визначених законом (постанова від 
4.11.2011, реєстраційний номер в 
ЄДРСР — 18950062).

Метою заходів, які планувалося 
проводити, було мирне святкування 
релігійного свята та масове зібрання 
козаків для підвищення патріотизму 
серед населення, а позивачем не було 
надано суду доказів на підтвердження 
своїх припущень стосовно реальності 
порушення громадського порядку, ви-
мог санітарії, ускладнення діяльності 
державних, громадських, культурних 
установ, розташованих у зазначеному 
районі, відволікання значних сил пра-
воохоронних органів, що може спри-
чинити збільшення кількості право-
порушень і злочинів в інших районах 
міста, тому в задоволенні цього позову 
було відмовлено. 

Твердження позивача про те, що 
Виконавчий комітет Добрівської 
селищної ради Сімферопольського 
району АРК та Сімферопольський ра-
йонний відділ ГУ МВС України в АРК 
не зможуть забезпечити належної без-
пеки учасників мирного зібрання та 
підтримання громадського порядку, 
суд не взяв до уваги та зазначив, що 
невиконання чи неналежне виконання 
суб’єктом свого обов’язку, передбаче-
ного законом, не може бути підставою 
для обмеження конституційних прав 
інших осіб. Неналежне виконання 
своїх обов’язків відповідними осо-
бами, зокрема забезпечення безпеки 
акцій та підтримання громадського 
порядку, тягне передбачену законом 
відповідальність. 

Окружним адміністративним су-
дом АРК відмовлено в задоволенні 
позову Виконавчого комітету Сак-
ської міськради до Сакської міської 

організації політичної партії «Трудова 
Україна», третя особа, яка не заявляє 
самостійних вимог на предмет спо-
ру, на стороні позивача — Сакський 
міський відділ ГУ МВС України в 
АРК, про визнання протиправним та 
заборону вуличного маршу (постанова 
від 20.10.2010, реєстраційний номер в 
ЄДРСР — 11706394).

На думку суду, позивачем не було 
належним чином обгрунтовано до-
води щодо порушень чинного за-
конодавства при проведенні маршу 
та можливість спричинення загрози 
забезпеченню громадського порядку 
та виникнення небезпеки для життя і 
здоров’я громадян.

Судом було надано об’єктивну 
оцінку твердженням позивача про 
порушення відповідачами Порядку 
організації проведення зборів, мітин-
гів, вуличних походів, демонстрацій 
та інших масових заходів у місті Саки, 
затвердженого рішенням Виконав-
чого комітету Сакської міськради від 
22.04.2010, щодо обрання місця прове-
дення мирного зібрання, не передбаче-
ного цим положенням, подання заяви 
про проведення масового заходу пізні-
ше ніж за 10 днів до його проведення, 
неповноту цієї заяви (не вказано місце 
роботи організатора) та неподання 
одночасно із заявою про проведення 
заходу письмового зобов’язання ор-
ганізатора про забезпечення чистоти 
після закінчення масового заходу. 

У рішеннях судів не завжди викладено факти та аргументи, 
на підставі яких суд доходить того чи іншого висновку 
про необхідність заборони мирного зібрання.

Суд має право заборонити проведення мітингу, якщо останній може створити 
підвищену небезпеку для дорожнього руху.
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Як зазначив суд у своєму рішенні, 
вищезгадані обставини як підстави 
для заборони проведення вуличного 
маршу судом до уваги не беруться, 
тому що вичерпний перелік обставин 
для прийняття рішення про заборону 
проведення масового заходу вказаний 
у ч.5 ст.182 КАС, а обставини, вказані 
позивачем, до нього не входять. 

Не вважав суд достатньою підста-
вою для заборони проведення маршу 
і повідомлення начальника терито-
ріального відділу Державної автомо-
більної інспекції щодо необхідності 
зміни організації дорожнього руху та 
недостатню кількість працівників ДАІ 
для здійснення заходів із забезпечення 
безпеки дорожнього руху під час про-
ведення вказаного маршу, оскільки із 
зазначеного документа не вбачалося, 
що забезпечити безпеку дорожнього 
руху при проведенні вказаного вулич-
ного маршу взагалі неможливо. 

Безпідставні порушення

У постанові в адміністративній 
справі за позовом Київської міської 
державної адміністрації до Громад-
ської організації «Об’єднання послі-
довників Фалуньгун» про обмеження 
права на мирні зібрання Київський 
апеляційний адміністративний суд 
зазначив, що саме по собі ускладнення 
дорожнього руху не може бути підста-
вою для заборони проведення зборів, 
мітингів, походів, демонстрацій тощо 
(постанова від 17.02.2011, реєстрацій-
ний номер в ЄДРСР — 13953823).

Крім зазначеного, підставою для 
скасування постанови Окружного 
адміністративного суду м.Києва, якою 
позовні вимоги було задоволено, була 
незгода апеляційного суду і з іншими 
висновками у справі.

Ухвалюючи рішення про задо-
волення позовних вимог КМДА, суд 
першої інстанції виходив з того, що 
діяльність послідовників відповідача у 
сфері оздоровлення та удосконалення 
населення України є незаконною і по-
винна бути заборонена як система, що 
не є підконтрольною, керованою і по-
тенційно несе загрозу психофізичному 
здоров’ю населення України. 

Висновок суду першої інстанції 
про можливість загрози зазначено-
го зібрання здоров’ю населення об-
грунтовувався тим, що діяльність по 
медитативній практиці Громадської 
організації «Об’єднання послідовни-
ків Фалуньгун» негативно оцінюєть-
ся фахівцями в галузі медицини та 
релігієзнавства, а також Китайською 
Народною Республікою. 

Апеляційний суд указав, що поси-
лання суду першої інстанції на те, що 
в КНР активізація руху «Фалуньгун» 
призвела до скоєння злочинів та вчи-
нення інших протиправних дій, не є 
доказом того, що зібрання послідов-
ників зазначеного вчення в Україні 
можуть призвести до заворушень чи 
скоєння злочинів. Неспростовних до-
казів, які б давали підстави вважати, 
що зібрання відповідача може спричи-
нити обставини, викладені в ч.5 ст.182 
КАС, позивачем не надано. 

Як показує практика, не завжди в 
судових рішеннях міститься достат-
нє обгрунтування, викладено факти 
та аргументи, на підставі яких суд 
доходить того чи іншого висновку 
щодо проведення мирного зібрання, 
зокрема про його заборону, що може 
свідчити про безпідставне порушення 
принципів функціонування демокра-
тичного суспільства.

Європейський суд з прав людини в 
рішенні у справі «Іванов та інші проти 
Болгарії», ухваленому 24.11.2005, сто-
совно питання про мету й необхідність 
відповідних заборон відзначив, що в 
текстах наказів йшлося про загрозу 
громадському порядку, яка може виник-
нути внаслідок проведення відповідних 
акцій. Утім, у наказах жодним чином не 
згадувалося про підстави для такого ви-
сновку, не кажучи про якусь докладнішу 
інформацію. Навіть якщо й припустити, 
що метою застосування відповідних 
заборон справді було забезпечення гро-
мадської безпеки та уникнення масових 
заворушень, тексти наказів навряд чи 
свідчать про такі загрози, оскільки в 
них не викладено належних аргументів. 

Вирішуючи справи зазначеної ка-
тегорії, суди повинні дотримуватися 
вимог щодо законності й обгрунто-
ваності судового рішення, яке згідно 
із ст.159 КАС є таким у разі, якщо 
ухвалене судом відповідно до норм 
матеріального права при дотриман-
ні норм процесуального права, на 
підставі повно і всебічно з’ясованих 
обставин в адміністративній справі, 
підтверджених тими доказами, які 
були досліджені в судовому засіданні.

Проект закону «Про свободу мир-
них зібрань», схвалений на четвертому 
пленарному засіданні Комісії зі зміц-
нення демократії та утвердження вер-
ховенства права 30.06.2011, та правову 
експертизу якого на відповідність між-
народним стандартам здійснено Вене-
ціанською комісією та Організацією з 
безпеки та співробітництва в Європі/
Бюро з демократичних інститутів та 
прав людини (висновок №638/2011 
від 17.10.2011), передбачає зазначення 
в постанові суду обставин та доказів, 
поданих органами виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, які свід-
чать про загрозу інтересам національ-
ної безпеки та громадського порядку, 
та обгрунтування такої загрози; об-
грунтування нагальної необхідності 
обмеження свободи мирних зібрань 
у демократичному суспільстві з ура-
хуванням практики ЄСПЛ; спосіб об-
меження свободи мирних зібрань та 
обгрунтування пропорційності такого 
способу обмеження.�

ПОЗИЦІЯ

Критерії розмежування юрисдикції
За суб’єктним складом та характером правовідносин справи щодо оскарження 
дій органів ДПС та висновків актів перевірок підсудні адмінсудам

МИКОЛА КУЧЕРЯВЕНКО, 
завідувач кафедри 
фінансового права 
Національного університету 
«Юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого», 
доктор юридичних наук, 
академік НАПрН України;

НАТАЛІЯ ШЕВЦОВА, 
заступник голови 
Харківського апеляційного 
адміністративного суду, 
кандидат юридичних наук 

Аналізуючи дуже непрості 
питання розвитку 
адміністративної юстиції, 
перспективи реформування 
адміністративних судів та окремі 
аспекти юрисдикції справ за 
податковими спорами, голова 
Вищого адміністративного суду 
Ігор Темкіжев підкреслив, що при 
вирішенні питання розмежування 
юрисдикції завжди виходили 
з характеру правовідносин. І в 
цьому сенсі склався єдиний підхід 
у представників як господарських, 
так і адміністративних 
судів. Водночас остаточно 
не вирішеним питанням він 
уважає вироблення єдиного 
підходу до визначення суті цих 
правовідносин. Тут погляди 
представників господарських 
та адміністративних судів 
принципово різняться.

Компетенція на грунті виду 
діяльності?

Фахівці в галузі господарського су-
дочинства намагаються обгрунтувати 
тезу: податкові спори безпосередньо та 
нерозривно пов’язані з господарською 
діяльністю, що зумовлює відповідні 
засади саме господарської юрисдикції 
справ за такого типу спорами. Проте на-
вряд чи можна виходити з остаточності 
висновків про нерозривну пов’язаність 
податкових спорів та податкових відно-
син з господарською діяльністю. 

Показово, що і господарське, і по-
даткове законодавство фактично єдині 
у визначенні господарської діяльності, 
яка пов’язується з виробництвом, реалі-
зацією, виконанням робіт чи наданням 
послуг вартісного характеру тощо. Так, 
згідно з ч.1 ст.3 Господарського кодексу 
«під господарською діяльністю … розу-
міється діяльність суб’єктів господарю-
вання у сфері суспільного виробництва, 
спрямована на виготовлення та реалі-
зацію продукції, виконання робіт чи 
надання послуг вартісного характеру, 
що мають цінову визначеність». 

Відповідно до пп.14.1.36 п.14.1 ст.14 
Податкового кодексу господарська дія-
льність розглядається як «діяльність 
особи, що пов’язана з виробництвом 
(виготовленням) та/або реалізацією 
товарів, виконанням робіт, наданням 
послуг, спрямована на отримання 
доходу і проводиться такою особою 
самостійно та/або через свої від-
окремлені підрозділи, а також через 
будь-яку іншу особу, що діє на користь 
першої особи, зокрема за договорами 
комісії», доручення та агентськими до-
говорами. Проте все це не обов’язкові 
підстави виникнення відносин опо-
даткування й відповідно до цього — 
податкових спорів.

Безумовно, спираючись на остан-
ню норму, можна виокремлювати ти-
пові податкові спори, що виникають 
стосовно прибуткових податків (дія-
льність, спрямована на отримання 
доходу) або непрямих податків. Однак 
податкові відносини ширші, і значна 
кількість спорів взагалі не обумовлена 
участю особи в господарській діяль-
ності. Саме тому здається нелогічним 
посилання представників господар-
ських судів на ознаку господарської 
діяльності як вихідну та навіть єдину 
при «затягуванні» податкових спорів 
до юрисдикції госпсудів. Натомість 
серед податкових спорів є як такі, що 
пов’язані з господарською діяльністю 
(мабуть, перш за все йдеться про спори 
щодо справляння податку на додану 
вартість, прибутку і т.д.), так і ті, що 
формуються за рахунок таких супере-
чок, які не передбачають участі в гос-
подарській діяльності взагалі. 

Наприклад, виникає непорозумін-
ня між податковим органом і платни-
ком податку з доходів фізичних осіб 
при наданні декларації, коли останній 
отримує виключно заробітну плату. 
Він не є суб’єктом господарювання, 
не здійснює господарської діяльності. 
Значна кількість платежів, які віднесе-
но до податків та зборів (стст.9, 10 ПК), 
взагалі не передбачають обов’язкової 
участі в господарській діяльності (збір 
за першу реєстрацію транспортного 
засобу, плата за землю, мито тощо). 
Хіба подібні спори не є податковими? 
Натомість не спрацьовує критерій, 
який пропонується представниками 
госпсудів, — безпосередня обумовле-
ність господарською діяльністю. 

Єдиний підхід

Має бути єдиний підхід у віднесен-
ні податкових спорів до тієї чи іншої 
юрисдикції. Податкові спори, як і по-

даткові відносини в цілому, повинні 
складати однотипний блок. Недоціль-
но розривати єдину систему по різних 
видах юрисдикції. Водночас податкові 
спори (всі без винятку) на підставі 
орієнтації та пов’язаності з господар-
ською діяльністю складно віднести 
до єдиного угруповання. Критерії до-
сить традиційні: суб’єктний склад та 
характер спірних правовідносин. Але 
прикро, що застосування критеріїв 
відбувається в деяких випадках таким 
чином, що із цим складно погодитись. 

«Припустимо, податкова служба 
видала акт, в якому мовиться, що з 
такої-то категорії осіб потрібно стяг-
нути певну суму ... і він може бути 
оскаржений в адмінсуді. З другого 
боку, є закон, який свідчить, що гос-
подарська діяльність обкладається 
ПДВ за ставкою 20%. Коли на підпри-
ємство приходить перевірка, подат-
кова рахує, який обсяг виробництва, 
яка додана вартість і скільки повин-
но бути сплачено податку. У цьому 
випадку адміністративних відносин 
немає, тому що проводяться ариф-
метичні розрахунки та здійснюється 
аналіз господарської діяльності», — 
робить висновок голова Харківського 
апеляційного господарського суду Ва-
силь Кухар (див. «ЗіБ», №46/2011). 

Однак при проведенні арифметич-
них розрахунків не виникає ні адміні-
стративних, ні будь-яких інших відно-
син! Підсумки таких розрахунків, на 
підставі яких буде прийнята податкова 
звітність або податкове повідомлення-
рішення, породжують певні правові 
наслідки, які й мають набути форми 
відповідних правовідносин (податко-
вих, адміністративних і т.д.).

Таким чином, за суб’єктним скла-
дом та характером правовідносин 
справи щодо оскарження дій органів 
контролю, якими є органи ДПС, та 
висновків актів перевірок підсудні 
судам адміністративної юрисдикції. 
У порядку господарського, цивільно-
го та кримінального судочинства ця 
категорія справ розгляду не підлягає. 

Відповідно до ч.2 ст.4 Кодексу адмі-
ністративного судочинства «юрисдик-
ція адміністративних судів поширю-

ється на всі публічно-правові спори, 
крім спорів, для яких законодавством 
встановлений інший порядок судового 
вирішення». Законодавством не визна-
чений інший порядок оскарження дій 
та рішень органів ДПС, у тому числі 
й щодо призначення, проведення по-
даткових перевірок та складення вис-
новків за наслідками таких перевірок. 
Отже, такі дії та рішення, а також акт 
перевірки, який є актом суб’єкта влад-
них повноважень, можна оскаржити 
в судах адміністративної юрисдикції.

В іншому випадку суди мають 
обов’язок, на виконання приписів ч.6 
ст.109 та ч.2 ст.157 КАС, роз’яснити по-
зивачеві, до суду якої юрисдикції відне-
сено вирішення таких справ. Якщо суду 
іншої юрисдикції не існує, адміністра-
тивний суд, згідно з ч.2 ст.4 КАС має 
прийняти позовну заяву та розглянути 
справу. Таким чином, на спори щодо 
оскарження дій та рішень органів ДПС, 
зокрема й щодо призначення, проведен-
ня податкових перевірок, та складення 
висновків за наслідками таких переві-
рок, поширюється юрисдикція адмінсу-
дів, оскільки суду іншої юрисдикції, до 
компетенції якого віднесено вирішення 
таких спорів, в Україні не існує.

Наукове підгрунтя 
з глибини часів

Для оцінки правильності таких 
суджень, на нашу думку, необхідно 
з’ясувати, що за своєю суттю стано-
вить податковий спір та чи створює 
для платника податків негативні на-
слідки сам факт порушення органом 
ДПС його прав та законних інтересів. 
Розглядаючи суть спору, ми виходимо 
з того, що спір у сфері оподаткування 
є наслідком виникнення конфлікту 
стосовно порушення як прав осіб, так 
і їх законних інтересів. 

Показово, що наукове обгрунту-
вання такій позиції ще на початку 
минулого сторіччя дав німецький 
правник Рудольф фон Гнайст. Учений 
указував, що захист інтересів гаран-
тує неупередженість та об’єктивність 
управління в галузі дискреційних 
повноважень, забезпечує їх викорис-
тання не понад міри можливості та 
доцільності. Цю думку поділяли також 
російські юристи Микола Лазарев-
ський та Сергій Корф. Окрім того, на 
той факт, що підставою адміністратив-
ного позову має бути не лише пору-
шення суб’єктивного права громадян, 
а й порушення інтересу, звертав увагу 
й російський юрист Матвій Загряцков.

За словами академіка Національної 
академії правових наук України Юрія 
Битяка, незважаючи на те, що право 
людини й законний інтерес є різними 
суспільними категоріями, вони тісно 
взаємопов’язані, адже їм притаманні 
спільні риси. Зокрема, вони:

• передбача ють за доволенн я 
інтере сів особи; 

• є способами правового оформ-
лення таких інтересів; 

• мають диспозитивний характер; 
• виступають самостійними еле-

ментами правового статусу особи;
• є юридичними дозволами; 
• гарантуються державою, тобто 

є об’єктами правової охорони та за-
хисту. 

Аналіз саме спільних рис цих кате-
горій дозволяє стверджувати, що при 
оскарженні до суду актів, дій або без-
діяльності органів влади предметом 

захисту може бути не тільки поруше-
не суб’єктивне право, а й законний 
інте рес (Битяк Ю.П. Становлення 
та шляхи забезпечення доступності 
правосуддя в адміністративному судо-
чинстві.). Отже, спір щодо законності 
інтересів суб’єктів податкових право-
відносин є визначальним чинником у 
виникненні податкового спору.

Екстраполюючи здобутки прав-
ників з означеного питання на по-
даткові правовідносини, можемо 
стверджувати, що законний інтерес у 
сфері оподаткування є відображеним 
в об’єктивному податковому праві або 
таким, що випливає з його загально-
го змісту й гарантованого державою 
юридичного дозволу. Це виявляється в 
прагненні суб’єкта податкових право-
відносин користуватися конкретним 
благом, а також у можливості звер-
татися по захист до компетентних 
органів.

Порушення органом Державної 
податкової служби прав платника по-
датків, які гарантовані йому законо-
давством, у тому числі й Податковим 
кодексом, призводить до конфлікту 
охоронюваних законом інтересів плат-
ника та органу контролю. З моменту 

звернення особи до суду цей конфлікт 
перетворюється в податковий спір. 

Отже, подання до суду позовної 
заяви в будь-якому випадку конста-
тує наявність між сторонами спірних 
правовідносин. 

Виходячи з публічно-правового 
характеру

Якщо погодитися з позицією про 
необхідність прийняття судом адмі-
ністративної юрисдикції рішення про 
відмову у відкритті провадження у 
справі або про закриття таких прова-
джень у справах щодо оскарження дій 
органів контролю та висновків, які міс-
тяться в актах податкових перевірок, 
то, враховуючи приписи стст.55, 64, 
124 Конституції та ч.6 ст.109 і ч.2 ст.157 
КАС, необхідно визначити, до суду якої 
юрисдикції віднесено вирішення таких 
справ. Згідно з п.1 ч.1 ст.3 КАС справа 
адміністративної юрисдикції — це 
«пуб лічно-правовий спір, у якому хоча 
б однією зі сторін є орган виконавчої 
влади, орган місцевого самоврядуван-
ня, їхня посадова чи службова особа 
або інший суб’єкт, який здійснює влад-
ні управлінські функції на основі зако-
нодавства, в тому числі на виконання 
делегованих повноважень». 

Безумовно, треба погодитися з дум-
кою В.Кухаря (див. «ЗіБ», №46/2011), що 
«тільки спори, пов’язані із захистом 
інтересів осіб у публічно-правових 
відносинах від порушення з боку 
суб’єктів владних повноважень, пови-
нні розглядати «адміністративники». 
Водночас навряд чи комусь удасться 
виважено, об’єктивно довести, що, на-
приклад, податкові спори не належать 
до спорів, які пов’язані із захистом ін-
тересів осіб у публічно-правових від-
носинах від порушень з боку суб’єктів 
владних повноважень. 

По-перше, податкові відносини — 
один з найяскравіших прикладів 
публічно-правового регулювання, в 
якому переважають (а іноді й тіль-
ки застосовуються) владні приписи, 
імперативні засоби впорядкування 
відносин між учасниками. По-друге, 
податкові та інші органи контролю, — 

класичний різновид суб’єкта владних 
повноважень. 

Проте все це незначні деталі. Хоті-
лося б виокремити найбільш принци-
пову тезу в такому погляді — підвідо-
мчість спорів. Убачається поверховим 
погляд, що така проблема наразі оста-
точно не розв’язана. Саме на цьому ак-
центується увага як у господарському 
законодавстві, так і в актах, що безпо-
середньо регулюють судове вирішення 
адмінспорів. Зокрема, відповідно до 
ст.12 Господарського процесуального 
кодексу господарським судам підві-
домчі справи у спорах, що виникають 
при укладанні, зміні, розірванні і ви-
конанні господарських договорів, у 
тому числі щодо приватизації майна, 
та з інших підстав, крім… спорів, 
що виникають із публічно-правових 
відносин та віднесені до компетенції 
Конституційного Суду та адміністра-
тивних судів. 

Тому, виходячи з публічно-право-
вого характеру відносин оподаткуван-
ня, маємо всі підстави для висновку 
щодо юрисдикційності податкових 
спорів. 

 � Закінчення у наступному числі

Подання до суду позовної заяви в будь-якому 
випадку констатує наявність між 
сторонами спірних правовідносин.
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ПОЛЬЩА

Півроку — без дозволу
Українцям надали право на спрощене працевлаштування 

МАКСИМ ФЕРЕНЦ, 
координатор Ukrainian Desk 
у варшавському офісі ЮФ 
«Халас і партнери»

Незважаючи на високі показники 
безробіття в Польщі у 2012 році, 
працевлаштуватися тут можуть 
на 20% більше українців, ніж 
торік. Це пояснюється не тільки 
низьким рівнем заробітної 
платні, яку отримують громадяни 
України, а ще й можливістю 
працевлаштування без дозволу та 
бюрократичної тяганини. 

За інформацією Міністерства праці 
і соціальної політики Польщі, за період 
від січня до травня 2012 року район-
ні управління праці зареєстрували 
139972 заяви юридичних і фізичних 
осіб про намір працевлаштувати іно-
земців з країн, які не є членами Єв-
ропейського Союзу (131443 заяви від 
громадян нашої держави). 

Конкурентоспроможність праців-
ників з України збільшується також 
у зв’язку зі спрощенням процедури їх 
працевлаштування у Польщі та відсут-
ністю додаткових витрат, пов’язаних з 
отриманням необхідних дозволів.

Відповідно до польського зако-
нодавства без дозволу на працевла-

штування можуть працювати такі 
категорії громадян України, як-от: 
особи, які проводять семінари, про-
ходять стажування в польських фір-
мах, виконують функції радників або 
інші, пов’язані з реалізацією проек-
тів, що фінансуються з бюджету ЄС. 
Не зобов’язані отримувати дозволу 
на працевлаштування також учите-
лі іноземних мов, котрі працюють 
в дитячих садках, школах та інших 
освітніх закладах. 

Без дозволу можуть здійснювати 
свою професійну діяльність постійні 
кореспонденти засобів масової інфор-
мації, котрі отримали акредитацію Мі-
ністерства закордонних справ Польщі. 
І це далеко не весь список категорій 
осіб, які можуть вільно працевлашту-
ватися у західного сусіда України. 

Незважаючи на характер роботи, 
не повинні також отримувати дозволу 
на працевлаштування українці, котрі 
працюватимуть не довше 6 місяців 
протягом року. Польська фірма, яка 
хоче працевлаштувати сезонного пра-
цівника з України, повинна лише пові-
домити про це відповідний районний 
відділ праці. 

Можливість заробити на кишень-
кові витрати мають також студенти з 
України, які навчаються в польських 
ВНЗ — для них законодавчо перед-

бачений тримісячний термін праці в 
Польщі без відповідного дозволу (про-
тягом канікул у червні—серпні).

Незважаючи на досить лібераль-
не польське законодавство стосовно 
працевлаштування українців, останні 

повинні пам’ятати про те, що відсут-
ність потреби отримання дозволу на 
працевлаштування не звільняє від ві-
зового обов’язку, а відповідну роботу 
можна виконувати виключно на тери-
торії Польщі. �

США

«Постріляти» законодавчо
Верховний суд США вирішує, 
як бути із зброєю. Законодавство, 
що обмежує право на її придбання 
і володіння нею, може бути 
прийняте, незважаючи на другу 
поправку до конституції, що 
закріплює таке право. 

Суддя Антонін Скалія в інтерв’ю 
телеканалу Fox News послався на рі-
шення, прийняте Верховним судом у 
2008 році у справі «Округ Колумбія 
проти Хеллера», що стосувалася пра-
ва американців на володіння зброєю 
у федеральних землях, тобто тих, які 
не належать окремим штатам. Суд під-
твердив таке право, проте відзначив, 
що межі права на володіння визначать 
у ході майбутніх судових розглядів. 

Як випливає зі слів А.Скалії, пра-
во на придбання й носіння зброї не 
може бути необмеженим, у різні часи 
суспільство лише по-різному визна-
чало ці межі. 

При цьому президент США Барак 
Обама раніше дав зрозуміти, що не 
має наміру боротися за ухвалення 
законів, які обмежують право амери-
канців на купівлю зброї. Як розповів 

прес-секретар президента Джей Карні, 
глава держави виступає за те, щоб із 

злочинами, які вчиняються з викорис-
танням зброї, боролися за допомогою 

вже чинних актів. Суперник Б.Обами 
на президентських виборах республі-
канець Мітт Ромні, виступив проти 
посилення обговорюваних законів. 

Як відзначають експерти, амери-
канські політики побоюються зачіпати 
тему посилення контролю за прода-
жем зброї, оскільки можуть втратити 
підтримку збройового лобі. У пресі 
небажання США підписувати міжна-
родний договір про торгівлю зброєю 
пов’язують із побоюваннями з приводу 
можливого обмеження права на воло-
діння нею у самих Штатах. 

Увага до законодавства, яке регулює 
купівлю зброї й володіння нею, була зно-
ву привернута після того, як 24-річний 
Джеймс Холмс застрелив у кінотеатрі 
м.Аврори (штат Колорадо) 12 чоловік і 
поранив ще 58. Стало відомо, що зброю 
й боєприпаси він купував легально. 
Так, 6 тис. патронів Дж.Холмс замовив 
через Інтернет. У кінотеатр Дж.Холмс 
прийшов з напівавтоматичною гвин-
тівкою AR-15, пістолетом і дробовиком 
(ще один пістолет знайшли в нього в ма-
шині). Варто відзначити, що до 2004 ро-
ку в США діяла тимчасова заборона на 
продаж напівавтоматичної зброї. �

РОСІЯ

За плагіат 
геть із ВНЗ!
У Росії шукають спосіб боротьби 
з плагіатом у науці. На засіданні 
«Відкритого уряду» прем’єр-міністр 
РФ Дмитро Медведєв запропонував 
за плагіат виганяти з ВНЗ студентів 
і викладачів. Він також поділився 
своїм баченням того, як можна 
поліпшити систему освіти.

Говорячи про спосіб боротьби з пла-
гіатом, Д.Медведєв не визначився точно, 
яку форму може мати це нововведення. 
«Я не впевнений, що це повинно бути 
прямо в законі, можливо, достатньо за-
гальної норми в законі й загальної нор-
ми в підзаконному нормативному акті, 
в ухвалі уряду», — сказав він. Прем’єр 
уважає, що такої норми буде досить для 
того, щоб вживати заходи дисциплінар-
ної дії, аж до звільнення, щодо студентів, 
аспірантів і викладачів, викритих у від-
повідних правопорушеннях. 

За словами Д.Медведєва, це буде дуже 
складна модель. «Вона спричинить велику 
кількість конфліктів, — відзначив глава 
уряду. — Але якщо ми все-таки хочемо з 
цим боротися, на неї треба йти».

До того ж прем’єр заявив, що ВНЗ, 
які дають неякісну освіту, повинні 
бути ліквідовані. І додав: «Загальна 
кількість вищих навчальних закладів 
у країні виходить за межі розумно-
го. Куди нам до Радянського Союзу, 
в якому було 300 млн чоловік і 600 
вищих навчальних закладів!» Країна 
змінилася, стала меншою, а потяг до 
вищої освіти — більшим. Глава уряду 
відзначив, що зараз неможливо по-
вернутися до радянського сприйняття 
вищої школи, коли 30—40% випускни-
ків вступали до університетів, а інші 
здобували середню спеціальну освіту 
або просто йшли працювати.

При цьому Д.Медведєв погодився з 
тим, що розмір ВНЗ не гарантує висо-
кої якості освіти, адже останнім часом 
з’явилося багато невеликих навчаль-
них закладів, які дають хороші знання.

Є в прем’єр-міністра РФ й ідеї щодо 
ЄДЕ. Він уважає, що можна доповнити 
його усним екзаменом не лише з іно-
земної мови, а й з низки гуманітарних 
дисциплін. �

ЄВРОСУД

Ставка на Страсбург
«ЄСПЛ старатиметься, щоб його рішення базувалося 
на надійно встановлених фактах»
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

Стратегія захисту Юлії Тимошенко 
побудована на тому, щоб 
домогтися від Європейського суду 
з прав людини «обвинувальних 
вердиктів» для української 
влади в частині неналежного 
поводження з нею, лідером 
опозиції, і несправедливості 
національних судових процедур. 
І вже на підставі цих висновків 
вимагати перегляду вироку в 
«газовій справі». Як повідомляв 
«ЗіБ», одна з таких заяв уже 
прийнята ЄСПЛ до провадження. 
Які її перспективи та якою може 
бути процедура розслідування, 
кореспондентові «ЗіБ» розповів 
виконавчий директор Української 
Гельсінкської спілки з прав 
людини Аркадій БУЩЕНКО.

— Чи є можливість допиту Ю.Тимо-
шенко Європейським судом у Страсбурзі 
в рамках розгляду її справи?

— Конвенція передбачає, що Суд 
має можливість вживати всіх необ-
хідних заходів, зокрема розслідувати 
факти, для правильного вирішення 
справи. Стаття 38 конвенції допускає, 
що ЄСПЛ у разі потреби «проводить 
розслідування». Це узагальнений 
термін для різних дій Суду: допи-
ту свідків, зокрема безпосередньо в 
Страсбурзі, інспекції певних місць, 
призначення експертизи і т.п. 

Наприклад, у січні 2011 року, роз-
глядаючи спір Грузії й Росії, ЄСПЛ 
викликав до Страсбурга й допитав 
близько 40 свідків, щоб встановити 
обставини справи. Також Суд може 
призначити місію в країну, яка є від-

повідачем у справі, або в будь-яке інше 
місце, яке вважає прийнятним для до-
слідження фактів.

— Наскільки ймовірно, що ЄСПЛ 
проводитиме таке розслідування у цій 
справі?

— Суд рідко використовує свої по-
вноваження, аби безпосередньо встано-
вити факти, він вважає за краще робити 
свої висновки, базуючись на фактах, 
установлених у ході національних про-
цесів, або використовуючи систему пре-
зумпцій, розроблену в ході практики. 
Наприклад, відома презумпція про те, 
що якщо особа потрапила в руки аген-
тів держави в доброму здоров’ї, а потім 
у неї виявлено тілесні ушкодження, то 
на державу лягає тягар доведення того, 
що вона не може бути визнана відпові-
дальною за це. Якщо держава не змогла 
довести свою непричетність, вона ви-
знається відповідальною на підставі цієї 
презумпції. 

В той же час буває багато ситу-
ацій, коли такої юридичної техніки 
недостатньо, щоб дійти остаточного 
висновку. Тоді Суд удається до розслі-
дування. Іноді й великий громадський 
інтерес до справи може підштовхнути 
до такого рішення: ЄСПЛ старатиметь-
ся, щоб його рішення максимальною 
мірою базувалося на надійно встанов-
лених фактах.

— У «справі Тимошенко» фігурували 
висновки різних державних органів про 
відсутність порушень стосовно неї. Чи 
візьме Суд їх до уваги?

— У більшості випадків ЄСПЛ дові-
ряє фактам, установленим національ-
ними органами, особливою довірою 
користуються висновки національ-
них судів. Європейський суд дуже 
стриманий у переоціненні фактичних 
висновків національних судів, розу-

міючи, що, як правило, національні 
процедури достатньою мірою здатні 
забезпечити встановлення фактів. Але 
ця здатність може бути поставлена під 
сумнів у специфічних обставинах, на-
приклад під час збройного конфлікту 
або інших надзвичайних обставин, 
коли наступає колапс національних 
процедур. Не виключено, що й у «мир-
них» обставинах національні процеду-
ри настільки ненадійні, що довіряти 
встановленим з їх допомогою фактам 
було б дуже необачно.

Кажучи про «справу Тимошенко», 
потрібно пригадати інші справи проти 
нашої держави. Наприклад, у справі 
«Давидов та інші проти України» (2010), 
яка стосувалася масового побиття ув’ яз -
нених в Ізяславській колонії, Євросуд 
не зміг покластися на висновки наці-
ональних органів, зокрема прокура-
тури, і прислав у нашу країну місію з 
встановлення фактів. 

Пізніше системні проблеми в роз-
слідуванні того, чи мали місце факти 
тортур і жорстокого поводження, були 
спеціально підкреслені в рішенні у 
справі «Каверзін проти України» (2012). 
Суд вказав, що ця справа в сукупності 
з іншими доводить: на практиці агенти 
держави, відповідальні за погане по-
водження, залишаються безкарними. 
Він також відзначив як системну про-
блему «відсутність будь-яких значних 
зусиль з боку влади щодо розслідуван-
ня випадків поганого поводження. В 
принципі це дає серйозні підстави 
ставити під сумнів висновки націо-
нальної влади в аналогічних випад-
ках і просити про місію зі встанов-
лення фактів.

— Чи можуть представники Євросуду 
приїхати до України для встановлення 
фактів у «справі Тимошенко»?

— З того, що я знаю про «справу 
Тимошенко» в Євросуді, це можливо в 
рамках розгляду скарги за ст.3 конвен-
ції. На жаль, з доступних документів 
неясно, чи включена скарга на обста-
вини спричинення тілесних ушко-
джень у квітні, коли Ю.Тимошенко 
транспортували в лікарню. 

Не стану передбачати, чи вирішить 
ЄСПЛ призначити місію до України, чи 
скористається іншими способами дослі-
дження фактів, наприклад шляхом до-
питу Ю.Тимошенко та інших причетних 
осіб у Страсбурзі. І та й інша можливість 
у Суду є, оскільки він сам визначає міс-
це, де проводитиме дослідження доказів.

Процедура призначення місії зі 
встановлення фактів не до кінця ви-
значена, проте сторони можуть подати 
клопотання про проведення такої місії 
або інші заходи зі встановлення фактів, 
навівши, звичайно, певні аргументи, 
чому без встановлення фактів самим 
ЄСПЛ вирішення справи неможливе. 
Та все ж можна сказати, що клопотання 
сторони в будь-якому випадку збільшує 
шанси призначення місії.

— Чи може держава відмовитися за-
безпечити Суду можливість дослідження 
фактів?

— Відповідно до ст.38 конвенції 
держава зобов’язана надати ЄСПЛ 
всі необхідні засоби для ефективного 
проведення розслідування, зокрема 
забезпечити доставку заявника, свід-
ків та інші заходи, якщо цього потре-
буватиме Суд. У справах проти Укра-
їни ЄСПЛ 4 рази проводив процедуру 
встановлення фактів, і щоразу Уряд 
забезпечував усі можливості для цьо-
го. Думаю, якщо в «справі Тимошенко» 
Суд вирішить провести власне розслі-
дування, то Україна поводитиметься 
таким же чином. �

ЕСТОНІЯ

Міністра 
викрили 
в махінаціях
МИХАЙЛО ТИЩЕНКО

Міністра юстиції Естонії Крістена 
Міхала викликали на допит 
у кримінальну поліцію, як і 
його однопартійця, депутата 
парламенту Калева Лілло. Вони 
обидва, як стало відомо, офіційно 
визнані підозрюваними у справі 
про порушення, пов’язані з 
партійним фінансуванням. 

Суворе покарання — навіть гіпо-
тетично — фігурантам справи не за-
грожує. Стаття 4021 Кримінального ко-
дексу Естонії, за якою порушено справу 
(«Порушення обмежень, встановлених 
щодо господарської діяльності і майна 
партій»), як покарання передбачає лише 
штраф. Правда, якщо обвинувачення 
підтвердяться, політикам, очевидно, 
доведеться подати у відставку. 

Тим часом у прокуратурі вже за-
явили, що мають у своєму розпоря-
дженні додаткові свідоцтва якихось 
громадян, імовірно причетних до 
махінацій. 

Ініціатор скандалу Сильвер Мейкар 
є радником Інституту прав людини. Він 
був депутатом парламенту двох скли-
кань, їздив спостерігачем на вибори до 
України у 2004 році (пізніше залишився 
там на період «помаранчевої револю-
ції»), у 2006-му побував на виборах у 
Білорусі й жив деякий час у наметовому 
містечку в Мінську (згодом він з жалем 
відзначав, що підняти хвилю «помаран-
чевої революції» в цій країні не вдалося). 

З викриттями на адресу соратників 
С.Мейкар виступив у кінці травня. Ре-
форміст заявив, що в партії поширені 
махінації з пожертвуваннями: представ-
ники партії передають соратникам гроші 
невідомого або сумнівного походження, 
а ті жертвують ці кошти від свого імені. 

В одному з таких епізодів С.Мейкар, 
за його словами, особисто брав участь. 
Мова йде про пожертвування в роз-
мірі 115 тис. крон, яке він зробив у 
2009—2010 рр. Зараз він стверджує, 
що це були не його гроші і про їх похо-
дження він нічого не знає. За словами 
С.Мейкара, оформити пожертвування 
від свого імені йому доручив тодішній 
генеральний секретар партії К.Міхал, а 
гроші для цього йому передав К.Лілло. 

В Естонії, як відзначає Postimees, за-
конодавство забороняє партіям отри-
мувати фінансування від юридичних 
осіб, пожертвування ж від приватних 
осіб дозволені, але за умови, що вони 
робляться за рахунок власних коштів 
і на добровільній основі. Бізнесмени, 
котрі фінансують партії, можуть уда-
ватися до прийомів з різних причин: 
наприклад, щоб приховати зв’язок пе-
редаваних грошей з лобіюванням того 
або іншого законопроекту. �

Щоб працювати на польських будмайданчиках, українським заробітчанам дозволи не потрібні. 

Суддя Верховного суду США А.Скалія заявив, що в країні можуть обмежити право 
на придбання та носіння зброї.
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Вітчизняна конституційна юрисдикція 
в другому десятилітті нинішнього тисячоліття
Сторінка 5. Проблема оборони прав і свобод людини та громадянина — 
у центрі уваги Конституційного Суду України

ОЛЕКСАНДР МИРОНЕНКО, 
суддя Конституційного Суду 
України у відставці, доктор 
філософських наук, заслу-
жений діяч науки і техніки 
України, лауреат Державної 
премії  України в галузі науки і 
техніки

Наступний «пакет» 
рішень єдиного органу 
конституційної юрисдикції 
ухвалено в жовтні 2011 р. 
Вони стосувалися подань 
народних депутатів, 
Служби безпеки та звернення 
юридичної особи. 
Ці вердикти об’єднує 
не тільки те, що вони були 
прийняті один за одним 
у часовому вимірі, а й те, 
що всі спрямовувалися 
на посилення захисту 
конституційних прав і свобод 
людини та громадянина.

Уточнення змісту терміна 
«адміністративне затримання»

Перше зі згаданих рішень ухвалено 
11 жовтня 2011 р. у справі за подан-
ням 50 народних депутатів стосовно 
конституційності окремих положень 
ст.263 КпАП та п.5 ч.1 ст.11 закону 
«Про міліцію», які стосувалися стро-
ків адміністративного затримання 
(див. «ЗіБ», №43/2011).

Стаття 236 КпАП встановлювала 
строки затримання осіб, які вчинили 
адміністративні правопорушення (від 
3 год. до 10 діб або до розгляду справи 
суддею, начальником чи заступником 
начальника органу внутрішніх справ, 
посадовою особою Державної прикор-
донної служби), порядок обчислення 
таких строків (з моменту доставлення 
порушника для складення протоколу, 
а особи, яка була в стані сп’яніння — з 
часу її витвереження). Натомість ст.11 
закону «Про міліцію» передбачала 
можливість затримувати й тримати 
в спеціально відведених для цього 
приміщення осіб, які вчинили адміні-
стративні порушення, для складення 
протоколу або розгляду справи по суті, 
якщо відповідні питання не можуть 
бути вирішені на місці, на строк до 
3 год., а в необхідних випадках для 
встановлення особи та з’ясування об-
ставин правопорушення — до 3 діб. У 
разі ж виявлення непокори законній 
вимозі працівника міліції людина мо-
гла залишатися під вартою до розгляду 
справи судом, але не більше ніж 24 год.

Свобода та недоторканність 
людини не можуть обмежуватися 
за жодних умов

Тим часом ст.29 Конституції, за-
кріплюючи право людини на свободу 
та особисту недоторканність, перед-
бачає, що тримання особи під вартою 
як тимчасовий запобіжний захід без 
відповідного вмотивованого рішення 
суду може тривати не більше 3 діб. 
Водночас права та свободи, передба-
чені цією статтею, як і зафіксоване в 
ст.59 право людини на правову допо-
могу, не можуть бути обмежені навіть 
в умовах воєнного або надзвичайно-
го стану (ст.64 Конституції). Саме ці 
приписи Основного Закону, на думку 
народних депутатів, які внесли по-
дання, і порушується оспорюваними 
ними положеннями КАС та закону 
«Про міліцію».

Добротна нормативна база для 
аналізу

Єдиний орган конституційної 
юрисдикції ретельно проаналізував 
оспорювані парламентарями норми. 
При цьому він відштовхувався від 
принципу верховенства права, зміст 
якого визначений в акті Суду від 
2.11.2004, від положень, викладених у 
рішеннях КС від 30.05.2001, 26.06.2003, 
29.06.2010, у Загальній декларації прав 
людини 1948 р., Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 
1950 р., Міжнародному пакті про гро-
мадянські та політичні права 1966 р., 
резолюціях Генеральної Асамблеї ООН 
від 9.12.88 та 14.12.90, у рекомендації 
Комітету міністрів РЄ від 27.09.2006, 
рішеннях Європейського суду з прав 
людини, та керувався відповідними 
приписами стст.8, 29, 59, 64, 92 Консти-
туції. Були підтвердженні сформульо-
вані раніше або визначені нові позиції. 
Зокрема, йдеться про: 

• право на свободу та особисту не-
доторканність, яке не є абсолютним і 
може бути обмеженим, але виключно 
на підставах та в порядку, визначених 
у законі;

• затримання як короткочасне по-
збавлення волі;

• відсутність різниці між кримі-
нальними та адміністративними про-
типравними діяннями, оскільки вони 
охоплюються загальним поняттям 
«пра во порушення»;

• те, що затримання без вмотиво-
ваного рішення суду в адміністратив-
ному порядку не може тривати довше, 
ніж затримання в кримінальному 
процесі.

Є положення цілком конституційні 
і є вочевидь неконституційні

Врешті-решт Суд дійшов висно-
вку, що положення ч.1 ст.263 КпАП 
стосовно можливості у виняткових 
випадках встановлювати інші, ніж 
3 год., строки адміністративного 
затримання, чч.2 та 3 цієї ж статті 
відносно дозволу адміністративно-
го затримання до 3 діб, абз.4 п.5 ч.1 
ст.11 закону «Про міліцію» стосовно 
можливості адміністративного за-
тримання на такий же термін є кон-
ституційними. Такими, що не відпо-
відають акту найвищої юридичної 
сили, визнані приписи про можли-
вість адміністративного затриман-
ня на строк до 10 діб (чч.2, 3 ст.263 
КпАП), щодо затримання до розгля-
ду справи суддею або посадовими 
особами міліції чи прикордонної 
служби (ч.4 ст.263 КпАП), стосовно 
обчислення строку адміністративно-
го затримання особи, яка була в стані 
сп’яніння, «з часу її витвереження» 
(ч.5 ст.263 КпАП) та щодо надання 
міліції можливості затримувати 
особу за непокору законній вимозі 
працівника міліції, що може й не 
кваліфікуватись як адміністративне 
правопорушення (абз.6 п.5 ч.1 ст.11 
закону «Про міліцію»).

Суд, як випливає з формулювання 
п.4 резолютивної частини рішення, ре-
комендував Верховній Раді привести у 
відповідність із Основним Законом не 
тільки визнані неконституційними, а 
й інші положення КпАП. КС, мабуть, 
мав на це підстави.

Доля прокурорського протесту

Друге з жовтневого «пакета» рі-
шень Конституційного Суду хоч і опо-
середковано, але теж було спрямоване 
на посилення захисту конституційних 
прав і свобод людини та громадянина. 
Стосувалося воно прокуратури, яка 
продовжує виконувати функцію на-
гляду за додержанням і застосуван-
ням законів. Ішлося про положення 
ч.4 ст.21 закону «Про прокуратуру», в 
якому наголошується, що «у разі від-
хилення його протесту або ухилення 
від розгляду прокурор може звернути-
ся з заявою до суду про визнання акта 
незаконним».

ТОВ «Амальгама люкс», аналізу-
ючи практику судів загальної юрис-
дикції, виявило неоднозначність у 
розумінні та застосуванні ними за-
значеного положення. Одні суди ви-
знають право прокурора звертатися 
до суду у випадку відхилення його 

протесту на акт органу, рішення чи дії 
посадової особи, інші — лише якщо 
відхилено протест на акт і відмовля-
ють у праві оскаржувати відмову в 
задоволенні протесту на рішення чи 
дії посадових осіб.

Закиди на адресу КС про 
перевищення повноважень 
підстав не мають

Саме така неоднозначність ви-
кликала необхідність конституцій-
ного звернення товариства, за яким 
КС і прийняв рішення від 12.10.2011 
щодо офіційного тлумачення наве-
деного вище положення ч.4 ст.21 за-
кону «Про прокуратуру» (див. «ЗіБ», 
№44/2011). Підгрунтям для інтер-
претації виявились стст.19, 123, 124, 
п.9 «Прикінцевих положень» Кон-
ституції, рішення КС від 9.07.2002 та 

від 16.04.2009, пп.1, 2, 6 ч.2 ст.20, ч.1 
ст.21 закону «Про прокуратуру». Суд 
вирішив, що в системному зв’язку з 
положеннями щойно наведених актів 
право прокурора на звернення до 
суду в разі відхилення його протесту 
або ухилення від розгляду останньо-
го охоплює не тільки сам акт органу, 
а й рішення, дії чи бездіяльність по-
садової особи.

Окремі спроби закидів на адресу 
КС стосовно того, що цим тлумачен-
ням він начебто ліквідував прогалину 
в законі шляхом власного нормот-
ворення, на наш погляд, підстав не 
мають. А от доповнення нормативної 
бази інтерпретації ще й положеннями 
ст.8 Конституції, мабуть, посилило б 
мотивувальну частину рішення.

Про докази, отримані незаконним 
шляхом

Значно жвавіші дискусії в суспіль-
стві й серед правознавців викликало 
рішення КС від 20.10.2011 у справі за 
конституційним поданням СБУ сто-
совно офіційного тлумачення ч.3 ст.62 
Конституції, де, зокрема наголошуєть-
ся, що обвинувачення не може грун-
туватися на доказах, одержаних неза-
конним шляхом (див. «ЗіБ», №44/2011). 

Суб’єкт права на конституційне 
подання вимагав дати інтерпретацію 
цієї норми у взаємозв’язку з положен-
нями ч.2 ст.65 КПК та ст.2, ч.2 ст.5, ст.8 
закону «Про оперативно-розшукову 
діяльність». Практична необхідність 
тлумачення обгрунтовувалася не-
однозначністю застосування судами 
оцінки допустимості доказів у кримі-
нальних справах.

Деякі важливі висновки КС

Після ретельного аналізу близько 
20 статей Конституції, низки приписів 
КПК, законів «Про оперативно-розшу-
кову діяльність», «Про міліцію», «Про 

прокуратуру», «Про Службу безпеки 
України», «Про Державну прикор-
донну службу України», «Про контр-
розвідувальну діяльність», «Про ор-
ганізаційно-правові засади боротьби 
з організованою злочинністю», рішень 
КС від 30.10.97 та 6.10.2010, вивчення 
відповідної практики Європейського 
суду з прав людини Суд зробив деякі 
узагальнення. Найважливішим з них, 
мабуть, можна вважати висновки про 
те, що: 

• визнаватися допустимими й ви-
користовуватися як докази в кримі-
нальній справі можуть тільки фак-
тичні дані, одержані відповідно до 
вимог кримінально-процесуального 
законодавства, а перевірка доказів на 
їх допустимість є найвагомішою га-
рантією забезпечення прав людини і 
громадянина в кримінальному процесі 
та ухвалення законного і справедливо-
го рішення у справі;

• фактичні дані про скоєння зло-
чину чи підготовку до нього можуть 
бути одержані не тільки в результаті 
оперативно-розшукової діяльності 
уповноважених на це осіб, а й випад-
ково зафіксовані фізичними особами, 
які здійснювали власні (приватні) 
фото-, кіно-, відео-, звукозаписи, або 
відеокамерами спостереження, роз-
ташованими як у приміщеннях, так 
і зовні.

Остання позиція Суду, що містить-
ся в мотивувальній частині, спрос-
товує всі негативні висловлювання 
критиків рішення, оскільки пере-
важна частина таких висловлювань 
базувалася на звинуваченні КС у тому, 
що він начебто відніс такі записи до 
незаконних доказів.

Не для оцінок плівок 
Мельниченка, а на захист прав і 
свобод людини

Насправді ніяких заборон щодо 
можливості використання відеока-
мер чи приватних фото-, кіно-, відео-, 
звукозаписів і визнання судами як за-
конних доказів обставин, зафіксова-
них названою апаратурою, у рішенні 

немає. Що ж стосується резолютивної 
частини, то вона дає чітку відповідь 
саме в аспекті питання суб’єкта пра-
ва на конституційне подання: по-
ложення першого речення ч.3 ст.62 
Конституції, відповідно до якого об-
винувачення не може грунтуватися 
на доказах, одержаних незаконним 
шляхом, слід розуміти так, що обви-
нувачення у скоєнні злочину не може 
грунтуватися на фактичних даних, 
одержаних у результаті оперативно-
розшукової діяльності уповноваже-
ною на те особою без дотримання 
конституційних положень або з по-
рушенням порядку, встановленого 
законом, а також одержаних шляхом 
учинення цілеспрямованих дій щодо 
їх збирання і фіксації із застосуван-
ням заходів, передбачених законом 
«Про оперативно-розшукову діяль-
ність» особою, не уповноваженою на 
таку діяльність.

Закиди на адресу КС, спрямовані 
на його звинувачення у прийнятті 
проаналізованого рішення спеціально 
для оцінки плівок М.Мельниченка і 
розв’язання «проблеми Л.Кучми», під-
став не мають і побудовані виключно 
на припущеннях і політичних емоціях.

Ще раз про ст.293 ЦПК

Листопад 2011 р. став місяцем роз-
гляду трьох конституційних звернень. 
Якщо перше з них надійшло від юри-
дичної особи, то наступні два — від 
громадян.

Військова частина А-1080 звер-
нулася до КС із приводу офіційного 
тлумачення п.28 ч.1 ст.293 ЦПК у 
взаємозв’язку з положенням пп.2, 8 
ч.3 ст.129 Конституції. Тут доречно 
нагадати, що тільки у 2010 р. (27 січ-
ня, 28 квітня, 8 липня) Суд прий няв 
три рішення за клопотанням про 
інтерпретацію пп.2, 12, 18 тієї ж час-
тини названої статті ЦПК. Всі чотири 
звернення стосувались одного й того 

ж об’єкта тлумачення, тобто ухвал су-
дів загальної юрисдикції, які можуть 
бути оскаржені в апеляційному по-
рядку окремо від рішення суду першої 
інстанції.

Тому рішення за клопотанням 
військовиків від 2.11.2011 (див. «ЗіБ», 
№46/2011) було передбачуваним: 
ухвала суду першої інстанції як щодо 
повороту виконання судового рішен-
ня, так і про відмову в цьому підлягає 
апеляційному оскарженню окремо від 
рішення.

До позицій КС треба ставитися з 
більшою увагою

Що стосується аргументації моти-
вувальної частини, то вона об’єктивно 
змушена була багато в чому повторю-
вати аналогічні обгрунтування назва-
них рішень 2010 р. Це оголює ще одну 
проблему вітчизняної конституцій-
ної юрисдикції: і законодавці, і суди 
як правозастосовні органи, на жаль, 
неуважно ставляться до позицій КС. 
Інакше Верховна Рада давно б уже за 
власною ініціативою внесла відповід-
ні правки до ст.293 ЦПК, щоб Суд не 
приймав ще 30 тотожних рішень за 
пунктами цієї статті, які поки що не 
розглядались у КС.

Чим викликана необхідність 
розгляду справ «в аспекті»

Певною мірою останнє побажання 
стосується й рішення від 9.11.2011 у 
справі за конституційним зверненням 
В.Гуляка щодо офіційного тлумачен-
ня положень п.2 ст.10 закону «Про 
приватизацію державного житлового 
фонду» (див. «ЗіБ», №47/2011). 2 берез-
ня 2004 р. Суд уже приймав рішення 
про офіційне тлумачення названого 
пункту. Але предмети інтерпрета-
ції, поєднуючись в одному й тому ж 
об’єкті (про права співвласників на 
допоміжні приміщення багатоквар-
тирних будинків), виявилися відмін-
ними. Ось чому цілком обгрунтовано 
в обох випадках у рішеннях Суду офі-
ційне тлумачення розпочинається зі 

слів «в аспекті», тобто залежно від по-
ставлених питань. А вони в суб’єктів 
права на конституційні клопотання 
були різними.

Зокрема, В.Гуляка турбувало пи-
тання, чи стають допоміжні при-
міщення (підвали, горища, сходи, 
колясочні, вестибюлі, перехідні шлю-
зи, кладові, сараї, шахти й машинні 
відділення ліфтів тощо) у дво- або 
багатоквартирних житлових будин-
ках об’єктами спільної власності гро-
мадян, котрі набули права приватної 
власності на квартири на підставі 
цивільно-правових угод, а не шляхом 
використання житлових чеків при 
приватизації. Заявник довів, що суди 
по-різному вирішують це питання, на-
віть посилаючись не тільки на закон, а 
й на рішення КС від 2.03.2004.

Допоміжні приміщення є 
об’єктами спільної власності 

Взявши за основу конституційні 
приписи, відповідне законодавство, 
Суд глибоко проаналізував розви-
ток відносин приватної власності в 
Україні, правові умови приватизації 
державного житлового фонду, його по-
дальшого використання й утримання, 
підстави набуття власності, які мають 
однакове юридичне значення, зміст 
права власності, особливості неподіль-
ного та загального майна, правовий 
режим спільної сумісної та спільної 
часткової власності тощо. Як наслідок, 
КС вирішив, що п.2 ст.10 закону «Про 
приватизацію державного житлового 
фонду», зокрема, передбачає, що влас-
ники квартир дво- або багатоквартир-
них будинків і житлових приміщень 
у гуртожитку, незалежно від підстав 
набуття права власності на такі квар-
тири, житлові приміщення, є спів-
власниками допоміжних приміщень 
у будинку чи гуртожитку, технічного 
обладнання, елементів зовнішнього 
благоустрою. �
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Загальний наклад 10520

Хоча Сергій Вдовіченко починав кар’єру слідчим, як суддя-доповідач КС він не дозволив колишнім 
колегам збирати докази в неконституційний спосіб.

Ніяких заборон щодо можливості використання 
відеокамер чи приватних фото-, кіно-, відео-, звукозаписів 
і визнання судами як законних доказів обставин, 
зафіксованих названою апаратурою, у рішенні немає.
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УСМІХНИСЬ!

Хабарі на двох

Чиновник на допиті у слідчого:
— Хабарі брав?
— Брав.
— Сам?
— Сам.
— Багато?
— Як вам сказати, товаришу 

слідчий.
— На двох вистачить?

Проблеми на роботі

— Останнім часом виглядаєш 
якимсь стурбованим. Проблеми на 
роботі?

— Саме так. Розумієш, працюва-
ти змушують.

Порядок у безладі

Раніше я жив сам і всі мої речі 
абияк валялися на своїх місцях. 
Тепер у мене з’явилася дівчина і всі 
мої речі акуратно й гарно лежать 
невідомо де.

Реклама — корисна річ!

Завдяки їй я тепер знаю ще й 
назви всього того, що мені ніколи 
не було потрібне й не знадобиться.

Небезпечно для 
АФОРИЗМ

Законодавство має бути 
голосом розуму, 
а суддя — голосом 
закону. 

(ПІФАГОР, народився 
в 570 р. до н.е.)
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Сієста скасовується!
Магазини Іспанії працюватимуть без перерв 
Іспанія може пожертвувати 
денним відпочинком 
працівників торгівлі, щоб 
підтримати економіку. Влада 
країни з липня ввела нове 
правило: працювати більше. 

Таким чином сподіваються зупи-
нити спад роздрібних продажів, за-
прошуючи туристів і жителів країни 
замість традиційної сієсти зайнятися 
шопінгом.

Великим магазинам дозволено пра-
цювати 90 год. на тиждень (раніше — 
72), і тепер вони зможуть торгувати під 
час сієсти, відмовившись від перерви 
з 14.00 до 16.00.

Крім того, пом’якшили правила 
дотримання релігійних свят. Тепер 
магазини зможуть працювати 10 не-
дільних або святкових днів у рік, а не 
8, як раніше.

Уряд розраховує, що цей крок та-
кож дозволить трохи зменшити рівень 
безробіття (зараз це 24,6% — найви-
щий показник не тільки в Євросоюзі, 
а й серед країн ОЕСР. Нові умови для 
магазинів дозволять створити близь-
ко 20,5 тис. робочих місць, що не так 
багато для країни з населенням понад 
47 млн чоловік, але для Іспанії зараз 
навіть це важливо.

Мадрид є лідером серед міст, які 
прагнуть лібералізувати правила тор-
гівлі, щоб привернути якомога більше 
туристів. Тепер усі 75 тис. магазинів 
міста можуть працювати в будь-який 
час, незалежно від їх площі. 

Водночас власники маленьких 
магазинів у всій країні вислови-
ли невдоволення нововведеннями, 
оскільки побоюються, що покупці 
віддадуть перевагу великим торго-
вим центрам. �

ПІДРОБКИ

Стягнення 
від кутюр
На популярному тосканському 
курорті Форте-дей-Мармі (Італія) 
туристок штрафують за покупку 
підроблених фірмових сумок у 
вуличних торговців.

41-річній гості з Голландії до тієї 
суми, яку вона заплатила за покупку 
підробленої сумки, довелося додати 
€200 — такий штраф за придбання 
контрафактної продукції, повідомляє 
italia.ru.

Те ж саме цього місяця сталося з 
двома дівчатами, що приїхали сюди 
на відпочинок з Флоренції: одну з них 
вартові порядку застали за придбан-
ням підробки на пристані, а іншу — в 
центрі міста. 

Всього з початку літа таким чином 
були змушені «переплатити» вісім 
жінок. 

Місцева поліція має намір і надалі 
боротися з торгівлею підробками за 
допомогою штрафів. �

ПОРУШЕННЯ 

Випуститися з Богом
Американські школи незаконно проводили випускні в церкві
Федеральний апеляційний суд 
США визнав, що дві школи 
Вісконсину, які провели випускні 
церемонії в церкві, порушили 
закріплений у конституції США 
принцип відокремлення церкви 
від держави. 

Як мовиться в рішенні суду, ви-
пускники отримували релігійне по-
слання, зокрема, тому, що в церкві 
встановлений великий хрест. У вересні 
колегія з трьох служителів Феміди 
того ж суду не знайшла в діях цих шкіл 
нічого антиконституційного, проте 
повний склад суду скасував попереднє 
рішення, повідомляє Fox News.

Випускні церемонії проводилися 
в церкві Елмбрук, яка розташована на 
південному сході Вісконсину. Позов 
від групи учнів і їх батьків, імена яких 
не розголошують, подала організація 
«Об’єднання американців за розділен-
ня церкви й держави». 

Такі питання в багатьох штатах 
уже розглядалися. Так, у 2006 році 

мусульманин Білал Шариф не пішов 
на свій випускний у Ньюарку, оскільки 
він проводився в баптистській церкві. 
Б.Шариф подав позов, після чого адмі-
ністрація шкільного округу Ньюарка 
погодилася вибачитися й змінити 
свою політику. 

Боротьба прихильників і проти-
вників, так би мовити, закріплення 
за релігією певного місця в школах 
ведеться в США і в інших напря-
мах. Школи округу Честерфілд у 
Південній Кароліні через поданий 
позов відмовилися від проведен-
ня молитовних зборів і молитов на 
своїх офіційних заходах. У Техасі 
школярам заборонили молитися на 
випускному. 

Перша поправка до конституції 
США забороняє державі підтриму-
вати будь-яку релігію або встанов-
лювати певну релігію як державну. 
Проте питання про те, чи вимагає 
ця норма повного відокремлення 
церкви від держави, залишається 
дискусійним. �

ЦІННОСТІ

Скарб для обраних
У Білорусі заборонять користуватися металошукачами
Управління з охорони 
історико-культурної 
спадщини Міністерства 
культури Білорусі стурбоване 
діяльністю «чорних копачів». 
Боротися з ними вирішили, 
заборонивши використовувати 
металошукачі всім, 
для кого вивчення надр 
не є професією.

Як повідомив начальник управ-
ління з охорони історико-культурної 
спадщини Міністерства культури 
Білорусі Ігор Чернявський, «чорних 
копачів» не хвилює те, що вони руй-
нують історико-культурні пам’ятки. 
Головне для них — матеріальні цін-
ності, які вони знаходять у землі за 

допомогою металодетекторів. За про-
ведення незаконних розкопок перед-
бачається штраф, а за руйнування й 
пошкодження історико-культурних 
пам’яток порушникам загрожує тю-
ремний строк. 

Проте навіть це не лякає шукачів 
скарбів. Як повідомляє БелТА, за 
підрахунками фахівців, у кожній з 
областей Білорусі такою діяльністю 
займаються приблизно по 200—300 
«чорни х копачів». Археологічні 
цінності вони реалізовують через 
інтернет-аукціони або через пере-
купників, які продають їх за великі 
гроші на внутрішньому ринку й за 
кордоном. 

Закріплена на законодавчому 
рівні заборона на використання 

металодетекторів усіма, крім від-
пові дними фа х івц ями, повинна 
сприяти припиненню розграбуван-
ня археологічних пам’яток. Крім 
того, після набрання положенням 
чинності купити металошукачі змо-
жуть лише ті, у кого буде ліцензія 
на пошукові роботи.

Проблема розкрадання історичної 
спадщини «чорними копачами» акту-
альна в усьому світі. Подібні заборони 
на використання металошукачів уже 
діють у багатьох країнах Євросоюзу, а 
також в Україні.

Нова редакція Положення про 
охорону археологічних об’єктів при 
проведенні земельних і будівельних 
робіт набере чинності з дня офіційної 
публікації. �

КОНТРАБАНДА

Дилема 
з алкоголем
У Західній Швеції поліції 
наказали припинити виливати 
конфісковані алкогольні напої 
в каналізацію через небезпеку 
отруєння місцевих водних 
ресурсів.

Окружна адміністративна рада 
лену (адміністративна одиниця в Шве-
ції. — Прим. ред.) Вестра Готаланд 
заборонила таку практику, щоб упев-
нитися в тому, що джерела води чисті 
настільки, наскільки це можливо.

Рішення ради пов’язане з тим, що 
кількість конфіскованого алкоголю 
різко зросла. За даними поліції і мит-
ної служби, тільки за останній рік 
контрабандного алкоголю на західно-
му узбережжі Швеції стало в чотири 
рази більше.

Питання про те, що робити з ви-
лученими спиртними напоями, стало 
своєрідною дилемою для влади. Досі 
контрабандний алкоголь просто вили-
вали, а тару використовували повтор-
но. Проте, як виявилося, це не дуже 
ефективно, повідомляє Th e Local. �

ВІДПОЧИНОК

Гойдалки 
зі штрафом
Поліцейські італійського 
містечка Дорно в провінції Павіа 
оштрафували бабусю за катання 
на дитячих гойдалках. 

Застали любительку погойдатися в 
дитячому парку «Сандро Петріні», де 
56-річна жінка відпочивала зі своїм 
10-річним онуком. Раніше вартові по-
рядку неодноразово попереджали її, 
що користуватися гойдалками можна 
тільки дітям до 12 років, пише italia.ru. 

Але на цей раз, розуміючи, що сло-
ва порушницю не зупинять, поліцей-
ські вирішили застосувати до неї су-
воріші заходи, оштрафувавши на €100. 

Виправдовуючись, жінка намага-
лася пояснити, що на двомісних гой-
далках такого типу, коли двоє людей 
знаходяться один напроти одного, 
неможливо гойдатися поодинці й вона 
просто допомагала своєму онукові. �

ЕТИКЕТ

Просвітили в 
стереотипах
Управління туризму Британії 
видало короткий довідник про 
звичаї людей з різних країн. 
Таким чином жителям Туманного 
Альбіону вирішили дати поради, 
як поводитися з іноземцями. 

Брошуру розповсюдили серед 
8 тис. волонтерів, що допомагають 
під час Олімпійських ігор. Крім того, 
її обов’язково повинні прочитати всі, 
хто працює з іноземцями: таксисти, 
офіціанти, обслуговуючий персонал 
у готелях.

У довіднику пишуть, що японці не 
люблять непунктуальності й уважа-
ють неввічливими дивитися прямо в 
очі співбесідникові. Не слід обража-
тися на аргентинців, які жартують про 
вагу співбесідника: у них це вважаєть-
ся смішним, а не нетактовним.

Як наголошується в довіднику, у при-
сутності забобонних китайців не варто 
говорити про бідність і смерть. Араби 
не люблять, коли їм прямо вказують, що 
треба робити, і обурюються, якщо їм за-
пропонують на сніданок бекон. А при 
німцях не варто показувати знак OK, коли 
з’єднуються великий і вказівний пальці, 
оскільки в Німеччині це непристойний 
жест, повідомляє Die Welt.

Деякі британці обвинувачують авто-
рів нового довідника з етикету в тому, 
що вони створили збірку стереотипів. 
Самі ж ініціатори створення брошури 
вважають, що знання таких дрібниць 
може запобігти скандалу, а безліч іно-
земців запам’ятають англійців як уваж-
ний і доброзичливий народ. 

За попередніми підрахунками 
Visit Britain, мільйони гостей Олімпі-
ади принесуть країні дохід приблизно 
₤16 млрд (близько $25 млрд). �

СТОСУНКИ

Немає любові та... грудей
Дівчина, котра зробила операцію 
із збільшення грудей на гроші 
коханця, побоюється, що 
залишений чоловік зажадає 
повернути борг якщо не в грошах, 
то у вигляді позбавлення її 
«багатства».

Якщо у вас немає можливості 
заплатити борг, суд може накласти 
арешт на ваше майно, щоб продати 
його й повернути гроші кредиторові. 
Колишній коханець збирається ви-
лучити у своєї неплатоспроможної 
подруги її штучні груди. Він погрожує 
дівчині, що звернеться до суду, якщо 

вона не поверне йому суму, витрачену 
на операцію. Згідно з законом майно, 
придбане на взяті в борг гроші, може 
бути повернене кредиторові, якщо 
боржник не в змозі з ним розплати-
тися.

Заручницею такої ситуації стала 
20-річна мешканка Німеччини. Вона 
витратила на нові груди кошти, які 
дав їй коханий. Тепер дівчина по-
боюється, що до її дому навідається 
поліція з метою вилучити її власність 
за несплату. Операція обійшлася чо-
ловікові майже в €5 тис. За це Анас-
тасія — так звати жертву пристрасті 
до самоудосконалення — пообіцяла, 

що не залишить його протягом року. 
Незабаром після операції дівчина по-
рушила свою обіцянку й спробувала 
відкупитися, запропонувавши напо-
легливому кредиторові меншу суму, 
проте той заявив, що звернеться по 
допомогу до влади.

Невідомо, чи задовольнить суд 
позов обдуреного коханця і, якщо за-
довольнить, як саме відбуватиметься 
повернення прав на власність. Проте 
чоловікові, котрий жадає кари для 
невірної, варто задуматися про те, 
що йому навряд чи вдасться продати 
штучні груди своєї екс-подруги і по-
вернути гроші. �

Влада Америки вирішує, чи не відокремити церкву від держави повністю.

Тепер іспанцям сієста тільки сниться.

Британців попередили: японці люблять 
пунктуальність.

16 weekend
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Служителів Феміди побільшає
Кількість володарів мантій
місцевих загальних судів зросте 
до 6014 осіб

Додаток №1до наказу Державної судової адміністрації
від 13.07.2012 №83

Кількісний склад суддів місцевих 
загальних судів 

№
з/п Найменування місцевого суду 

Кіль-
кість 

суддів 

Автономна Республіка Крим 
1. Алуштинський міський 9 
2. Армянський міський 5 
3. Бахчисарайський районний 9 
4. Білогірський районний 6 
5. Джанкойський міськрайонний 13 
6. Євпаторійський міський 15 
7. Керченський міський 20 
8. Кіровський районний 5 
9. Красногвардійський районний 9 
10. Красноперекопський міськрайонний 8 
11. Ленінський районний 8 
12. Нижньогірський районний 5 
13. Первомайський районний 4 
14. Роздольненський районний 5 
15. Сакський міськрайонний 15 
16. Сімферопольський районний 13 
17. Совєтський районний 5 
18. Судацький міський 4 
19. Феодосійський міський 13 
20. Чорноморський районний 5 
21. Ялтинський міський 20 
м.Сімферополь 
22. Залізничний районний 15 
23. Київський районний 19 
24. Центральний районний 17 
 Усього 247 

Вінницька область 
1. Барський районний 5 
2. Бершадський районний 9 
3. Вінницький районний 7 
4. Гайсинський районний 6 
5. Жмеринський міськрайонний 8 
6. Іллінецький районний 4 
7. Калинівський районний 6 
8. Козятинський міськрайонний 8 
9. Крижопільський районний 4 

10. Ладижинський міський 4 
11. Липовецький районний 4 
12. Літинський районний 4 
13. Могилів-Подільський міськрайонний 13 
14. Мурованокуриловецький районний 4 
15. Немирівський районний 6 
16. Оратівський районний 4 
17. Піщанський районний 4 
18. Погребищенський районний 4 
19. Теплицький районний 4 
20. Тиврівський районний 4 
21. Томашпільський районний 4 
22. Тростянецький районний 4 
23. Тульчинський районний 10 
24. Хмільницький міськрайонний 8 
25. Чернівецький районний 4 
26. Чечельницький районний 4 
27. Шаргородський районний 4 
28. Ямпільський районний 4 
29. Вінницький міський 43
 Усього 197

Волинська область 
1. Володимир-Волинський міський 9 
2. Горохівський районний 7 
3. Іваничівський районний 5 
4. Камінь-Каширський районний 9 
5. Ківерцівський районний 5 
6. Ковельський міськрайонний 15 
7. Локачинський районний 4 
8. Луцький міськрайонний 28 
9. Любешівський районний 7 
10. Любомльський районний 7 
11. Маневицький районний 6 
12. Нововолинський міський 7 
13. Ратнівський районний 4 
14. Рожищенський районний 4 
15. Старовижівський районний 4 
16. Турійський районний 4 
17. Шацький районний 4 
 Усього 129 

Дніпропетровська область 
1. Апостолівський районний 8 
2. Васильківський районний 4 
3. Вільногірський міський 4 
4. Верхньодніпровський районний 7 
5. Дніпропетровський районний 12 
6. Жовтоводський міський 7 
7. Криворізький районний 7 
8. Криничанський районний 4 
9. Магдалинівський районний 4 
10. Марганецький міський 7 
11. Межівський районний 4 
12. Нікопольський міськрайонний 19 
13. Новомосковський міськрайонний 18 
14. Орджонікідзевський міський 8 
15. Павлоградський міськрайонний 20 
16. Першотравенський міський 6 
17. Петропавлівський районний 4 
18. Петриківський районний 4 
19. Покровський районний 4 
20. П’ятихатський районний 4 
21. Синельниківський міськрайонний 9 
22. Солонянський районний 6 
23. Софіївський районний 4 
24. Тернівський міський 4 
25. Томаківський районний 4 
26. Царичанський районний 4 
27. Широківський районний 4 
28. Юр’ївський районний 4 
м.Дніпропетровськ 
29. Амур-Нижньодніпровський районний 17 
30. Бабушкінський районний 18 
31. Жовтневий районний 19 
32. Індустріальний районний 15 
33. Кіровський районний 12 
34. Красногвардійський районний 15 
35. Ленінський районний 17 
36. Самарський районний 12 
м.Дніпродзержинськ 
37. Баглійський районний 10 
38. Заводський районний 14 
39. Дніпровський районний 11 
м.Кривий Ріг 
40. Дзержинський районний 14 
41. Довгинцівський районний 15 

42. Жовтневий районний 20 
43. Інгулецький районний 11 
44. Саксаганський районний 18 
45. Тернівський районний 14 
46. Центрально-Міський районний 15 
 Усього 461

Донецька область 
1. Авдіївський міський 7 
2. Амвросіївський районний 9 
3. Артемівський міськрайонний 19 
4. Великоновосілківський районний 9 
5. Волноваський районний 13 
6. Володарський районний 4 
7. Вугледарський міський 4 
8. Дебальцевський міський 6 
9. Дзержинський міський 13 
10. Димитровський міський 10 
11. Добропільський міськрайонний 14 
12. Докучаєвський міський 7 
13. Дружківський міський 8 
14. Єнакіївський міський 19 
15. Жданівський міський 5 
16. Кіровський міський 5 
17. Костянтинівський міськрайонний 14 
18. Краматорський міський 20 
19. Красноармійський міськрайонний 14 
20. Краснолиманський міський 11 
21. Мар’їнський районний 12 
22. Новоазовський районний 5 
23. Новогродівський міський 4 
24. Олександрівський районний 4 
25. Першотравневий районний 4 
26. Селидівський міський 12 
27. Слов’янський міськрайонний 23 
28. Сніжнянський міський 13 
29. Старобешівський районний 9 
30. Торезький міський 12 
31. Тельманівський районний 4 
32. Харцизький міський 18 
33. Шахтарський міськрайонний 14 
34. Ясинуватський міськрайонний 9 
м.Горлівка 
35. Калінінський районний 17 
36. Микитівський районний 14 
37. Центрально-Міський районний 20 
м.Донецьк 
38. Будьоннівський районний 14 
39. Ворошиловський районний 18 
40. Калінінський районний 14 
41. Київський районний 19 
42. Кіровський районний 18 
43. Куйбишевський районний 17 
44. Ленінський районний 17 
45. Петровський районний 12 
46. Пролетарський районний 15 
м.Маріуполь 
47. Жовтневий районний 21 
48. Іллічівський районний 15 
49. Орджонікідзевський районний 16 
50. Приморський районний 12 
м.Макіївка 
51. Гірницький районний 13 
52. Кіровський районний 8 
53. Совєтський районний 10 
54. Центрально-Міський районний 11 
55. Червоногвардійський районний 12 
 Усього 667

Житомирська область 
1. Андрушівський районний 4 
2. Баранівський районний 4 
3. Бердичівський міськрайонний 12 
4. Брусилівський районний 4 
5. Володарсько-Волинський районний 4
6. Романівський районний 4
7. Ємільчинський районний 4 
8. Житомирський районний 9 
9. Коростенський міськрайонний 16
10. Коростишівський районний 5 
11. Лугинський районний 6 
12. Любарський районний 4
13. Малинський районний 5
14. Народицький районний 4
15. Новоград-Волинський міськрайонний 11 
16. Овруцький районний 16
17. Олевський районний 4 

 � Державна судова 
адміністрація України
Наказ

13 липня 2012 року                                       №83

Про визначення кількості суддів у місцевих 
загальних судах 

Міністерством юстиції на підставі пропозиції голови Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, ураховуючи необхідність 
збільшення кількості суддів місцевих загальних судів, 
з метою забезпечення здійснення функцій слідчого судді, 
визначених Кримінальним процесуальним кодексом, внесено 
подання щодо визначення кількісного складу суддів у місцевих 
загальних судах.

Керуючись ч.4 ст.19 та ч.5 ст.147 закону «Про судоустрій і статус 
суддів», 

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни в додаток №1 до наказу Державної судової 
адміністрації від 17.01.2011 №11 «Про визначення кількості 
суддів у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, 
апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду 
Автономної Республіки Крим» (із змінами, внесеними наказами 
Державної судової адміністрації від 13.12.2011 №166 та від 
13.07.2012 №81), виклавши його в редакції, що додається.

2. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної 
судової адміністрації надіслати цей наказ до Міністерства юстиції, 
Міністерства фінансів, Вищого спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації 
та довести його до відома керівників структурних підрозділів 
Державної судової адміністрації.

3. Начальникам територіальних управлінь Державної судової 
адміністрації надіслати цей наказ до місцевих загальних судів.

4. Відділу з питань інформаційних технологій управління з питань 
судового діловодства розмістити текст цього наказу на офіційному 
веб-порталі судової влади України.

5. Наказ набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова 
Р.КИРИЛЮК

17документ№32 (1071), 4  10 СЕРПНЯ 2012 Р.



18. Попільнянський районний 5 
19. Радомишльський районний 4
20. Ружинський районний 4 
21. Червоноармійський районний 4 
22. Черняхівський районний 4 
23. Чуднівський районний 4
м.Житомир 
24. Богунський районний 23
25. Корольовський районний 20
 Усього 184 

Закарпатська область 
1. Берегівський районний 5 
2. Великоберезнянський районний 4 
3. Виноградівський районний 7 
4. Воловецький районний 4 
5. Іршавський районний 9 
6. Міжгірський районний 4 
7. Мукачівський міськрайонний 18 
8. Перечинський районний 4 
9. Рахівський районний 7 
10. Свалявський районний 7 
11. Тячівський районний 11 
12. Ужгородський міськрайонний 25 
13. Хустський районний 10 
 Усього 115 

Запорізька область 
1. Бердянський міськрайонний 22 
2. Василівський районний 12 
3. Великобілозерський районний 4 
4. Веселівський районний 5 
5. Вільнянський районний 12 
6. Гуляйпільський районний 8 
7. Енергодарський міський 9 
8. Запорізький районний 11 
9. Кам’янсько-Дніпровський районний 9 
10. Куйбишевський районний 7 
11. Мелітопольський міськрайонний 28 
12. Михайлівський районний 6 
13. Новомиколаївський районний 5 
14. Оріхівський районний 11 
15. Пологівський районний 9 
16. Приазовський районний 8 
17. Приморський районний 8 
18. Розівський районний 4 
19. Токмацький районний 11 
20. Чернігівський районний 7 
21. Якимівський районний 10 
м.Запоріжжя 
22. Жовтневий районний 16 
23. Заводський районний 13 
24. Комунарський районний 18 
25. Ленінський районний 19 
26. Орджонікідзевський районний 17 
27. Шевченківський районний 19 
28. Хортицький районний 16 
 Усього 324 

Івано-Франківська область 
1. Богородчанський районний 4 
2. Болехівський міський 4 
3. Верховинський районний 4 
4. Галицький районний 8 
5. Городенківський районний 4 
6. Долинський районний 6 
7. Івано-Франківський міський 26 
8. Калуський міськрайонний 11 
9. Коломийський міськрайонний 10 
10. Косівський районний 6 
11. Надвірнянський районний 7 
12. Рогатинський районний 4 
13. Рожнятівський районний 4 
14. Снятинський районний 7 
15. Тисменицький районний 6 
16. Тлумацький районний 4 
17. Яремчанський міський 4 
 Усього 119 

Київська область 
1. Баришівський районний 7 
2. Березанський міський 4 
3. Білоцерківський міськрайонний 34 
4. Богуславський районний 10 
5. Бориспільський міськрайонний 18 
6. Бородянський районний 9 
7. Броварський міськрайонний 21 
8. Васильківський міськрайонний 16 
9. Вишгородський районний 14 
10. Володарський районний 4 
11. Згурівський районний 5 
12. Іванківський районний 10 
13. Ірпінський міський 15 
14. Кагарлицький районний 9 

15. Києво-Святошинський районний 17 
16. Макарівський районний 9 
17. Миронівський районний 12 
18. Обухівський районний 13 
19. Переяслав-Хмельницький міськрайонний 12 
20. Ржищевський міський 4 
21. Рокитнянський районний 9 
22. Сквирський районний 9 
23. Славутицький міський 11 
24. Ставищенський районний 10 
25. Таращанський районний 10 
26. Тетіївський районний 4 
27. Фастівський міськрайонний 18 
28. Яготинський районний 7 
 Усього 321 

Кіровоградська область 
1. Бобринецький районний 5 
2. Вільшанський районний 4 
3. Гайворонський районний 4 
4. Голованівський районний 4 
5. Добровеличківський районний 4 
6. Долинський районний 5 
7. Знам’янський міськрайонний 9 
8. Кіровоградський районний 6 
9. Компаніївський районний 4 
10. Маловисківський районний 5 
11. Новгородківський районний 4 
12. Новоархангельський районний 4 
13. Новомиргородський районний 4 
14. Новоукраїнський районний 6 
15. Олександрівський районний 4 
16. Олександрійський міськрайонний 14 
17. Онуфріївський районний 4 
18. Петрівський районний 4 
19. Світловодський міськрайонний 11 
20. Ульяновський районний 4 
21. Устинівський районний 4 
м.Кіровоград 
22. Кіровський районний 22 
23. Ленінський районний 18 
 Усього 153 

Луганська область 
1. Алчевський міський 14 
2. Антрацитівський міськрайонний 14 
3. Біловодський районний 4 
4. Білокуракинський районний 4 
5. Брянківський міський 8 
6. Кіровський міський 6 
7. Краснодонський міськрайонний 18 
8. Краснолуцький міський 17 
9. Кремінський районний 5 
10. Лисичанський міський 14 
11. Лутугинський районний 8 
12. Марківський районний 4 
13. Міловський районний 4 
14. Новоайдарський районний 4 
15. Новопсковський районний 4 
16. Первомайський міський 9 
17. Перевальський районний 11 
18. Попаснянський районний 5 
19. Ровеньківський міський 14 
20. Рубіжанський міський 9 
21. Сватівський районний 6 
22. Свердловський міський 17 
23. Сєвєродонецький міський 15 
24. Слов’яносербський районний 8 
25. Станично-Луганський районний 8 
26. Старобільський районний 7 
27. Стахановський міський 15 
28. Троїцький районний 4 
м.Луганськ 
29. Артемівський районний 17 
30. Жовтневий районний 19 
31. Кам’янобрідський районний 7 
32. Ленінський районний 19 
 Усього 318

Львівська область 
1. Бориславський міський 4 
2. Бродівський районний 4 
3. Буський районний 4 
4. Городоцький районний 5 
5. Дрогобицький міськрайонний 14 
6. Жидачівський районний 4 
7. Жовківський районний 5 
8. Золочівський районний 4 
9. Кам’янка-Бузький районний 4 
10. Миколаївський районний 6 
11. Мостиський районний 5 
12. Перемишлянський районний 4 
13. Пустомитівський районний 8 

14. Радехівський районний 4 
15. Самбірський міськрайонний 8 
16. Сколівський районний 4 
17. Сокальський районний 5 
18. Старосамбірський районний 4 
19. Стрийський міськрайонний 12 
20. Трускавецький міський 5 
21. Турківський районний 4 
22. Червоноградський міський 9 
23. Яворівський районний 10 
м.Львів 
24. Галицький районний 13 
25. Залізничний районний 16 
26. Личаківський районний 10 
27. Сихівський районний 15 
28. Франківський районний 15 
29. Шевченківський районний 14 
 Усього 219

Миколаївська область 
1. Арбузинський районний 4 
2. Баштанський районний 6 
3. Березанський районний 4 
4. Березнегуватський районний 4 
5. Братський районний 4 
6. Веселинівський районний 4 
7. Вознесенський міськрайонний 12 
8. Врадіївський районний 4 
9. Доманівський районний 4 
10. Єланецький районний 4 
11. Жовтневий районний 5 
12. Казанківський районний 4 
13. Кривоозерський районний 4 
14. Миколаївський районний 6 
15. Новобузький районний 8 
16. Новоодеський районний 4 
17. Очаківський міськрайонний 8 
18. Первомайський міськрайонний 12 
19. Снігурівський районний 5 
20. Южноукраїнський міський 6 
м.Миколаїв 
21. Заводський районний 17 
22. Корабельний районний 14 
23. Ленінський районний 14 
24. Центральний районний 21 
 Усього 178 

Одеська область 
1. Ананьївський районний 4 
2. Арцизький районний 5 
3. Балтський районний 5 
4. Березівський районний 4 
5. Білгород-Дністровський міськрайонний 16 
6. Біляївський районний 11 
7. Болградський районний 7 
8. Великомихайлівський районний 4 
9. Іванівський районний 4 
10. Ізмаїльський міськрайонний 14 
11. Іллічівський міський 10 
12. Кілійський районний 7 
13. Кодимський районний 5 
14. Комінтернівський районний 9 
15. Котовський міськрайонний 9 
16. Красноокнянський районний 4 
17. Любашівський районний 4 
18. Миколаївський районний 4 
19. Овідіопольський районний 8 
20. Ренійський районний 4 
21. Роздільнянський районний 6 
22. Савранський районний 4 
23. Саратський районний 4 
24. Тарутинський районний 4 
25. Татарбунарський районний 5 
26. Теплодарський міський 4 
27. Фрунзівський районний 4 
28. Ширяївський районний 5 
29. Южний міський 4 
м.Одеса 
30. Київський районний суд 26 
31. Малиновський районний суд 29 
32. Приморський районний суд 37 
33. Суворовський районний суд 26 
 Усього 296

Полтавська область 
1. Великобагачанський районний 4 
2. Гадяцький районний 9 
3. Глобинський районний 5 
4. Гребінківський районний 4 
5. Диканський районний 4 
6. Зіньківський районний 6 
7. Карлівський районний 6 
8. Кобеляцький районний 5 
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9. Козельщинський районний 4 
10. Комсомольський міський 6 
11. Котелевський районний 4 
12. Кременчуцький районний 6 
13. Лохвицький районний 6 
14. Лубенський міськрайонний 12 
15. Машівський районний 4 
16. Миргородський міськрайонний 7 
17. Новосанжарський районний 4 
18. Оржицький районний 4 
19. Пирятинський районний 4 
20. Полтавський районний 8 
21. Решетилівський районний 4 
22. Семенівський районний 4 
23. Хорольський районний 7 
24. Чорнухинський районний 4 
25. Чутівський районний 4 
26. Шишацький районний 4 
м.Полтава 
27. Київський районний 16 
28. Ленінський районний 10 
29. Октябрський районний 22 
м.Кременчук 
30. Автозаводський районний 19 
31. Крюківський районний 10 
 Усього 216

Рівненська область 
1. Березнівський районний 7 
2. Володимирецький районний 6 
3. Гощанський районний 4 
4. Демидівський районний 4 
5. Дубенський міськрайонний 8 
6. Дубровицький районний 5 
7. Зарічненський районний 4 
8. Здолбунівський районний 7 
9. Корецький районний 4 
10. Костопільський районний 6 
11. Кузнецовський міський 7 
12. Млинівський районний 4 
13. Острозький районний 5 
14. Радивилівський районний 4 
15. Рівненський міський 28 
16. Рівненський районний 8 
17. Рокитнівський районний 4 
18. Сарненський районний 9
 Усього 124 

Сумська область 
1. Білопільський районний 7 
2. Буринський районний 4 
3. Великописарівський районний 4 
4. Глухівський міськрайонний 8 
5. Конотопський міськрайонний 12 
6. Краснопільський районний 4 
7. Кролевецький районний 5 
8. Лебединський районний 8 
9. Липоводолинський районний 4 
10. Недригайлівський районний 4 
11. Охтирський міськрайонний 11 
12. Путивльський районний 4 
13. Роменський міськрайонний 10 
14. Середино-Будський районний 4 
15. Сумський районний 7 
16. Тростянецький районний 5 
17. Шосткинський міськрайонний 11 
18. Ямпільський районний 4 
м.Суми 
19. Зарічний районний 17 
20. Ковпаківський районний 16 
 Усього 149 

Тернопільська область 
1. Бережанський районний 5 
2. Борщівський районний 4 
3. Бучацький районний 4 
4. Гусятинський районний 5 
5. Заліщицький районний 4 
6. Збаразький районний 5 
7. Зборівський районний 4 
8. Козівський районний 4 
9. Кременецький районний 8 
10. Лановецький районний 4 
11. Монастириський районний 4 
12. Підволочиський районний 4 
13. Підгаєцький районний 4 
14. Теребовлянський районний 6 
15. Тернопільський міськрайонний 29 
16. Чортківський районний 6 
17. Шумський районний 5 
 Усього 105 

Харківська область 
1. Балаклійський районний 9 

2. Барвінківський районний 4 
3. Близнюківський районний 4 
4. Богодухівський районний 5 
5. Борівський районний 4 
6. Валківський районний 4 
7. Великобурлуцький районний 4 
8. Вовчанський районний 5 
9. Дворічанський районний 4 
10. Дергачівський районний 12 
11. Зачепилівський районний 4 
12. Зміївський районний 7 
13. Золочівський районний 4 
14. Ізюмський міськрайонний 10 
15. Кегичівський районний 4 
16. Коломацький районний 4 
17. Красноградський районний 6 
18. Краснокутський районний 4 
19. Куп’янський міськрайонний 11 
20. Лозівський міськрайонний 12 
21. Люботинський міський 4 
22. Нововодолазький районний 5 
23. Первомайський міськрайонний 10 
24. Печенізький районний 4 
25. Сахновщинський районний 4 
26. Харківський районний 16 
27. Чугуївський міський 9 
28. Шевченківський районний 4 
м.Харків 
29. Дзержинський районний 24 
30. Жовтневий районний 17 
31. Київський районний 23 
32. Комінтернівський районний 17 
33. Ленінський районний 17 
34. Московський районний 25 
35. Орджонікідзевський районний 17 
36. Фрунзенський районний 15 
37. Червонозаводський районний 16 
 Усього 348

Херсонська область 
1. Бериславський районний 8 
2. Білозерський районний 8 
3. Великолепетиський районний 4 
4. Великоолександрівський районний 4 
5. Верхньорогачицький районний 4 
6. Високопільський районний 4 
7. Генічеський районний 9 
8. Голопристанський районний 9 
9. Горностаївський районний 4 
10. Іванівський районний 4 
11. Каланчацький районний 4 
12. Каховський міськрайонний 11 
13. Нижньосірогозький районний 4 
14. Нововоронцовський районний 4 
15. Новотроїцький районний 4 
16. Новокаховський міський 11
17. Скадовський районний 8 
18. Цюрупинський районний 6 
19. Чаплинський районний 5 
м.Херсон 
20. Дніпровський районний 14 
21. Комсомольський районний 18 
22. Суворовський районний 21 
 Усього 168

Хмельницька область 
1. Білогірський районний 4 
2. Віньковецький районний 4 
3. Волочиський районний 7 
4. Городоцький районний 4 
5. Деражнянський районний 5 
6. Дунаєвецький районний 4 
7. Ізяславський районний 6 
8. Кам’янець-Подільський міськрайонний 17 
9. Красилівський районний 4 
10. Летичівський районний 4 
11. Нетішинський міський 5 
12. Новоушицький районний 4 
13. Полонський районний 4 
14. Славутський міськрайонний 6 
15. Старокостянтинівський районний 9 
16. Старосинявський районний 4 
17. Теофіпольський районний 4 
18. Хмельницький міськрайонний 36 
19. Чемеровецький районний 5 
20. Шепетівський міськрайонний 9 
21. Ярмолинецький районний 4 
 Усього 149 

Черкаська область 
1. Ватутінський міський 4 
2. Городищенський районний 5 
3. Драбівський районний 4 

4. Жашківський районний 4 
5. Звенигородський районний 5 
6. Золотоніський міськрайонний 8 
7. Кам’янський районний 4 
8. Канівський міськрайонний 7 
9. Катеринопільський районний 4 
10. Корсунь-Шевченківський районний 4 
11. Лисянський районний 4 
12. Маньківський районний 4 
13. Монастирищенський районний 4 
14. Смілянський міськрайонний 12 
15. Тальнівський районний 4 
16. Уманський міськрайонний 15 
17. Христинівський районний 4 
18. Черкаський районний 7 
19. Чигиринський районний 4 
20. Чорнобаївський районний 5 
21. Шполянський районний 4 
м.Черкаси 
22. Придніпровський районний 18 
23. Соснівський районний 19 
 Усього 153

Чернівецька область 
1. Вижницький районний 4 
2. Герцаївський районний 4 
3. Глибоцький районний 4 
4. Заставнівський районний 4 
5. Кельменецький районний 4 
6. Кіцманський районний 6 
61 Новодністровський міський 4
7. Новоселицький районний 5 
8. Путильський районний 4 
9. Сокирянський районний 4 
10. Сторожинецький районний 6 
11. Хотинський районний 5 
м.Чернівці 
12. Шевченківський районний 15 
13. Першотравневий районний 12 
14. Садгірський районний 5 
 Усього 86

Чернігівська область 
1. Бахмацький районний 6 
2. Бобровицький районний 6 
3. Борзнянський районний 4 
4. Варвинський районний 4 
5. Городнянський районний 4 
6. Ічнянський районний 4 
7. Козелецький районний 6 
8. Коропський районний 4 
9. Корюківський районний 4 
10. Куликівський районний 4 
11. Менський районний 8 
12. Ніжинський міськрайонний 12 
13. Новгород-Сіверський районний 5 
14. Носівський районний 4 
15. Прилуцький міськрайонний 12 
16. Ріпкинський районний 4 
17. Семенівський районний 4 
18. Сосницький районний 4 
19. Срібнянський районний 4 
20. Талалаївський районний 4 
21. Чернігівський районний 6 
22. Щорський районний 4 
м.Чернігів 
23. Деснянський районний 19 
24. Новозаводський районний 17 
 Усього 153

м.Київ 
1. Голосіївський районний 32 
2. Дарницький районний 34 
3. Деснянський районний 38 
4. Дніпровський районний 40
5. Оболонський районний 35 
6. Печерський районний 42
7. Подільський районний 27 
8. Святошинський районний 40
9. Солом'янський районний 39 
10. Шевченківський районний 49
 Усього 376

м.Севастополь 
1. Балаклавський районний 9
2. Гагарінський районний 17 
3. Ленінський районний 19 
4. Нахімовський районний 14 
 Усього 59 

Загальна кількість суддів місцевих загальних 
судів 6014

В.о. начальника управління 
організаційного забезпечення

діяльності судів 
О.ІВАНЧЕНКО
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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 4 місяці 2012 року:
для суддів, працівників 
органів юстиції, прокурорів, 
народних депутатів — 192,00 грн. *;
для фізичних осіб — 300,00 грн. *;
для юридичних осіб — 380,00 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.

КОНВЕНЦІЯ

Погане поводження на вирок 
не впливає
Перегляд рішень здійснюється лише 
в разі встановлення міжнародною 
судовою установою порушення 
Україною міжнародних зобов’язань 
під час розгляду справи судом

розглянувши кримінальну справу 
щодо Особи 33 за заявою останнього 
про перегляд вироку Димитровського 
міського суду Донецької області від 
13.02.2004 та ухвали Верховного Суду 
від 21.09.2004, 

ВСТАНОВИВ: 

Вироком Димитровського міського 
суду Донецької області від 13.02.2004 
Особу 33, Інформація 1, засуджено за 
ч.1 ст.125, ч.2 ст.121 КК на 7 років по-
збавлення волі до штрафу в розмірі 
510 грн.

Особу 33 визнано винуватим у тому, 
що він 23.01.2003 приблизно о 20.00 
під час уживання алкогольних напо-
їв у квартирі Особи 34 за Адресою 1 
на грунті неприязних стосунків через 
ревнощі до своєї дружини умисно 
спричинив господарю легкі тілесні 
ушкодження, а 24.01.2003 приблизно 
о 12 год. 30 хв. у стані алкогольного 
сп’яніння за тією ж адресою та з тих 
же мотивів спричинив Особі 34 тяжкі 
тілесні ушкодження, від яких настала 
смерть потерпілого. 

В апеляційному порядку вирок не 
переглядався. 

Ухвалою ВС від 21.09.2004 в задо-
воленні касаційної скарги Особи 33 
відмовлено. 

Рішенням Європейського суду з 
прав людини «Особа 33 проти Укра-
їни» від 8.09.2011, яке набуло статусу 
остаточного 8.12.2011, констатовано 
порушення щодо Особи 33 ст.3 та п.1 
ст.5 Конвенції про захист прав людини 
й основоположних свобод.

Скарги Особи 33 про порушення 
п.1 ст.6 конвенції Судом визнані не-
прийнятними відповідно до п.4 ст.35 
конвенції й розцінені як явно не -
обгрунтовані у значенні пп.«а» п.3 ст.35 
конвенції. 

У заяві, поданій у встановлений ч.2 
ст.40014 КПК строк до Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, посилаючись 
на рішення Європейського суду з прав 
людини, Особа 33, не оспорюючи ви-
нуватості у вчиненні злочинів, за які 
його засуджено, та правильності ква-
ліфікації дій, порушує питання про 
скасування вироку Димитровського 
міського суду Донецької області від 
13.02.2004 та ухвали ВС від 21.09.2004. 

Своє прохання Особа 33 мотивує 
тим, що суд, не встановивши у вироку, 
що інвалідність першої групи виникла 
в нього в результаті побиття співка-
мерниками в ході досудового слідства 
в ізоляторі тимчасового тримання, 
призначив йому невиправдано суворе 
покарання, тоді як ця обставина дава-
ла суду можливість обрати йому по-
карання, не пов’язане з позбавленням 
волі. Не виправив цього недоліку й 
ВС, який при розгляді його касаційної 
скарги з аналогічними доводами щодо 
розміру призначеного покарання за-
лишив вирок місцевого суду без змін, 
що свідчить про незаконність ухвали 
касаційного суду. 

5.03.2012 ухвалою колегії суддів су-
дової палати в кримінальних справах 
ВСС справу за заявою Особи 33 про 
перегляд зазначених судових рішень 
допущено до провадження ВС. 

Заслухавши доповідь судді, пояс-
нення прокурора Генеральної проку-
ратури та представника Міністерства 
юстиції, які вважали за необхідне 
залишити заяву Особи 33 без задово-
лення, перевіривши матеріали кримі-
нальної справи, обговоривши доводи 
заяви, ВС вважає, що вона не підлягає 
задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримі-
нальної справи 25.01.2003 порушено 
кримінальну справу за фактом запо-
діяння тяжких тілесних ушкоджень 
Особі 34 за ознаками злочину, перед-
баченого ч.1 ст.121 КК. Цього ж дня 

за підозрою у вчиненні цього злочину 
затримано Особу 33. Останньому по-
становою Димитровського міського 
суду Донецької області від 28.01.2003 
обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, а 20.03.2003 
цим же судом його продовжено до 
25.04.2003. 

14 квітня 2003 року Особі 33 змінено 
запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою на підписку про невиїзд з 
аргументами про те, що 13.04.2003 в 
ІТТ Красноармійського МВ ГУ МВС 
Донецької області Особа 33 отримав 
тілесні ушкодження у вигляді про-
никаючого поранення рогівки ока з 
випадінням внутрішньої оболонки та 
потребує оперативного втручання й 
тривалого стаціонарного лікування в 
умовах цивільної лікарні.

У зв’язку зі станом здоров’я Особи 33 
досудове слідство в кримінальній 
справі призупинялося 14.04.2003 та 
поновлено 23.06.2003. 

30 червня 2003 року заступником 
прокурора м.Димитрова Донецької 
області затверджено обвинувальний 
висновок у кримінальній справі щодо 
Особи 33 за його обвинуваченням у 
вчиненні злочинів, передбачених ч.1 
ст.125, ч.2 ст.121 КК, з яким справу на-
правлено до суду. 

13.02.2004, визнавши Особу 33 
винуватим у вчиненні інкриміно-
ваних злочинів, суд, як убачається з 
вироку, призначаючи покарання, як 
пом’якшуючу обставину врахував 
наявність у засудженого інвалідності 
першої групи, про що в матеріалах 
справи є відповідна медична довідка.

Після набрання вироком законної 
сили Особу 33 затримано 14.05.2004 й 
направлено для відбування покарання 
до Софіївської виправної колонії Дні-
пропетровської області.

Ухвалою Апеляційного суду Дні-
пропетровської області від 15.04.2005 
Особу 33 у зв’язку з тяжкою хворобою 
відповідно до ст.408 КПК звільнено від 
відбування подальшого покарання на 
5 років 10 місяців і 10 днів. Фактично 
Особу 33 звільнено з виправної колонії 
29.04.2005. 

З мотивувальної частини рішення 
Європейського суду з прав людини вба-
чається, що після затримання Особи 33 
25.01.2003 у зв’язку з підозрою у вчинен-
ні злочину щодо Особи 34 та обрання 
28.01.2003 Димитровським міським су-
дом Донецької області запобіжного за-
ходу у вигляді тримання під вартою його 
поміщено до ІТТ Красноармійського МВ 
ГУ МВС Донецької області, а 12.04.2003 — 
до камери, в якій трималися Особа 39, 
колишній боксер Особа 35 та неоднора-
зово засуджений Особа 36, опійний нар-
коман, який страждав на туберкульоз та 
психопатію збудливого типу.

З 19 год. 12.04.2003 до 10 год. 
13.04.2003 співкамерники Особа 35 та 
Особа 36 жорстоко побили Особу 33, 
який отримав численні тілесні ушко-
дження. На крики Особи 33 та стук 
у двері камери охоронці Особа 37 та 
Особа 38 не відреагували, хоча особи, 
які трималися під вартою у тому ж 
ізоляторі, підтвердили, що чули звуки 
ударів, крики заявника та його закли-
ки про допомогу.

О 8 год. 13.04.2003 чергові працівни-
ки міліції Особа 40 та Особа 41 заступили 
на чергування до відділу, де тримались 
заявник та його співкамерники. Після 
обіду того ж дня Особу 33 оглянув лікар 
«швидкої допомоги», який рекомен-
дував направити його до лікарні, куди 
його доправили і де його оглянув лікар-
офтальмолог. Однак заявника не госпі-
талізовано, а повернуто назад до тієї ж 
камери з його нападниками.

14 к вітн я 20 03 рок у близько 
11 год. Особу 33 ще раз оглянув лікар, 
який знову підтвердив необхідність 
його госпіталізації. Незважаючи на 
рекомендації лікаря, працівники 

міліції, стверджуючи про відсутність 
пального для доставлення заявника 
до лікарні, допровадили його до ізоля-
тора тимчасового тримання. Особу 33 
було звільнено 14.04.2003 близько 22 
год. після взяття в нього підписки 
про невиїзд. Опівночі того ж вечора 
батьки Особи 33 довезли його на таксі 
до лікарні, з якої він вийшов 6.05.2003. 
Заявник утратив зір на обидва ока. 
За результатами медико-соціальної 
експертизи від 17.06.2003 №1531 йому 
встановлено першу групу інвалідності 
з причиною «загальне захворювання». 

Порушення ст.3 конвенції Євро-
пейський суд з прав людини в цій 
справі констатував з огляду на по-
кладення на органи влади держави — 
відповідача відповідальності за погане 
поводження із заявником.

Таке порушення Суд констатував 
з огляду на недотримання органами 
державної влади свого позитивного 
обов’язку щодо забезпечення фізичної 
цілісності заявника під час його пере-
бування в ІТТ, оскільки не було забез-
печено належного нагляду за камерою 
заявника, де також трималась неодно-
разово засуджена особа, яка до того ж 
страждала на психічний розлад, про 
що державні органи не могли не знати, 
чергові працівники Особа 37 та Особа 38 
не втрутилися для того, щоб вивести 
Особу 33 з камери під час інциденту 
або припинити напади співкамерників 
щодо нього, тоді як бійка тривала що-
найменше 6 годин. Суд також зазначив, 
що навіть після інциденту з двома спів-
камерниками чергові працівники мілі-
ції залишили заявника в тій же камері, 
де трималися його нападники. 

Порушення ст.3 конвенції Євро-
пейський суд з прав людини у цій 
справі встановив також через нена-
дання Особі 33 адекватної медичної 
допомоги у зв’язку з його тілесними 
ушкодженнями.

Зокрема, лікарі двічі повідомляли 
працівників установи про тяжкий 
стан здоров’я Особи 33 та про те, що 
йому необхідна відповідна медична 
допомога. Однак заявник зміг отри-
мати таку медичну допомогу зі зна-
чною затримкою, більш ніж через 
48 год. після інциденту, коли до лікарні 
його допровадили батьки. Зазначене 
Суд розцінив як те, що Особу 33 було 
піддано нелюдському та такому, що 
принижує гідність, поводженню, за-
бороненому ст.3 конвенції. 

Одночасно Європейським судом з 
прав людини констатовано й порушен-
ня ст.3 конвенції в процесуальному 
аспекті. 

Такого висновку Суд дійшов у 
зв’язку з неадекватністю розслідувань, 
проведених національними органами 
влади за фактом поганого поводження 
із заявником. 

Зокрема, кримінальну справу щодо 
співкамерників Особи 33 було пору-
шено лише 15.05.2003, тобто не раніш 
ніж через місяць, після інциденту, а її 
розслідування, за результатами яко-
го Особу 35 та Особу 36 вироком від 
19.09.2007 засуджено кожного на 9 ро-
ків позбавлення волі, тривало близько 
4 років та 5 місяців, тоді як відповідні 
органи влади з самого початку володі-
ли суттєвими та достатніми доказами.

Стосовно кримінальної справи 
щодо чергових працівників ІТТ Суд 
зазначив, що національні органи не 
бездіяли, коли зіткнулися із серйоз-
ними твердженнями про погане по-

водження у справі заявника. Проте 
цього не достатньо, щоб звільнити їх 
від відповідальності за ст.3 конвенції 
в її процесуальному аспекті. 

Так, загальна тривалість прова-
дження за заявою матері Особи 33 про 
порушення кримінальної справи щодо 
чергових працівників Особи 37 та Осо-
би 38 становила 6 років та 3 місяці, що 
не відповідає вимозі швидкості. Хоча 
вказаних працівників міліції, після 
неодноразових відмов у порушенні 
кримінальної справи, вироком суду 
було визнано винними в поганому 
поводженні із заявником, вони не по-
несли жодного реального покарання у 
зв’язку із закінченням строку давності 
притягнення до кримінальної відпо-
відальності. Окрім того, національні 
суди відмовили в задоволенні скарги 
Особи 33 на постанову про відмову в 
порушенні кримінальної справи щодо 
чергових працівників Особи 40 та Осо-
би 41 через 6 років та 1 місяць із дня, 
коли мав місце інцидент. 

Щодо порушення п.1 ст.5 конвен-
ції, воно визнано Судом у зв’язку із 
затримкою звільнення заявника з-під 
варти, яке внаслідок адміністратив-
них формальностей відбулося лише 
29.04.2005, в день, коли виправна коло-
нія отримала рішення Апеляційного 
суду Дніпропетровської області від 
15.04.2005 про звільнення Особи 33 від 
подальшого відбування покарання за 
станом здоров’я. 

З приводу стверджуваних заявни-
ком порушень п.1 ст.6 конвенції щодо 
справедливого судового розгляду, який, 
на думку заявника, таким не був з огляду 
на те, що національні суди призначили 
йому покарання у вигляді позбавлення 
волі на 7 років, не врахувавши його 
інвалідності, яка виникла в результаті 
завдання йому ушкоджень ока на стадії 
досудового слідства, а відмова змінити 
причину його інвалідності, зазначену у 
висновку медико-соціальної експерти-
зи від 17.06.2003 №1531, позбавляє його 
можливості звернутися до ІТТ з позо-
вом про відшкодування шкоди, завда-
ної здоров’ю, Суд дійшов висновку про 
відсутність будь-яких ознак порушень 
прав і свобод, гарантованих конвенцією 
та відповідними протоколами до неї та 
визнав їх неприйнятними відповідно 
до п.4 ст.35 конвенції, розцінивши явно 
необгрунтованими у значенні пп.«а» п.3 
ст.35 конвенції. 

Відповідно до положень гл.3 закону 
«Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського Суду 
з прав людини» констатоване Судом 
порушення конвенції може бути ви-
конано шляхом виплати грошової 
компенсації, вжиття індивідуальних 
та/або загальних заходів. За ст.10 цього 
закону додатковими заходами індиві-
дуального характеру є: 

а) відновлення настільки, наскіль-
ки це можливо, попереднього юри-
дичного стану, який заявник мав до 
порушення конвенції; 

б) інші заходи, передбачені в рі-
шенні суду. Відновлення попереднього 
юридичного стану заявника здійсню-
ється, зокрема, шляхом: 

а) повторного розгляду справи, 
включаючи відновлення провадження 
у справі; 

б) повторного розгляду справи ад-
міністративним органом. 

Згідно з Рекомендацією №R (2000) 2 
Комітету Міністрів Ради Європи 
«Щодо повторного розгляду або по-

новлення провадження у певних 
справах на національному рівні після 
прийняття рішення Європейським 
судом з прав людини» від 19.01.2000, 
прийнятою на 694-му засіданні за-
ступників міністрів, повторний роз-
гляд справи, включаючи поновлення 
провадження, визнається адекватним 
способом поновлення прав і пропону-
ється застосовувати, особливо:

— коли потерпіла сторона і далі за-
знає негативних наслідків від рішення, 
ухваленого на національному рівні, 
— наслідків, щодо яких справедлива 
сатисфакція не була адекватним засо-
бом захисту і які не можна виправити 
інакше, ніж через повторний розгляд 
або поновлення провадження;

— коли рішення Суду спонукає до 
висновку, що оскаржене рішення наці-
онального суду суперечить конвенції, 
або в основі визнаного порушення ле-
жали істотні процедурні помилки чи 
положення, які ставлять під серйозний 
сумнів результат оскарженого прова-
дження на національному рівні.

Як убачається з рішення, Європей-
ський суд з прав людини, визнаючи 
порушення Україною передбачених 
конвенцією прав заявника, встановив, 
що органи влади не вжили заходів для 
перешкоджання заподіяння Особі 33 в 
камері іншими затриманими тілесних 
ушкоджень, для надання адекватної 
медичної допомоги та тривалий час 
розслідували дії співкамерників та 
працівників ІТТ, а після прийняття рі-
шення судом про звільнення Особи 33 
від відбування покарання у зв’язку з 
тяжким захворюванням, звільнили 
його з місця позбавлення волі із за-
пізненням. У зв’язку з цим із держави 
на користь Особи 33 постановлено 
стягнути на відшкодування моральної 
шкоди €21000.

Що ж стосується порушень прав і 
свобод заявника, гарантованих кон-
венцією та відповідними протоколами 
до неї, при вирішенні національними 
судами кримінальної справи щодо 
Особи 33, Європейський суд з прав 
людини таких не виявив.

Зазначені в заяві Особи 33 до ВС 
мотиви перегляду судових рішень 
щодо нього стосуються питання при-
значення покарання.

Оскільки відповідно до п.2 ч.1 
ст.40012 КПК перегляд судових рішень 
Верховним Судом здійснюється лише 
в разі встановлення міжнародною су-
довою установою, юрисдикція якої ви-
знана Україною, порушення Україною 
міжнародних зобов’язань при вирішенні 
справи судом, підстави для вживання 
індивідуальних заходів, пов’язаних із 
повторним розглядом кримінальної 
справи щодо Особи 33 або поновлення 
її провадження, відсутні. 

За таких обставин заява Особи 33 
задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись 
стст.40012, 40020, 40021, 40022 КПК, Вер-
ховний Суд 

ПОСТАНОВИВ:

відмовити в задоволенні заяви 
Особи 33 про скасування вироку Ди-
митровського міського суду Донецької 
області від 13.02.2004 та ухвали ВС від 
21.09.2004. 

Поста нова є остаточною і не 
може бу т и о с к аржена ,  к рі м я к 
на підставі, передбаченій п.2 ч.1 
ст.400-12 КПК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова
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Верховний Суд України у складі:
головуючого — КУЗЬМЕНКО О.Т.,
суддів: БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ Т.В., 
ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГРИЦІВА М.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., ГУСАКА М.Б., ЄМЦЯ А.А., 
ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЗАГОЛДНОГО В.В., КАНИГІНОЇ Г.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., 
КОЛЕСНИКА П.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОРОТКИХ О.А., КРИВЕНКА В.В., 
ЛЯЩЕНКО Н.П, МАРИНЧЕНКА В.Л., ОХРІМЧУК Л.І., ПАНТАЛІЄНКА П.В., 
ПАТРЮКА М.В., ПИВОВАРА В.Ф., ПИЛИПЧУКА П.П., ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., 
ПРОКОПЕНКА О.Б., РЕДЬКИ А.І., СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., 
ТІТОВА Ю.Г., ШИЦЬКОГО І.Б., ШКОЛЯРОВА В.Ф., ЯРЕМИ А.Г., 
за участю прокурора Генеральної прокуратури КУРАПОВА М.В. 
та представника Міністерства юстиції Кульчицького Н.С., 

судова практика20




