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Голова Верховного Суду України зустрівся 
з Надзвичайним і Повноважним Послом Швеції в Україні

Ярослав Романюк подякував Стефану 
Гуллгрену, а в його особі — народу й державі 
Швеції за підтримку України у її прагненні до єв-
ропейської інтеграції та здійсненні відповідних 
реформ, зокрема, й судової системи.

Голова Верховного Суду України зауважив, 
що нинішній проект Ради Європи «Посилення 
незалежності, ефективності та професіоналізму 
судової влади в Україні» (далі — Проект), який 
реалізується за підтримки уряду Швеції через 
Шведське агентство з міжнародного розвитку 
(Sida), є потрібним і актуальним для України, та 
висловив упевненість, що обмін досвідом між 
українськими правниками, суддями, експертами 
зі шведськими колегами стане безумовно над-
банням усіх учасників Проекту. Адже сприяння 
інституційним та законодавчим реформам, спря-
мованим на приведення української судової сис-
теми у відповідність до європейських стандартів, 
що є метою Проекту, збігається з таким самим 
прагненням Української держави.

Ярослав Романюк висловив подяку пану 
Послу, уряду Швеції і Проекту за активну спів-

працю з Верховним Судом України як з найви-
щим судовим органом у системі судів загальної 
юрисдикції і принагідно озвучив можливі напря-
ми такої співпраці.

У свою чергу Стефан Гуллгрен зазначив, 
що Швеція належить до тих країн Європи, які 
активно підтримують прагнення України до 
членства в Європейському Союзі і, відповідно, 
надають необхідну допомогу в реалізації цього 
прагнення. Пан Посол підкреслив, що динаміка 
проведення реформ в Україні помітна, і це дає 
імпульс до активізації подальшого співробітни-
цтва, зокрема і в реформуванні судової системи.

На завершення зустрічі Ярослав Рома-
нюк побажав пану Стефану Гуллгрену успі-
хів на новій посаді (термін його пере бу-
вання на посаді Посла в Україні закінчуєть-
ся у серпні 2013 р.) і ви словив сподівання, що 
новий Повноважний і Надзви чайний Посол 
Швеції в Україні продовжуватиме добрі традиції, 
закладені урядом і дипломатичним відомством 
країни на розвиток конструктивної співпра-
ці з Україною.

У зустрічі також взяли участь начальник відді-
лу міжнародного співробітництва Верховного Суду 
України Ліна Губар та керівник прес-служби 
Суду Людмила Момот.
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Шановні судді та працівники судів! 
Прийміть щирі вітання  

з нагоди Дня Незалежності України!
Це свято символізує відродження нашого народу,  

його духовну свободу та культурне піднесення.  
Воно наповнює наші серця любов’ю до рідного краю, 

прагненням до єдності й порозуміння, 
світлим почуттям радості від усвідомлення  

власної причетності до розбудови держави.
Зичу вам міцного здоров’я, професійних успіхів,  
наснаги та невпинного бажання творити добро 

в ім’я процвітання України.
З повагою

 
Голова 

Верховного Суду України                                                Я.М. Романюк

НОВИНИ ∙ПОД І Ї ∙ ФАК ТИ

Голова Верховного Суду України зустрівся  
з Надзвичайним і Повноважним Послом Швеції в Україні

Ярослав Романюк подякував Стефану 
Гуллгрену, а в його особі — народу й державі 
Швеції за підтримку України у її прагненні до єв-
ропейської інтеграції та здійсненні відповідних 
реформ, зокрема, й судової системи.

Голова Верховного Суду України зауважив, 
що нинішній проект Ради Європи «Посилення 
незалежності, ефективності та професіоналізму 
судової влади в Україні» (далі — Проект), який 
реалізується за підтримки уряду Швеції через 
Шведське агентство з міжнародного розвитку 
(Sida), є потрібним і актуальним для України, та 
висловив упевненість, що обмін досвідом між 
українськими правниками, суддями, експертами 
зі шведськими колегами стане безумовно над-
банням усіх учасників Проекту. Адже сприяння 
інституційним та законодавчим реформам, спря-
мованим на приведення української судової сис-
теми у відповідність до європейських стандартів, 
що є метою Проекту, збігається з таким самим 
прагненням Української держави.

Ярослав Романюк висловив подяку Стефану 
Гуллгрену, уряду Швеції і Проекту за активну 

спів працю з Верховним Судом України як з най-
вищим судовим органом у системі судів загаль-
ної юрисдикції і принагідно озвучив можливі 
напрями такої співпраці.

У свою чергу Стефан Гуллгрен зазначив, 
що Швеція належить до тих країн Європи, які 
активно підтримують прагнення України до 
членства в Європейському Союзі і, відповідно, 
надають необхідну допомогу в реалізації цього 
прагнення. Пан Посол підкреслив, що динамі-
ка проведення реформ в Україні помітна, і це 
дає імпульс до активізації подальшого співро-
бітництва, зокрема і в реформуванні судової  
системи.

На завершення зустрічі Ярослав Рома нюк по-
бажав Стефану Гуллгрену успі хів на новій посаді 
(термін його пере бу вання на посаді Посла в Україні 
закінчується у серпні 2013 р.) та ви словив споді-
вання, що новий Повноважний і Надзви чайний 
Посол Швеції в Україні продовжуватиме добрі 
традиції, закладені урядом і дипломатичним 
відомством країни на розвиток конструктивної 
співпраці з Україною.

У зустрічі також взяли участь начальник відді-
лу міжнародного співробітництва Верховного Суду 
України Ліна Губар та керівник прес-служби  
Суду Людмила Момот.
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Судова практика

РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ *

На думку Верховного Суду України, Кабінет Міністрів України у постанові «Про 
упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбов-
ців, осіб рядового і начальницького складу» делегував своє право керівникам 
відповідних державних органів, у тому числі й міністру оборони України, ви-
значати розміри посадових окладів, а отже, його наказ є підставою для перера-
хунку пенсії, оскільки змінює розмір однієї зі складових грошового забезпечен-
ня цих осіб

П О С Т А Н О В А  
Іменем України

16 січня 2013 р. колегія суддів Судової пала-
ти в адміністративних справах Верховного Суду 
України, розглянувши в порядку письмового 
провадження справу за позовом Особи 1 до Го-
ловного управління Пенсійного фонду України у 
м. Києві (далі — ГУ ПФУ, ПФУ відповідно) про 
визнання протиправною бездіяльність та про  
зобов’язання вчинити дії, в с т а н о в и л а:1

У листопаді 2009 р. Особа 1 звернулася до 
суду з позовом, у якому просила: визнати проти-
правними дії відповідача щодо відмови в перера-
хунку пенсії відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294 
«Про упорядкування структури та умов грошо-
вого забезпечення військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького складу» (у редакції, 
чинній на час виникнення спірних правовідно-
син; далі — постанова №  1294), наказу міністра 
оборони України від 28 липня 2009 р. № 377 «Про 
затвердження схем розмірів посадових окладів 
військовослужбовців військових навчальних за-
кладів (військових навчальних підрозділів ви-
щих навчальних закладів України) і наукових 
установ Збройних Сил України» (далі — наказ 
№ 377), преміювання у розмірі 33,3 % та надбав-
ки до пенсії згідно із Законом від 18 листопада 
2004 р. № 2195-IV «Про соціальний захист дітей 
війни» (у редакції, чинній на час виникнення  
спірних відносин; далі — Закон № 2195-IV);  
зобов’язати ГУ ПФУ здійснити Особі 1 відповід-
ний перерахунок пенсії.

На обґрунтування позовних вимог Особа 1 за-
значила, що вона перебувала на військовій служ-

*1 Публікується повний текст судових рішень із незначними редакційними правками.

бі понад 30 років та звільнена з посади викладача 
кафедри військового училища у 1986 р. Із прове-
деним у 2008 р. перерахунком пенсії відповідно 
до постанови № 1294 вона не згодна і вважає, що 
пенсія має бути призначена їй з урахуванням роз-
міру посадового окладу викладача військового на-
вчального закладу — 1 тис. 190 грн—1 тис. 300 грн, 
як це визначено наказом № 377. 

Оболонський районний суд м. Києва постано-
вою від 25 листопада 2009 р., залишеною без змін 
ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 14 черв-
ня 2011 р., позов задовольнив частково: визнав 
протиправною бездіяльність ГУ  ПФУ щодо не-
нарахування Особі 1 щомісячної соціальної 
дер жавної допомоги у розмірі 30 % мінімальної 
пенсії за віком з 9 листопада 2008 р.; зобов’язав 
ГУ  ПФУ здійснити позивачу перерахунок пенсії 
та її подальшу виплату з нарахуванням щомісяч-
ної державної соціальної допомоги у розмірі 30 % 
мінімальної пенсії за віком, встановленої ст.  28 
Закону від  9  липня 2003 р. № 1058-IV «Про за-
гальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня», з 9 листопада 2008 р. В іншій частині позов-
них вимог відмовив.

Вищий адміністративний суд України ухва-
лою від 16 серпня 2012 р. рішення судів попе-
редніх інстанцій залишив без змін.

Не погоджуючись із рішенням суду касацій-
ної інстанції, Особа 1 звернулася із заявою про 
його перегляд Верховним Судом України з під-
стави неоднакового застосування Вищим адмі-
ністративним судом України одних і тих самих 
норм матеріального права у подібних правовід-
носинах, а саме: положень ст. 63 Закону від 9 квіт-
ня 1992 р. № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечен-
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ня осіб, звільнених з військової служби, та деяких 
інших осіб» (у редакції, чинній на час виникнен-
ня спірних відносин; далі — Закон № 2262-ХІІ) та 
наказу № 377. 

На обґрунтування заяви додала копії ухвал 
Вищого адміністративного суду України від 
22  травня та 2 жовтня 2012 р. в інших справах, 
які, на її думку, підтверджують неоднакове пра-
возастосування.

Вищий адміністративний суд України ухвалою 
від 19 листопада 2012  р. допустив цю справу до 
провадження Верховного Суду України з підстави 
неоднакового застосування касаційним судом по-
ложень ст. 63 Закону № 2262-ХІІ та наказу № 377.

Колегія суддів Судової палати в адміністра-
тивних справах Верховного Суду України дійшла 
висновку, що заява про перегляд ухвали касацій-
ного суду підлягає задоволенню з таких підстав.

Касаційний суд, залишивши без змін рішен-
ня судів попередніх інстанцій про часткове за-
доволення позову, керувався тим, що Порядком 
проведення перерахунку пенсій, призначених 
відповідно до Закону № 2262-ХІІ, затвердженим 
відповідною постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 лютого 2008 р. № 45 (далі — Поря-
док), визначено лише один орган — Кабінет Мі-
ністрів України, рішення якого про зміну розміру 
хоча б одного з видів грошового забезпечення 
для відповідних категорій військовослужбовців 
є належною підставою для перерахунку пенсій. 
Рішення інших органів (у тому числі й накази мі-
ністра оборони України) не можуть братися до 
уваги управліннями ПФУ як підстава для пере-
рахунку, оскільки є чіткий порядок, який визна-
чає процедуру перерахунку пенсії та належні для 
цього підстави.

Відповідно до ч. 3 ст. 63 Закону № 2262-ХІІ усі 
призначені за цим Законом пенсії підлягають пе-
рерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б од-
ного з видів грошового забезпечення відповідних 
категорій військовослужбовців, осіб, які мають 
право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із 
введенням для зазначених категорій осіб нових 
щомісячних додаткових видів грошового забез-
печення (надбавок, доплат, підвищень) та премій 
у розмірах, встановлених законодавством. Пере-
рахунок пенсій здійснюється на момент виник-
нення права на перерахунок пенсій і провадиться 
у строки, встановлені ч. 2 ст. 51 цього Закону.

У рішеннях Вищого адміністративного суду 
України, доданих як приклад неоднакового за-
стосування норм матеріального права, зазначе-
но, що згідно з наказом № 377 затверджені схеми 
посадових окладів за основними типовими по-

садами керуючого та наукового складу офіцерів 
військово-навчальних закладів та наукових уста-
нов Збройних Сил України. Цей наказ зареєстро-
ваний у Міністерстві юстиції України 18 серпня 
2008 р. за № 761/15452 і має юридичну силу. 

У рішенні Вищого адміністративного суду 
України, яке переглядається, зазначено, що По-
рядком визначено лише один орган — Кабінет 
Міністрів України, рішення якого про зміну 
розміру хоча б одного з видів грошового забез-
печення для відповідних категорій військово-
службовців є належною підставою для перера-
хунку пенсій. 

Зважаючи на те, що ч. 3 ст. 63 Закону № 2262-ХІІ 
не вказує на рішення суб’єкта владних повнова-
жень про зміну видів грошового забезпечення 
військовослужбовців як на підставу для пере-
рахунку пенсії, а пов’язує її перерахунок лише з 
фактичною зміною видів грошового забезпечен-
ня, рішення касаційного суду у цій справі не від-
повідає вимогам закону.

Окрім того, згідно з п. 1 Порядку перераху-
нок раніше призначених відповідно до Закону 
№ 2262-ХІІ пенсій проводиться у разі прийняття 
рішення Кабінетом Міністрів України про зміну 
розміру хоча б одного з видів грошового забезпе-
чення для відповідних категорій військовослуж-
бовців, осіб, які мають право на пенсію за цим За-
коном, або у зв’язку із введенням для них нових 
щомісячних додаткових видів грошового забез-
печення (надбавок, доплат, підвищень) та премій 
у розмірах, установлених законодавством.

Пунктом 5 постанови №  1294 передбаче-
но, що керівникам державних органів у межах  
асигнувань, що виділяються на їх утримання, 
надано право установлювати посадові оклади  
військовослужбовцям (крім військовослужбовців 
строкової військової служби), особам рядового  
і начальницького складу, посади яких не перед-
бачені цією постановою, у відповідних випадках.

Ураховуючи викладене та беручи до уваги 
те, що Кабінет Міністрів України делегував своє 
право керівникам державних органів, у тому 
числі й міністру оборони України, визначати 
розміри посадових окладів, то його наказ є під-
ставою для перерахунку пенсії, оскільки змінює 
розмір однієї зі складових грошового забезпе-
чення цих осіб. 

Керуючись статтями 241—243 КАС, колегія 
суддів Судової палати в адміністративних спра-
вах Верховного Суду України п о с т а н о в и л а:

Заяву Особи 1 задовольнити.
Ухвалу Вищого адміністративного суду Укра-

їни від 16 серпня 2012 р. в частині вимог щодо пе-
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рерахунку пенсії у зв’язку зі зміною розміру по-
садового окладу скасувати, справу направити на 
новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і оскарженню не під-
лягає, крім випадку, встановленого п. 2 ч. 1 ст. 237 
КАС.

На час виникнення спору положення Порядку сплати збору на обов’язкове держав-
не пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку сплати збо-
ру на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських 
операцій», суперечили вимогам Закону України «Про збір на обов’язкове держав-
не пенсійне страхування» у частині регулювання правовідносин зі сплати збору 
на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових 
автомобілів.
Виходячи із загальних засад пріоритетності законів над підзаконними актами  
з урахуванням положень ч. 4 ст. 9 КАС України та роз’яснення Пленуму Верхов-
ного Суду України, яке міститься у постанові від 1 листопада 1996 р. № 9 (п. 5), при 
вирішенні цього спору пріоритетними є норми зазначеного Закону, відповідно 
до яких обов’язок зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування 
покладається на осіб лише у випадку відчуження, а не при купівлі автомобілів 

П О С Т А Н О В А 
Іменем України

26 лютого 2013 р. колегія суддів Судової пала-
ти в адміністративних справах Верховного Суду 
України, розглянувши в порядку письмового про-
вадження справу за позовом Особи  1 до управ-
ління Пенсійного фонду України в м. Тернополі 
(далі — управління ПФУ, ПФУ відповідно), третя 
особа — управління Державного казначейства 
України у м. Тернополі, про стягнення незакон-
но отриманого збору у розмірі 3 % на обов’язкове 
державне пенсійне страхування при купівлі авто-
мобіля, в с т а н о в и л а:

У жовтні 2008 р. Особа 1 звернулася до суду 
з позовом, у якому з урахуванням уточнення по-
зовних вимог просила визнати протиправними 
дії управління ПФУ щодо стягнення 3 % збору 
на обов’язкове державне пенсійне страхування 
при купівлі автомобіля, повернути з державного 
бюджету цей безпідставно отриманий збір у сумі 
3 тис. 275 грн та стягнути з управління ПФУ пеню.

На обґрунтування позовних вимог Особа 1 
послалася на ст. 1 Закону від 26 червня 1997 р. 
№ 400/97-ВР «Про збір на обов’язкове держав-
не пенсійне страхування» (у редакції, чинній на 
час виникнення спірних відносин; далі — Закон 
№ 400/97-ВР), відповідно до якої такий збір спла-
чується при відчуженні автомобіля, а не при його 
купівлі.

Суди встановили, що у серпні 2008 р. Осо-
ба 1 придбала у товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Мотор-Центр «Галичина» автомо-
біль Daihatsu Terios DX, при реєстрації якого у 

Відділенні реєстраційно-екзаменаційної робо-
ти УДАІ УМВС України в Тернопільській об-
ласті 12  серпня 2008 р. сплатила до ПФУ збір 
на обов’язкове державне пенсійне страхування 
у розмірі 3  % вартості автомобіля, що склало  
3 тис. 275 грн. 

Тернопільський окружний адміністративний 
суд постановою від 8 грудня 2008 р., залишеною 
без змін ухвалою Львівського апеляційного адмі-
ністративного суду від 13 квітня 2010 р., у задово-
ленні позовних вимог відмовив.

Вищий адміністративний суд України ухва-
лою від 21 листопада 2012 р. рішення судів пер-
шої та апеляційної інстанцій залишив без змін. 

У заяві про перегляд судового рішення Вер-
ховним Судом України з підстави, передбаченої 
п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС, Особа 1 зазначила, що в дода-
ній до заяви постанові суду касаційної інстанції 
від 7 листопада 2012 р. по-іншому, ніж в оскаржу-
ваній ухвалі, застосовано положення ст. 1 Закону 
№ 400/97-ВР. Просила ухвалу Вищого адміністра-
тивного суду України від 21 листопада 2012 р. 
скасувати та направити справу на новий розгляд 
до суду касаційної інстанції. 

Колегія суддів Судової палати в адміністра-
тивних справах Верховного Суду України дійшла 
висновку, що заява Особи 1 підлягає задоволен-
ню з таких підстав.

Вищий адміністративний суд України, до-
пускаючи справу до провадження, керувався тим, 
що в постанові суду касаційної інстанції, копію 
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якої додано до заяви, по-іншому, ніж у справі, що 
розглядається, застосовано положення ст. 1 Зако-
ну № 400/97-ВР. 

У справі, рішення суду касаційної інстанції в 
якій додано до заяви, цей суд взяв до уваги те, що 
п. 7 ст. 1 Закону № 400/97-ВР визначено виключ-
ний перелік осіб — платників збору на обов’яз-
кове державне пенсійне страхування, і передба-
чено, що платниками такого збору є юридичні 
та фізичні особи при відчуженні легкових авто-
мобілів. Водночас п. 12 Порядку сплати збору на  
обов’язкове державне пенсійне страхування  
з окремих видів господарських операцій, за-
твердженого відповідною постановою Кабінету 
Міні стрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 
(далі  — Порядок), встановлено вимоги щодо 
сплати такого збору особами, які набувають пра-
во власності на автомобілі шляхом їх купівлі. 

За таких обставин суд вирішив, що згідно 
з ч. 4 ст. 9 КАС у разі невідповідності норматив-
но-правового акта Конституції України, закону 
України або іншому правовому акту суд застосо-
вує правовий акт, який має вищу юридичну силу, 
у цьому випадку — Закон № 400/97-ВР. 

Проте у справі, що розглядається, Вищий 
адмі ністративний суд України дійшов іншого ви-
сновку та зазначив у своєму рішенні, що оскільки 
позивач, не будучи зобов’язаним сплачувати збір 
на обов’язкове державне пенсійне страхування, 
сплатив цей збір добровільно, то його право по-
рушено не було. 

Аналіз наведених судових рішень дає підста-
ви вважати, що суд касаційної інстанції неодна-
ково застосував зазначені норми права. 

Вирішуючи питання про усунення розбіж-
ностей у застосуванні касаційним судом одних  
і тих самих норм матеріального права у подібних 
правовідносинах, колегія суддів Судової пала-
ти в адміністративних справах Верховного Суду 
України керувалась таким.

Відповідно до п. 7 ст. 1 Закону № 400/97-ВР, 
якою визначено вичерпний перелік осіб — плат-
ників збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування, передбачено, що платниками збо-
ру є юридичні та фізичні особи при відчуженні 
легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, 
якими забезпечуються інваліди, та тих автомо-
білів, які переходять у власність спадкоємцям за 
законом. 

Натомість, відповідно до п. 12 Порядку плат-
никами збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування з операцій з відчуження легкових 
автомобілів є підприємства, установи та органі-
зації всіх форм власності, а також фізичні особи, 

які набувають право власності на такі автомобілі, 
зокрема, шляхом їх купівлі, у тому числі у вироб-
ників або торговельних організацій (крім випад-
ків забезпечення автомобілями інвалідів згідно із 
законодавством). 

Отже, на час виникнення спору положення 
Порядку суперечили вимогам Закону № 400/97-ВР  
у частині регулювання правовідносин зі сплати 
збору на обов’язкове державне пенсійне страху-
вання з операцій із відчуження легкових авто-
мобілів.

Відповідно до ч. 4 ст. 9 КАС у разі невідповід-
ності нормативно-правового акта Конституції 
України, закону України, міжнародному догово-
ру, згода на обов’язковість якого надана Верхов-
ною Радою України, або іншому правовому акту 
суд застосовує правовий акт, який має вищу юри-
дичну силу.

У роз’ясненні Пленуму Верховного Суду 
України, яке міститься в постанові від 1 листо-
пада 1996 р. № 9 (п. 5), зазначено, що судам не-
обхідно керуватися тим, що нормативно-правові 
акти будь-якого державного чи іншого органу 
(акти Президента України, постанови Верховної 
Ради України, постанови і розпорядження Ка-
бінету Міністрів України, нормативно-правові 
акти Верховної Ради АР Крим чи рішення Ради 
міністрів АР Крим, акти органів місцевого само-
врядування, накази та інструкції міністерств і ві-
домств, накази керівників підприємств, установ 
та організацій тощо) підлягають оцінці на відпо-
відність як Конституції, так і закону. Якщо при 
розгляді справи буде встановлено, що норматив-
но-правовий акт, який підлягав застосуванню, не 
відповідає чи суперечить законові, суд зобов’яза-
ний застосувати закон, який регулює ці правовід-
носини.

Враховуючи наведене та беручи до уваги за-
гальні засади пріоритетності законів над під-
законними актами, при вирішенні цього спору 
пріо ритетними є норми Закону № 400/97-ВР.

Колегія суддів Судової палати в адміністра-
тивних справах Верховного Суду України не може 
погодитися з висновком суду касаційної інстан-
ції про добровільність сплати Особою 1 збору 
на обов’язкове державне пенсійне страхування, 
оскільки відповідно до п. 14 Порядку органи держ-
авто інспекції здійснюють реєстрацію легкових ав-
томобілів лише за умови сплати такого збору, що 
підтверджується документом про його сплату.

За таких обставин у справі, що розглядаєть-
ся, суд касаційної інстанції неправильно засто-
сував норми матеріального права щодо спірних 
правовідносин, внаслідок чого ухвала Вищого 
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адміністративного суду України від 21 листопада 
2012 р. підлягає скасуванню.

Установивши помилковість висновків суду 
касаційної інстанції, викладених в оскаржува-
ній ухвалі, колегія суддів Судової палати в адмі-
ністративних справах Верховного Суду України 
позбавлена можливості прийняти нове судове 
рішення, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 243 КАС 
Верховний Суд України не наділений повнова-
женнями щодо скасування чи зміни рішень су-
дів першої та апеляційної інстанцій у справі, що 
переглядається з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 
ст. 237 цього Кодексу.

Оскільки за наслідками розгляду касацій-
ної скарги такі повноваження відповідно до 

вимог ст. 223 КАС має суд касаційної інстан-
ції, справу після скасування оскаржуваної 
ухвали слід направити на новий розгляд до  
цього суду. 

Керуючись статтями 241—243 КАС, колегія 
суддів Судової палати в адміністративних спра-
вах Верховного Суду України п о с т а н о в и л а:

Заяву Особи 1 задовольнити.
Ухвалу Вищого адміністративного суду Укра-

їни від 21 листопада 2012 р. скасувати, справу 
направити на новий розгляд до суду касаційної 
інстанції. 

Постанова є остаточною і оскарженню не під-
лягає, крім випадку, встановленого п. 2 ч. 1 ст. 237 
КАС.

РІШЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ 
Можливість стягнення одночасно пені та штрафу за порушення окремих видів 
господарських зобов’язань передбачено ч. 2 ст. 231 ГК України. В інших випадках 
порушення виконання господарських зобов’язань чинним законодавством не 
встановлено для учасників господарських відносин обмежень визначати в дого-
ворі стягнення одночасно пені та штрафу, що узгоджується зі свободою договору, 
встановленою ст. 627 ЦК України

ПОСТАНОВА 
Судової палати у господарських справах Верховного Суду України  
від 27 квітня 2012 р. 
(в и т я г)

У травні 2011 р. приватне підприємство 
«Кажан» (далі — ПП «Кажан») звернулося до 
суду із позовом до приватного підприємства 
«Енерголенд» (далі — ПП «Енерголенд») про 
стягнення 95 тис. 901 грн 29 коп., з яких: 6 тис. 
196 грн 63 коп. — інфляційні втрати, нарахова-
ні за період з 11 травня 2008 р. по 14 листопа-
да 2010 р., 1 тис. 319 грн 13 коп. — 3 % річних, 
8  тис. 130 грн 33 коп.  — пеня, 80 тис. 255 грн 
20 коп. — штраф.

Позовні вимоги обґрунтовано неналежним 
виконанням відповідачем своїх зобов’язань щодо 
оплати послуг з охорони власності за договором, 
укладеним між сторонами 7 березня 2008 р.

Рішенням Господарського суду Черкаської 
області від 9 червня 2011  р. позов задоволено 
част ково: стягнуто з ПП «Енерголенд» на ко-
ристь ПП «Кажан» 6 тис. 196 грн 63 коп. інфля-
ційних втрат, 1 тис. 319 грн 13 коп. — 3 % річних, 
5 тис. 624 грн 67 коп. пені за період з 16 листопа-
да 2009 р. по 14 листопада 2010 р., 3 тис. грн —  
послуги адвоката та відповідні судові витра-

ти. У задоволенні решти позовних вимог у сумі 
82 тис. 760 грн 86 коп. відмовлено.

Київський апеляційний господарський суд 
постановою від 31 серпня 2011 р. рішення суду 
першої інстанції скасував у частині відмови в по-
зові. Позовні вимоги ПП «Кажан» про стягнен-
ня 80 тис. 255 грн 20 коп. штрафу, 2 тис. 505 грн 
66  коп. пені та судових витрат задовольнив. 
У решті рішення залишив без змін.

Постановою Вищого господарського суду 
України від 13 грудня 2011 р. постанову суду апе-
ляційної інстанції скасовано в частині стягнення 
штрафу в розмірі 80 тис. 255 грн 20 коп. У решті 
цю постанову залишено без змін.

У заяві про перегляд постанови Вищого гос-
подарського суду України від 13 грудня 2011 р. у 
справі № 06/5026/1052/2011 з підстави, передба-
ченої ст. 11116 ГПК, ПП «Кажан», пославшись на 
неоднакове застосування судом касаційної ін-
станції положень ст. 61 Конституції України та 
статей 230—232 ГК, статей 525, 530, 546, 549, 610, 
611, 625, 627 ЦК, просило її скасувати, а постано-
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ву Київського апеляційного господарського суду 
від 31 серпня 2011 р. залишити без змін.

До заяви ПП «Кажан» долучило копії поста-
нов Вищого господарського суду України: від 
16 листопада 2011 р. у справі № 5019/976/11, від 
19 січня 2011 р. у справі № 7/64-6/663, від 9 лю-
того 2011 р. у справі № 25/46-10-1432, в яких, на 
його думку, по-іншому суд касаційної інстанції 
застосував одні й ті ж норми матеріального права 
у подібних правовідносинах.

Вищий господарський суд України ухвалою 
від 1 березня 2012 р. допустив до провадження 
господарську справу № 06/5026/1052/2011 за позо-
вом ПП «Кажан» до ПП «Енерголенд» для перегля-
ду Верховним Судом України постанови Вищого 
господарського суду України від 13 грудня 2011 р.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши 
наведені заявником обставини, Судова палата у 
господарських справах Верховного Суду України 
вважає, що заява підлягає частковому задоволен-
ню з огляду на таке.

У справі, що переглядається, суди встановили: 
7 березня 2008 р. між ПП «Кажан» (виконавець) 
і ПП «Енерголенд» (замовник) був укладений 
договір про надання послуг з охорони власності 
(далі — договір), відповідно до якого замовник 
передає під охорону, а виконавець приймає за-
значені у списку та плані (схемі) — додатку до до-
говору — об’єкти, що беруться під охорону.

Згідно із п. 2.1.9 договору замовник зобов’я-
заний своєчасно проводити розрахунки за надані 
послуги з охорони.

Пунктом 4.2 договору сторони передбачили, 
що оплата за фактом наданих послуг здійсню-
ється відповідно до актів здачі-приймання робіт 
(наданих послуг) у формі безготівкового розра-
хунку за банківськими реквізитами виконавця до 
10 числа поточного місяця.

Згідно із п. 4.5 договору якщо замовник не 
сплачує платежі за отримані послуги у передбаче-
ні договором строки, то він зобов’язаний випла-
тити на користь виконавця штраф. А у випадку, 
коли замовник несвоєчасно здійснює розрахунок 
за ці послуги, виконавець нараховує йому пеню 
(п. 4.6 договору).

Позивач свої послуги надавав своєчасно та 
якісно, що підтверджується відповідними актами 
здачі-приймання робіт, підписаними обома сто-
ронами.

Відповідач здійснював оплату за надані по-
слуги несвоєчасно, чим порушив умови договору.

Предметом розгляду в цій справі є вимо-
ги позивача про стягнення з відповідача інфля-
ційних втрат, нарахованих за період з 11 травня 

2008  р. по 14 листопада 2010 р., в розмірі 6 тис. 
196 грн 63 коп., 3 % річних — 1 тис. 319 грн 13 коп., 
пені  — 8  тис. 130 грн 33 коп., штрафу — 80 тис.  
255 грн 20 коп.

Статтею 526 ЦК визначено, що зобов’язання 
має виконуватися належним чином відповідно 
до умов договору та вимог цього Кодексу, інших 
актів цивільного законодавства, а за відсутності 
таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ді-
лового обороту або інших вимог, що звичайно 
ставляться.

Аналогічні положення містить і ч. 1 ст. 193 ГК, 
у якій передбачено, що до виконання господар-
ських договорів застосовуються відповідні поло-
ження ЦК з урахуванням особливостей, передба-
чених ГК.

За порушення у сфері господарювання учас-
ники господарських відносин несуть господар-
сько-правову відповідальність шляхом засто-
сування до правопорушників господарських 
санкцій на підставах і в порядку, передбачених 
ГК, іншими законами та договором (ч. 2 ст. 193, 
ч. 1 ст. 216 та ч. 1 ст. 218 ГК).

Одним із видів господарських санкцій згідно 
із ч. 2 ст. 217 ГК є штрафні санкції, до яких відне-
сено штраф та пеню (ч. 1 ст. 230 ГК).

Розмір штрафних санкцій відповідно до ч. 4 
ст. 231 ГК встановлюється законом, а в разі якщо 
розмір штрафних санкцій законом не визначено, 
санкції застосовуються в передбаченому догово-
ром розмірі. При цьому розмір санкцій може бути 
встановлено договором у відсотковому відношен-
ні до суми невиконаної частини зобов’язання або 
в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотко-
вому відношенні до суми зобов’язання незалежно 
від ступеня його виконання, або у кратному розмі-
рі до вартості товарів (робіт, послуг).

Такий вид забезпечення виконання зобов’я-
зання, як пеня, та її розмір встановлено ч. 3 
ст.  549 ЦК, ч. 6 ст. 231 ГК, статтями 1, 3 Закону 
від 22 листопада 1996 р. № 543/96-ВР «Про відпо-
відальність за несвоєчасне виконання грошових 
зобов’язань» та ч. 6 ст. 232 ГК.

Право встановити в договорі розмір та поря-
док нарахування штрафу надано сторонам ч. 4 
ст. 231 ГК.

Можливість стягнення одночасно пені та 
штрафу за порушення окремих видів господар-
ських зобов’язань передбачено ч. 2 ст. 231 ГК.

В інших випадках порушення виконання гос-
подарських зобов’язань чинним законодавством 
не встановлено для учасників господарських від-
носин обмежень визначати в договорі стягнен-
ня одночасно пені та штрафу, що узгоджується 
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із свободою договору, встановленою ст. 627 ЦК, 
коли сторони є вільними в укладенні договору, 
виборі контрагента та визначенні умов договору 
з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів 
цивільного законодавства, звичаїв ділового обо-
роту, вимог розумності та справедливості.

Стягнення з учасника господарських відно-
син, який порушив господарське зобов’язання за 
договором, одночасно штрафу та пені не супере-
чить ст. 61 Конституції України, оскільки згідно 
зі ст. 549 ЦК пеня та штраф є формами неустой-
ки, а відповідно до ст. 230 ГК — видами штраф-
них санкцій, тобто не є окремими та самостійни-
ми видами юридичної відповідальності. У межах 
одного виду відповідальності може застосовува-
тися різний набір санкцій.

У справі, що переглядається, договором пе-
редбачено господарсько-правову відповідаль-
ність за порушення умов договору у вигляді спла-
ти неустойки — пені та штрафу.

Скасовуючи постанову Київського апеляцій-
ного господарського суду від 31 серпня 2011  р. 

в частині стягнення штрафу в розмірі 80 тис. 
255 грн 20 коп., Вищий господарський суд Украї-
ни виходив з того, що стягнення з відповідача од-
ночасно штрафу та пені суперечить вимогам ч. 1 
ст. 61 Конституції та ч. 3 ст. 509 ЦК.

На думку Верховного Суду України, такий 
висновок Вищого господарського суду Украї-
ни ґрунтується на неправильному застосуванні 
норм матеріального права та суперечить пози-
ції цього ж суду касаційної інстанції у справах 
№ 5019/976/11, № 7/64-6/663, № 25/46-10-1432.

Керуючись статтями 11116, 11123—11125  ГПК, 
Судова палата у господарських справах Верхов-
ного Суду України постановила: заяву ПП «Ка-
жан» задовольнити частково; постанову Вищого 
господарського суду України від 13 грудня 2011 р. 
у справі № 06/5026/1052/2011 скасувати; справу 
направити на новий розгляд до суду касаційної 
інстанції.

Постанова є остаточною і може бути оскар-
жена тільки на підставі, встановленій п. 2 ч. 1 
ст. 11116 ГПК.

Законодавством, чинним на час виникнення спірних правовідносин, не було пе-
редбачено автоматичного поновлення договору оренди земельної ділянки. Реа-
лізація переважного права на поновлення цього договору оренди в разі відсут-
ності заперечень з боку сторін можлива лише за наявності рішення відповідного 
органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. За відсутності 
такого рішення неможливо зобов’язати цей орган в судовому порядку укласти 
такий договір або поновити його, адже таке зобов’язання суперечитиме вимогам 
законодавства

ПОСТАНОВА  
Судової палати у господарських справах Верховного Суду України  
від 20 листопада 2012 р. 
(в и т я г)

До Верховного Суду України звернулася Київ-
ська міська рада (далі — Київрада) із заявою про 
перегляд постанови Вищого господарського суду 
України від 30 січня 2012 р. у справі № 44/69 за 
позовом товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Учбово-спортивний комерційний клуб 
«Україно» (далі — ТОВ «Україно») до Київради 
про зміну умов договору.

Заяву мотивовано тим, що в аналогічних 
справах, зокрема у справі №  32/171-6/507, суд 
касаційної інстанції, застосувавши до спірних 
правовідносин ті самі норми матеріального пра-
ва, дійшов висновку про те, що відповідно до 
положень земельного законодавства необхідною 
умовою для укладення, зміни та поновлення до-

говору оренди земельної ділянки, яка перебуває у 
державній власності, є наявність відповідного рі-
шення органу місцевого самоврядування, а отже, 
визнання відповідного договору оренди поновле-
ним за відсутності такого рішення є порушенням 
передбаченого Конституцією України виключно-
го права цього органу на здійснення права влас-
ності від імені Українського народу та управління 
землями, яке підлягає захисту.

ТОВ «Україно» і Київрада не використали на-
даного їм законом права на участь представника 
в судовому засіданні.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення ін-
ших осіб, які беруть участь у справі, перевіривши 
наведені заявником обставини, Судова палата у 
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господарських справах Верховного Суду України 
вважає, що заява підлягає задоволенню з таких 
підстав.

Господарські суди встановили: відповідно до 
умов договору на право тимчасового користуван-
ня землею (у тому числі на умовах оренди), укла-
деного ТОВ «Україно» і Київрадою 1 квітня 1994 р. 
на підставі рішення останньої від 28 жовтня  
1993 р. № 4-а (далі — договір), Київрада надала, 
а ТОВ «Україно» прийняло у тимчасове корис-
тування земельну ділянку загальною площею 
39 тис. 740 м2, у тому числі за рахунок земель Дні-
провського лісництва Дарницького лісопарково-
го господарства згідно із планом землекористу-
вання.

Відповідно до п. 1.2. зазначеного договору зе-
мельна ділянка надається на умовах оренди стро-
ком на 15 років для розміщення водно-спортив-
ної бази.

Пунктом 3.2. цього договору передбачено пра-
во землекористувача поновлювати договір після 
закінчення строку його дії.

22 червня 2009 р. ТОВ «Україно» направи-
ло до Київради лист-звернення № 21 про по-
новлення договору на тих самих умовах, що 
були передбачені цим договором, та внесення 
змін до нього для продовження строку його дії 
до 22 липня 2024 р. Київрада не надіслала ТОВ 
«Украї но» заперечення щодо продовження стро-
ку дії договору, що стало підставою для звернен-
ня ТОВ «Україно» до суду.

Суд касаційної інстанції, залишаючи в силі 
рішення суду першої інстанції та погоджуючись з 
його висновками, виходив із того, що відповідно 
до ст. 33 Закону від 6 жовтня 1998 р. № 161-ХІV 
«Про оренду землі» (далі — Закон № 161-ХІV) у 
редакції від 17 лютого 2011 р. у разі відсутності 
заперечень з боку сторін можливе автоматичне 
поновлення договорів оренди земельної ділянки, 
яка належить до державної або комунальної влас-
ності, без відповідного рішення органу місцевого 
самоврядування.

Проте з таким висновком погодитись не  
можна.

Згідно із ч. 1 ст. 33 Закону № 161-ХІV у ре-
дакції, чинній на час виникнення спірних право-
відносин, після закінчення строку, на який було 
укладено договір оренди землі, орендар, який 
належно виконував обов’язки відповідно до умов 
договору, має за інших рівних умов переважне 
право на поновлення договору.

Відповідно до ст. 13 Конституції земля є 
об’єк том права власності Українського народу. 
Від імені Українського народу права власника 

здійснюють органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування в межах, визначених 
цією Конституцією.

Частиною 1 ст. 116 ЗК визначено, що громадя-
ни та юридичні особи набувають права власності 
та права користування земельними ділянками із 
земель державної або комунальної власності за 
рішенням органів виконавчої влади або органів 
місцевого самоврядування в межах їх повнова-
жень, визначених цим Кодексом або за результа-
тами аукціону.

Зі змісту ч. 1 ст. 124 ЗК у редакції, чинній на 
час виникнення спірних правовідносин, вбача-
ється, що передача в оренду земельних ділянок, 
що перебувають у державній або комунальній 
власності, здійснюється на підставі рішення 
відповідного органу виконавчої влади або орга-
ну місцевого самоврядування чи договору ку-
півлі-продажу права оренди земельної ділянки 
(у разі продажу права оренди) шляхом укладення 
договору оренди земельної ділянки.

Відповідно до п. 34 ст. 26 Закону від 21 травня 
1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» до виключної компетенції міської 
ради належить вирішення відповідно до закону 
питань регулювання земельних відносин, які роз-
глядаються виключно на пленарному засіданні 
ради — сесії.

Отже, виходячи з того, що законодавством, 
чинним на час виникнення спірних правовідно-
син, не передбачено автоматичного поновлення 
договорів оренди землі, реалізація переважного 
права на поновлення договору оренди земель-
ної ділянки в разі відсутності заперечень з боку 
сторін можлива лише за наявності рішення від-
повідного органу виконавчої влади або органу 
місцевого самоврядування. За відсутності та-
кого рішення неможливо зобов’язати цей орган 
в судовому порядку укласти такий договір або 
поновити його, адже таке зобов’язання супере-
читиме вимогам законодавства.

Крім того, Вищому господарському суду 
України необхідно врахувати, що до спірних пра-
вовідносин має застосовуватись саме та редакція 
закону, яка була чинною на момент їх виникнен-
ня, оскільки згідно зі ст. 58 Конституції закони та 
інші нормативно-правові акти не мають зворотної 
дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують 
або скасовують відповідальність особи.

Таким чином, висновок Вищого господар-
ського суду України про можливість застосу-
вання до спірних правовідносин ст. 33 Закону 
№ 161-ХІV у редакції від 17 лютого 2011 р. є необ-
ґрунтованим, оскільки строк дії укладеного між 
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ТОВ «Україно» і Київрадою договору закінчився 
22 липня 2009 р., а отже, спірні правовідносини 
між сторонами виникли до внесення змін у зазна-
чену норму Закону № 161-ХІV.

За таких обставин підлягають задоволенню 
заява Київради і її вимога про стягнення на її ко-
ристь судового збору, сплаченого за подання заяви 
про перегляд постанови Вищого господарського 
суду України від 30  січня 2012 р. Верховним Су-
дом України, виходячи з того, що відповідно до 
ст.  11114 ГПК Верховний Суд України переглядає 
рішення господарських судів виключно на підста-
ві і в порядку, встановлених цим Кодексом.

Згідно із ч. 4 ст. 49 ГПК стороні, на користь якої 
відбулося рішення, господарський суд відшкодо-
вує мито за рахунок другої сторони.

Керуючись статтями 49, 11114, 11123—11125 
ГПК, Судова палата у господарських справах 
Верховного Суду України постановила: заяву 
Київради задовольнити; постанову Вищого 
господарського суду України від 30 січня 2012 р. 
у справі № 44/69 скасувати; справу направити 
на новий розгляд до суду касаційної інстанції; 
стягнути з ТОВ «Україно» на користь Київради 
751 грн 10 коп. судового збору за подання заяви 
про перегляд Верховним Судом України судового 
рішення у справі № 44/69.

Видачу наказу доручити Господарському суду 
м. Києва.

Постанова є остаточною і може бути оскар-
жена тільки на підставі, встановленій п. 2 ч. 1 
ст. 11116 ГПК.

РІШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
Дії, пов’язані із застосуванням предмета схожого на ніж, що насправді був 
використаний і який потерпіла реально сприйняла як ніж, та під час погро-
зи ним віддала нападникам своє майно, правильно розцінено як розбійний 
напад

ПОСТАНОВА 
Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України  
від 18 квітня 2013 р. 
(в и т я г)

Шевченківський районний суд м. Києва виро-
ком від 24 травня 2011 р. засудив П. за ч. 2 ст. 187 
КК на сім років позбавлення волі. 

Цим вироком засуджено також Б. за ч. 2 
ст. 187 КК на сім років шість місяців позбавлен-
ня волі, судові рішення щодо якого не оскаржу-
вались. 

Апеляційний суд м. Києва ухвалою від 
23 грудня 2011 р. вирок щодо П. залишив без змін.

Вищий спеціалізований суд України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ ухвалою 
від 6  листопада 2012 р. вирок місцевого суду 
та ухвалу апеляційного суду щодо П. залишив  
без змін.

П. визнано винуватим у вчиненні за попе-
редньою змовою з Б. розбою, поєднаного із по-
грозою застосування насильства, небезпечного 
для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу 
за таких обставин. 

26 листопада 2009 р. приблизно о 19 год.  
45 хв. П. і Б., побачивши біля будинку раніше 
незнайому А., вирішили заволодіти її майном. 
Діючи згідно з розподілом ролей, П. ззаду при-

ставив до шиї А. невстановлений предмет, який 
вона сприйняла як ніж, та під загрозою засто-
сування насильства, небезпечного для її життя 
та здоров’я в момент заподіяння, наказав від-
дати цінні речі. Водночас Б. у напрямку тулуба 
А. наставив невстановлений предмет, який вона 
сприйняла як ніж, і пригрозив застосуванням 
насильства, що є небезпечним для життя та здо-
ров’я потерпілої. Сприймаючи ці дії як реальну 
загрозу, А. віддала належне їй майно на загаль-
ну суму 3 тис. 259 грн 38 коп., з яким засуджені 
зник ли з місця події.  

У заяві про перегляд судових рішень щодо 
П. його захисник зазначив, що підставою для 
їх перегляду є неоднакове застосування судом 
касаційної інстанції одних і тих самих норм 
кримінального закону щодо подібних суспіль-
но небезпечних діянь, що потягло неправильну 
кваліфікацію дій засудженого П. за ч. 2 ст. 187 
КК. Захисник  вважав, що дії засудженого необ-
хідно кваліфікувати за ч. 2 ст. 186 КК, оскільки 
винуватість П. у вчиненні саме розбою не дове-
дена, ґрунтується на суперечливих показаннях 
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потерпілої щодо наявності у засуджених пред-
метів, які вона сприйняла як ножі. Крім того, з 
приводу неправильної кваліфікації дій П. його 
захисник також послався на те, що погрозу по-
терпілій Б. ножем, при наявності такого в ос-
таннього, слід розцінювати як ексцес виконав-
ця.

На обґрунтування заяви захисник надав ко-
пію ухвали Вищого спеціалізованого суду Украї-
ни з розгляду цивільних і кримінальних справ від 
15 листопада 2011 р., якою залишено без змін ух-
валу апеляційного суду про перекваліфікацію дій 
Особи 6 та Особи 7 із ч. 2 ст. 187 на ч. 2 ст. 186 КК 
з огляду на те, що доказів застосування до потер-
пілого насильства, небезпечного для його життя 
та здоров’я, немає.

Як на приклад неоднакового застосування 
ч. 2 ст. 187 КК при кваліфікації дій П. захисник 
також послався на ухвалу Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 17 січня 2012 р. щодо 
Особи 1 та Особи 3, в якій констатовано пра-
вомірність зміни апеляційним судом юридич-
ної оцінки дій засуджених із ч. 2 ст. 187 на ч. 2 
ст. 186 КК через відсутність об’єктивних дока-
зів про застосування засудженими до потер-
пілої Особи 2 насильства, небезпечного для її 
життя та здоров’я. 

У копії ухвали Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 19 січня 2012 р. щодо Особи 5, яку та-
кож надав заявник, зазначено, що відсутність ті-
лесних ушкоджень на шиї Особи 6 свідчить про 
наявність у засудженого умислу на відкрите ви-
крадення майна, у зв’язку з чим суд касаційної ін-
станції перекваліфікував дії Особи 5 із ч. 1 ст. 187 
на ч. 2 ст. 186 КК. 

Окрім того, у заяві захисник послався на 
ухвалу Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ від 
25 жовтня 2012 р. щодо Особи 1. Зазначеною ух-
валою залишено без змін рішення судів першої 
та апеляційної інстанцій, якими засудженого 
визнано винуватим у вчиненні грабежу за по-
передньою змовою з невстановленою слідством 
особою із застосуванням насильства, яке не є 
небезпечним для життя та здоров’я потерпілої, 
із зазначенням доводів про те, що застосуван-
ня Особою 1 ножа та спричинення потерпілій 
легких тілесних ушкоджень у виді синців та 
подряпин на тильній поверхні правої кисті є 
свідченням не нападу із застосуванням ножа 
як предмета для насильства, небезпечного для 
життя та здоров’я, а знаряддям для приско-

рення досягнення своєї мети — зняття обруч-
ки у процесі відкритого заволодіння майном  
потерпілої. 

Як приклад для порівняння захисник та-
кож надав ухвалу Вищого спеціалізованого суду 
Украї ни з розгляду цивільних і кримінальних  
справ від 5 червня 2012 р. щодо Особи 6, Осо-
би 7, Особи 8, якою судові рішення що до  
Особи 6 змінено та його дії перекваліфіковано 
з ч. 3 ст. 187 на ч. 3 ст. 186 КК, оскільки вста-
новлено, що умислом Особи 6 не охоплювалися 
дії інших спів учасників, пов’язані з погрозою 
застосування насильства, небезпечного для  
життя та здоров’я потерпілої, шляхом демон-
страції ножа.

Захисник просив скасувати судові рішен-
ня, перекваліфікувавши дії П. на ч. 2 ст. 186 КК, 
призначити йому покарання у межах санкції цієї 
статті з урахуванням вимог ст. 691 КК та на під-
ставі ст. 75 КК звільнити від відбування покаран-
ня з випробуванням. 

Судова палата у кримінальних справах Вер-
ховного Суду України заслухала суддю-допові-
дача, пояснення захисника на підтримку своєї 
заяви, прокурора про відсутність підстав для 
задоволення заяви, перевірила матеріали спра-
ви та, обговоривши доводи, зазначені у заяві, 
дійшла висновку, що вона не підлягає задово-
ленню.

Захисник в інтересах засудженого П. звер-
нувся до Верховного Суду України із заявою про 
перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 6 листопада 2012 р. з підстави, передба-
ченої п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК 1960 р. 

Відповідно до цієї норми закону Верховний 
Суд України здійснює перегляд судових рішень, 
що набрали законної сили, у разі неоднакового 
застосування судом касаційної інстанції одних 
і тих самих норм кримінального закону щодо 
подібних суспільно небезпечних діянь (крім пи-
тань призначення покарання, звільнення від по-
карання та від кримінальної відповідальності), 
що потягло ухвалення різних за змістом судо-
вих рішень, і не переглядає питання щодо до-
веденості винуватості особи та невідповідності 
висновків суду фактичним обставинам справи 
внаслідок неповноти та однобічності досліджен-
ня доказів.

Водночас, як випливає зі змісту заяви, не-
однакове застосування судом касаційної ін-
станції одних і тих самих норм кримінального 
закону щодо подібних суспільно небезпечних 
діянь захисник убачає у неправильному вста-
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новленні судом першої інстанції фактичних 
обставин справи з огляду на недоведеність за-
стосування П. погрози, небезпечної для  життя 
та здоров’я потерпілої, шляхом використання  
предмета, який потерпіла сприйняла як ніж, та 
наявності попередньої змови у засуджених на 
вчинення саме розбою.  

Однак, враховуючи зазначені вимоги закону, 
ці докази не є предметом розгляду Верховного 
Суду України. Тому, вирішуючи питання про на-
явність передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК 1960 р. 
підстави для перегляду судового рішення, Судова 
палата у кримінальних справах Верховного Суду 
України виходила із установлених фактичних об-
ставин, викладених у судових рішеннях, що на-
брали законної сили. 

Зокрема, у кримінальній справі, в якій запе-
речується рішення суду касаційної інстанції, 
встановлено наявність між П. та Б. попередньої 
змови на заволодіння майном А. із застосуван-
ням предметів, які потерпіла сприйняла як ножі, 
та, реально побоюючись за своє життя й здо-
ров’я, була змушена віддати нападникам належне 
їй майно.

За таких обставин, враховуючи встановле-
ний судом характер дій засуджених, пов’яза-
них із використанням предметів, які потерпіла 
сприйняла як такі, що є небезпечними для її 
життя та здоров’я, й відповідно до роз’яснень, 
що містяться  у п. 12 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 
«Про судову практику в справах про злочини 
проти власності», дії П. обґрунтовано отрима-
ли юридичну оцінку за ч. 2 ст. 187 КК як розбій,  
поєднаний із погрозою застосування насиль-
ства, небезпечного для життя та здоров’я по-
терпілої, вчинений за попередньою змовою гру-
пою осіб.

У судових рішеннях касаційної інстанції, на 
які зроблено посилання як на підтвердження не-
однакового застосування одних і тих самих норм 
закону про кримінальну відповідальність, фак-
тичні обставини суспільно небезпечних діянь, 
щодо яких ухвалені ці рішення, попри подібність 
за окремими  елементами складу злочину з фак-
тичними обставинами діяння, вчиненого П., от-
римали іншу кримінально-правову ква ліфікацію. 

Аналізуючи наявність підстав для порівнян-
ня оспорюваних та наданих судових рішень ка-
саційної інстанції, Судова палата у криміналь-
них справах Верховного Суду України виходила 
з такого.   

Посилання захисника на ухвали Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду ци-

вільних і кримінальних справ від 15 листопада 
2011 р. та від 17 січня 2012 р. є неприйнятним, 
оскільки у цих справах касаційна інстанція по-
годилась із кваліфікацією дій засуджених за 
ч. 2 ст. 186 КК, з огляду на відсутність доказів 
застосування до потерпілих насильства, небез-
печного для життя та здоров’я.

Із цих же підстав Вищий спеціалізований 
суд України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ ухвалою від 19 січня 2012 р. дії 
Особи 5 перекваліфікував із ч. 1 ст. 187 на ч. 2  
ст. 186 КК.

Зазначеними ухвалами визнано недоведеним 
застосування до потерпілих насильства, небез-
печного для їх життя та здоров’я, тоді як в ос-
порюваному рішенні установлено застосування 
засудженими до потерпілої погроз, небезпечних 
для її життя та здоров’я. 

Щодо ухвали Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 25 жовтня 2012 р., у якій застосуван-
ня ножа під час заволодіння майном розцінено 
не як погроза застосування насильства, а як 
засіб прискорення виконання злочинної ви-
моги  — зняти обручку з руки потерпілої, то 
з’ясування причин та умов такої криміналь-
но-правової оцінки діяння, подібного до вчи-
неного П., відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40012 та 
ч. 2 ст. 40022 КПК 1960 р. перебуває за межами 
предмета розгляду, у зв’язку з чим Верховний 
Суд України позбавлений можливості висло-
вити свою позицію щодо законності та обґрун-
тованості такого рішення. 

Натомість Верховний Суд України вважав 
за необхідне зазначити, що правова оцінка 
суспільно небезпечного діяння, зазначена у 
порівнюваних рішеннях касаційного суду, не 
завжди може бути прикладом правильного за-
стосування закону про кримінальну відпові-
дальність.

Не може свідчити про неправильне застосу-
вання норм кримінального закону і надана для 
порівняння ухвала Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ від 5 червня 2012 р., у якій касацій-
ний суд дійшов висновку, що один із співви-
конавців злочину не був обізнаний з умислом  
двох інших. 

На відміну від висновків цього рішення в ос-
пореному рішенні суд касаційної інстанції по-
годився з висновками судів нижчестоящих ін-
станцій про наявність у засуджених попередньої 
змови та умислу на вчинення з метою заволодін-
ня майном нападу на потерпілу шляхом викори-
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стання предметів, які вона сприйняла як реальну 
загрозу своєму життю та здоров’ю.  

Водночас варто зазначити, що в тій самій 
ухвалі від 5 червня 2012 р. касаційний суд по-
годився, що два співвиконавці злочину (Особи 
7 і 8) за обставин, подібних до обставин справи 
оспореного рішення вчинили розбійний напад, 
зокрема й із погрозою застосування насиль-

ства, небезпечного для життя та здоров’я по-
терпілої з використанням ножа.

На підставі викладеного та керуючись п. 15 
розд. ХI «Перехідні положення» КПК 2012 р. та 
статтями 40012, 40020, 40021, 40023 КПК 1960 р., Су-
дова палата у кримінальних справах Верховного 
Суду України відмовила у задоволенні заяви за-
хисника.

РІШЕННЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
Договір позики як загальна договірна конструкція є підставою для виникнен-
ня правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи, 
оскільки ЦК України не містить жодного винятку як щодо суб’єктного скла-
ду, так і щодо права на одержання від позичальника процентів від суми пози-
ки, розмір і порядок одержання яких встановлюється договором (ч. 1 ст. 1048  
ЦК України).
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фі-
нансових послуг» є спеціальним нормативним актом, який регулює відноси-
ни спеціальних суб’єктів — учасників ринку фінансових послуг, і його дія не 
поширюється на всіх інших юридичних і фізичних осіб — суб’єктів договору 
позики, правовідносини яких регулюються нормами статей 1046—1048 ЦК 
України

ПОСТАНОВА  
Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України  
від 18 липня 2012 р. 
(в и т я г)

У квітні 2010 р. К. звернулася до суду із позо-
вом до Г.Н. та Г.Р. про стягнення коштів за дого-
вором позики. 

Позовні вимоги вона мотивувала тим, що 
7  листопада 2007 р. за договором позики пере-
дала відповідачам 1 тис. доларів США та 750 грн, 
які вони зобов’язувались повернути до 28 ли-
стопада 2008 р. і сплачувати щомісячно 10 % за 
користування коштами, про що написали роз-
писку. Позивачка зазначила, що у квітні 2008 р. 
Г.Н. та Г.Р. повернули їй лише частину коштів в 
розмірі 100 доларів США та 75 грн. К. просила 
стягнути з відповідачів 7 тис. 135 грн 50 коп. ос-
новного боргу та 20 тис. 588 грн відсотків за ко-
ристування коштами. 

Ладижинський міський суд Вінницької об-
ласті рішенням від 18 травня 2010 р. позов задо-
вольнив, постановивши стягнути солідарно з Г.Р. 
та Г.Н. на користь К. 7 тис. 132 грн 50 коп. основ-
ного боргу за договором позики, 20 тис. 588 грн 
процентів від суми позики, судовий збір у сумі 
277 грн 21 коп. та 120 грн витрат на інформацій-
но-технічне забезпечення розгляду справи. 

Рішенням Апеляційного суду Вінницької 
області від 22 липня 2010  р. рішення міського 
суду скасоване. Стягнуто з Г.Р. та Г.Н. солідарно 
на користь К. 7 тис.  132 грн 50 коп. основно-
го боргу, 3 % річних від простроченої суми в 
розмірі 549 грн 90 коп., 71 грн судового збору 
та 120 грн витрат на інформаційно-технічне за-
безпечення розгляду справи.

Вищий спеціалізований суд України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ ухва-
лою від 8 грудня 2011 р. касаційну скаргу К.  
відхилив.

У лютому 2012 р. К. подала заяву про пе-
регляд ухвали Вищого спеціалізованого суду 
Украї ни з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 8 грудня 2011 р. з підстав неоднако-
вого застосування судом касаційної інстанції 
одних і тих самих норм матеріального права, 
а саме Закону від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІІ 
«Про фінансові послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових послуг» (далі — За-
кон), до правовідносин сторін — фізичних осіб 
із договору позики.
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На обґрунтування заяви К. додала ухвалу 
Вищого спеціалізованого суду України з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ від 21 грудня 
2011 р., в якій, на думку заявниці, по-іншому за-
стосовано зазначену правову норму.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ від 18 червня 2012 р. справу за по-
зовом К. до Г.Н., Г.Р. про стягнення коштів за 
договором позики допущено до проваджен-
ня Верховного Суду України в порядку гл. 3  
розд. V ЦПК.

Перевіривши матеріали справи та наведені 
в заяві доводи, Верховний Суд України дійшов 
висновку, що заява підлягає задоволенню з та-
ких підстав.

Так, ухвалюючи рішення про задоволення 
позову К., суд першої інстанції виходив із факту 
укладення сторонами — фізичними особами до-
говору позики, за умовами якого позикодавець 
має право одержувати щомісячно від позичаль-
ників 10 % від суми позики.

Оскільки відповідачі не виконали умови 
договору, суд на підставі статей 525, 526, 530, 
ч. 3 ст. 545, 536, ч. 1 ст. 1046, 1048 ЦК стягнув 
на користь позивачки суму боргу та проценти  
за користування коштами.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції 
та ухвалюючи нове рішення, апеляційний суд, з 
висновками якого погодився суд касаційної ін-
станції, дійшов висновку про те, що на право-
відносини сторін поширюється дія Закону, а К. 
не мала визначених цим Законом повноважень 
на надання грошових коштів на умовах позики 
зі сплатою процентів.

Водночас в ухвалі Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ від 21 грудня 2011 р., що заявниця 
надала як приклад неоднакового застосування 
судом касаційної інстанції одних і тих самих 
норм матеріального права, в справі за позовом 
К. до П. про стягнення позики та процентів за 
користування коштами суд касаційної інстан-
ції, скасовуючи рішення суду першої та апеля-
ційної інстанцій, зазначив, що суди помилково 
застосували до спірних правовідносин Закон, 
оскільки він регулює відносини, пов’язані з 
функціонуванням фінансових ринків і надан-
ням фінансових послуг споживачам, а на право-
відносини фізичних осіб, які не є учасниками  
ринку фінансових послуг, його дія не поши-
рюється.

Таким чином, вбачається неоднакове за-
стосування судами касаційної інстанції норм 

статей 1046—1048 ЦК та Закону в частині пра-
ва позикодавців — фізичних осіб на отриман-
ня від позичальників обумовлених догово-
ром процентів за користування позикою (ч. 1 
ст. 1048 ЦК).

Вирішуючи питання про усунення розбіж-
ностей у застосуванні одних і тих самих норм 
права (ст. 1048 ЦК та Закону), Верховний Суд 
України виходить із такого.

У Законі, який набрав чинності 23 серпня 
2001 р., встановлено загальні правові засади у 
сфері надання фінансових послуг, здійснення 
регулятивних і наглядових функцій за діяльніс-
тю з надання фінансових послуг.

Аналіз Закону дає підстави для висновку, що 
він є нормативним актом спеціальної дії та регу-
лює відносини, пов’язані з функціонуванням фі-
нансових ринків і наданням фінансових послуг 
споживачам.

У цьому Законі зазначено, що його метою 
є створення правових основ для захисту ін-
тересів споживачів фінансових послуг, пра-
вове забезпечення діяльності та розвитку 
конкурентоспроможного ринку фінансових 
послуг в Україні, правове забезпечення єди-
ної державної політики у фінансовому секторі  
України.

У частинах 1, 2 ст. 2 Закону, які визначають 
сферу його дії, вказано, що він регулює відно-
сини, що виникають між учасниками ринків 
фінансових послуг під час здійснення операцій 
з наданням фінансових послуг. Фінансові уста-
нови в Україні діють відповідно до цього За-
кону з урахуванням норм законів України, які 
встановлюють особливості їх діяльності.

Визначення фінансових установ наведено у 
п. 1 ст. 1 Закону.

У п. 7 ст. 1 Закону зазначено вичерпний пе-
релік суб’єктів, на яких поширюється дія цьо-
го Закону. Це — учасники ринків фінансових 
послуг, до яких належать юридичні особи та 
фізичні особи — суб’єкти підприємницької ді-
яльності, які відповідно до закону мають право 
здійснювати діяльність з надання фінансових 
послуг на території України та споживачі та-
ких послуг. При цьому дія Закону поширюєть-
ся не на всі юридичні особи, а лише на ті, які 
є професійними учасниками ринку фінансових  
послуг.

У ч. 4 ст. 5 Закону вказано, що можливість 
та порядок надання окремих фінансових послуг 
юридичними особами, які за своїм правовим 
статусом не є фінансовими установами, визна-
чаються законами та нормативно-правовими 
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актами державних органів, що здійснюють ре-
гулювання діяльності фінансових установ та 
ринків фінансових послуг, виданими в межах їх 
компетенції.

Згідно з визначенням, наведеним у п. 5 ч. 1 
ст. 1 Закону, фінансова послуга — це операції 
з фінансовими активами, що здійснюються в 
інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за 
рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених за-
конодавством, — і за рахунок залучених від ін-
ших осіб фінансових активів, з метою отриман-
ня прибутку або збереження реальної вартості 
фінансових активів.

Перелік видів фінансових послуг містить-
ся у ст. 4 Закону, до яких, зокрема, належать 
надан ня коштів у позику та надання поручи-
тельства.

З аналізу зазначених правових норм вбача-
ється, що сфера дії Закону за суб’єктним скла-
дом учасників обмежена і не поширюється на 
юридичних осіб, які за своїм правовим статусом 
не є фінансовими установами, а також на фізич-
них осіб, які не є суб’єктами підприємницької 
діяльності.

Позивачка за своїм правовим статусом не 
належить ні до юридичних осіб, ні до суб’єк-
тів підприємницької діяльності, які відповід-
но до Закону мають право здійснювати діяль-
ність з надання фінансових послуг на території  
Украї ни, а тому немає підстав застосування  
положень цього Закону до спірних право-
відносин.

У свою чергу поняття «фінансова послу га» 
не пов’язане лише із фінансовими устано вами.

Аналіз норм чинного законодавства (зо-
крема, пунктів 6, 7 ст. 4 Закону статей 553, 
1046 ЦК) дає підстави для висновку, що окре-
мі послуги, які належать до фінансових послуг  
(наприклад, надання коштів у позику, пору-
чительства) можуть надаватися не тільки фі-
нансовими установами — учасниками ринку з 
надання фінансових послуг або юридичними 
особами, які за своїм правовим статусом не є 
фінансовими установами, але і фізичними осо-
бами, які не є суб’єктами підприємницької ді-
яльності.

Якщо Закон регулює відносини лише за 
участю учасників ринків фінансових послуг, 

то відносини між фізичними особами, зокрема 
щодо договорів позики, поруки, регулюються 
нормами ЦК (статті 553—559, 1046—1053).

Договір позики як загальна договірна кон-
струкція є підставою для виникнення право-
відносин, учасниками яких є будь-які фізичні 
або юридичні особи, оскільки ЦК не містить 
жодного винятку як щодо суб’єктного складу, 
так і щодо права на одержання від позичальни-
ка процентів від суми позики, розмір і порядок 
одержання яких встановлюється договором (ч. 1 
ст. 1048 ЦК).

Таким чином, слід дійти висновку, що За-
кон є спеціальним нормативним актом, який 
регулює відносини спеціальних суб’єктів — 
учасників ринку фінансових послуг, і його дія 
не поширюється на всіх інших юридичних та 
фізичних осіб  — суб’єктів договору позики, 
правовідносини яких регулюються нормами 
статей 1046—1048 ЦК.

Зазначеного висновку слід дійти і з ураху-
ванням дії темпоральних правил (принцип дії 
закону у часі), виходячи з яких у випадку ко-
лізії законів (якщо виникає суперечність між 
двома або більше чинними нормативними ак-
тами, прийнятими стосовно одного і того ж 
питання) застосовується акт, виданий пізніше,  
як у випадку, коли про скасування старих  
норм прямо зазначено у новому законі, так  
і у випадку, коли таких застережень у новому 
законі немає.

Отже, оскільки К. не належить до суб’єк-
тів, на яких поширюється дія Закону (не є 
учасником ринку фінансових послуг), суд  
апеляційної інстанції, з яким погодився каса-
ційний суд, дійшов помилкового висновку про 
застосування до спірних правовідносин цього 
Закону.

За таких обставин, керуючись статтями 3602, 
3603, 3605 ЦПК, Судова палата у цивільних спра-
вах Верховного Суду України заяву К. задоволь-
нила частково: ухвалу Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ від 8 грудня 2011 р. в частині відмови 
в задоволенні позову К. про стягнення відсотків 
за користування коштами за договором позики 
скасувала, справу в цій частині передала на но-
вий касаційний розгляд.
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Для визначення правової підстави розірвання трудового договору у зв’язку з по-
рушенням працедавцем законодавства про працю (ч. 3 ст. 38 КЗпП України) має 
значення лише факт порушення, яке спонукало працівника до розірвання тру-
дового договору за власним бажанням, а не поважність чи неповажність причин 
такого порушення або істотність порушення трудових прав працівника. 
Самостійно змінювати визначену працівником причину звільнення з роботи 
власник або уповноважений ним орган не вправі

ПОСТАНОВА 
Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України 
від 31 жовтня 2012 р. 
(в и т я г)

У березні 2009 р. С. звернувся до суду з по-
зовом до відкритого акціонерного товариства 
«Комерційний банк «Надра» (далі — ВАТ КБ 
«Надра»), перетвореного пізніше на публічне 
акціонерне товариство «Комерційний банк «На-
дра» (далі — ПАТ КБ «Надра»), про зміну форму-
лювання причин звільнення з роботи, стягнення 
вихідної допомоги та середнього заробітку за час 
затримки розрахунку при звільненні. 

Позивач зазначив, що працював провід-
ним спеціалістом центру розвитку компетенцій 
управління розвитку персоналу департаменту 
управління персоналом ВАТ КБ «Надра». У ли-
стопаді 2008 р. та січні 2009 р. працедавець по-
рушив встановлені законом строки виплати за-
робітної плати. Також у листопаді 2008 р. С. було 
примусово відправлено у відпустку за власний 
рахунок без збереження заробітної плати, а впро-
довж січня та лютого 2009 р. від нього вимагали 
звільнитися з роботи за власним бажанням, мо-
тивуючи це потребою у скороченні чисельності 
працівників у зв’язку з проведенням антикризо-
вих дій та з метою оптимізації витрат працедав-
ця. За таких обставин 13 лютого 2009 р. С. подав 
заяву про звільнення за власним бажанням на 
підставі ч.  3 ст. 38 КЗпП внаслідок порушення 
працедавцем законодавства про працю. Однак 
13 лютого 2009 р. його було звільнено з роботи за 
ч. 1 ст. 38 КЗпП. Вважаючи, що працедавець неза-
конно змінив правові підстави його звільнення, 
позивач просив змінити формулювання причин 
розірвання договору з ним із ч. 1 ст. 38 КЗпП на 
ч. 3 ст. 38 КЗпП, а також стягнути на його користь 
із працедавця передбачену ст. 44 КЗпП вихідну 
допомогу та середній заробіток за час затримки 
розрахунку при звільненні. 

Шевченківський районний суд м. Києва рі-
шенням від 22 вересня 2011 р., залишеним без 
змін ухвалами Апеляційного суду м. Києва від 
7  лютого 2012 р. та судді Вищого спеціалізова-
ного суду України з розгляду цивільних і кримі-

нальних справ від 15 березня 2012 р., у задово-
ленні позовних вимог відмовив. 

У заяві про перегляд Верховним Судом Украї-
ни рішення суду касаційної інстанції С., послав-
шись на неоднакове застосування судом каса-
ційної інстанції ст. 38 КЗпП, просив скасувати 
зазначені судові рішення та ухвалити нове рішен-
ня, яким позов задовольнити.

Заслухавши доповідь судді Верховного Суду 
України, пояснення особи, яка надає правову до-
помогу позивачу С. — адвоката П., на підтриман-
ня заяви та представника ПАТ КБ «Надра» Ш. на 
її заперечення, дослідивши матеріали справи та 
перевіривши наведені в заяві доводи, Судова па-
лата у цивільних справах Верховного Суду Украї-
ни дійшла висновку, що заява підлягає задово-
ленню частково.

Відповідно до змісту ст. 3604 ЦПК суд за-
довольняє заяву про перегляд справи Верховним 
Судом України і скасовує судове рішення у спра-
ві, яка переглядається з підстав неоднакового за-
стосування судом (судами) касаційної інстанції 
одних і тих самих норм матеріального права, що 
потягло ухвалення різних за змістом судових рі-
шень у подібних правовідносинах, якщо встано-
вить, що воно є незаконним.

За змістом ст. 38 КЗпП працівник має пра-
во з власної ініціативи в будь-який час розірвати 
укладений з ним на невизначений строк трудовий 
договір. При цьому строк розірвання трудово-
го договору і його правові підстави залежать від 
причин, які спонукають працівника до його розі-
рвання і які працівник визначає самостійно. Якщо 
вказані працівником причини звільнення  — по-
рушення працедавцем трудового законодавства  
(ч. 3 ст. 38 КЗпП) — не підтверджуються або пра-
цедавцем не визнаються, останній не вправі са-
мостійно змінювати правову підставу розірвання 
трудового договору на ч. 1 ст. 38 КЗпП. 

(Продовження на с. 35)
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Висновки Верховного Суду України, 
викладені у рішеннях, прийнятих за результатами 

розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, 
передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК України 1960 р., 

за ІІ півріччя 2012 р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КК УКРАЇНИ
Відмінність між організованою групою та іншими нескладними (простими) формами спів-
участі полягає в кількісних та якісних критеріях, за якими ці поняття визначаються. Якщо 
у справі буде встановлено, що троє (не менше трьох) за ініціативою одного з них попередньо 
зорганізувалися у стійке (стале) об’єднання для заняття злочинною діяльністю, були обі-
знані про зміст і цілі такої діяльності, розподілили ролі та функції кожного в цій діяльності, 
визначили (визнали) керівника (лідера) групи, виконували його вказівки, мали необхідну 
матеріальну базу, дотримувались встановлених правил, то таке об’єднання слід визнавати 
організованою групою

Відповідно до п. 4 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 
«Про практику розгляду судами кримінальних 
справ про злочини, вчинені стійкими злочинни-
ми об’єднаннями» утворення (створення) органі-
зованої групи чи злочинної організації слід розу-
міти як сукупність дій з організації (формування, 
заснування) стійкого злочинного об’єднання для 
заняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за 
своїм змістом близькі до дій з організації злочи-
ну і включають підшукання співучасників, об’єд-
нання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними 
обов’язків, складення плану, визначення спосо-
бів його виконання. Проте основною метою ор-
ганізатора такої групи (організації) є утворення 
стійкого об’єднання осіб для заняття злочинною 
діяльністю, забезпечення взаємозв’язку між дія-
ми всіх учасників останнього, упорядкування 
взаємодії між його структурними частинами.

У кримінальній справі, в якій оспорювало-
ся рішення касаційної інстанції, встановлено, 

що К.В.В. 1, К.В.В. 2 та М. діяли у складі органі-
зованої групи. Вони завчасно зорганізувалися 
у внутрішньо стійке об’єднання, відпрацювали 
план вчинення злочинів, розподілили функції 
кожного з учасників групи, яких вони відповід-
но до плану дотримувались під час вчинення 
злочинів, підтримували стабільні стосунки у 
зв’язку з підготовкою та вчиненням злочинів, 
протягом тривалого часу вчиняли злочини, 
чітко дотримуючись заходів конспірації, у роз-
порядженні мали матеріально-технічну базу 
для перевезення та приховування викраденого 
майна. 

Верховний Суд України не знайшов під-
став для скасування рішення суду касаційної 
інстанції, який погодився із кваліфікацією дій 
засуджених за ознакою вчинення злочинів у 
складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 КК); (по-
станова Верховного Суду України від 4 жовтня 
2012 р. у справі  № 5-16кс12).

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА КК УКРАЇНИ

1. Злочини проти життя та здоров’я особи

Якщо особа бажала заподіяти потерпілому будь-які тілесні ушкодження, в тому числі й 
ті, що фактично настали, але при цьому не бажала смерті, хоча мала б її передбачити, то 
такі дії охоплюються складом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України. У разі коли 

Висновки Верховного Суду України
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особа під час застосування насильства не бажала смерті потерпілому, але могла (мала 
можливість) її передбачити, то такі дії підлягають кваліфікації за ст. 119 КК України

У кримінальній справі, в якій оспорювала-
ся правильність правозастосування, встанов-
лено, що Т. двічі штовхала потерпілого у груди, 
від чого той падав, ударявся потилицею об стіну 
будинку, підіймався, знову падав і знову ударяв-
ся потилицею об стіну. Удари потерпілого в гру-
ди не були сильні й самі по собі не призвели і не 
могли призвести до утворення на тілі будь-яких 
ушкоджень. Тяжкі тілесні ушкодження, виявлені 
у потерпілого і від яких настала його смерть, не 
були спричинені безпосередніми насильницьки-
ми діями Т., а стали наслідком того, що потерпі-
лий після штовхань останньої падав та ударявся 
головою об стіну будинку.

Ці обставини в поєднанні з іншими об’єктив-
ними даними справи: характером взаємин між 
потерпілим і Т., які передували злочину; літнім 
віком і станом алкогольного сп’яніння потерпіло-
го в момент спричинення ушкоджень; інтенсив-

ністю та послідовністю поштовхів; характером, 
локалізацією та механізмом спричинення тілес-
них ушкоджень; поведінкою Т. після посягання у 
своїй сукупності не давали підстав вважати, що 
Т. мала намір заподіяти потерпілому будь-які ті-
лесні ушкодження умисно. 

Водночас ці обставини, особливо очевидний 
для Т. стан алкогольного сп’яніння потерпілого і 
його неспроможність утриматися на ногах, у чому 
вона могла переконатись після першого поштовху, 
свідчать, що Т. не могла не розуміти і не передба-
чити, що від її поштовхів потерпілий може впасти 
та отримати смертельне ушкодження.

Верховний Суд України визнав доводи заяви 
про неоднакове застосування судом касаційної 
інстанції однієї й тієї самої норми кримінально-
го закону у справі щодо Т. обґрунтованими (по-
станова Верховного Суду України від 11 жовтня 
2012 р. у справі № 5-21кс12).

2. Злочини проти власності

Якщо особа мала намір заволодіти майном певного виду (якості, значення тощо), місце 
знаходження якого зумовлює вибір конкретного способу посягання, реалізація якого 
передбачає входження чи потрапляння в приміщення, незважаючи на режим доступу 
до нього (вільний/заборонений), то фізичне потрапляння до такого приміщення з озна-
ченою ціллю є незаконним, а з вчиненням наступних дій із застосуванням насильства 
чи погроз його застосування з метою заволодіння майном має кваліфікуватися як роз-
бій, поєднаний з проникненням у приміщення

Зміст поняття «проникнення» у норматив-
ному визначенні ознак злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 187 КК, належить трактувати, виходячи 
з правової природи конститутивних (визна-
чальних) ознак складу злочину у взаємозв’яз-
ку та з урахуванням правозастосовної судової 
практики.

Логіко-граматичне формулювання (слово-
сполучення) «розбій, поєднаний з проникнен-
ням у приміщення» дає підстави вважати, що 
проникненням до будь-якого приміщення слід 
розуміти: а) фізичне входження, потрапляння 
до нього з метою заволодіння майном, що зна-
ходиться в ньому; б) доступ до майна, що зна-
ходиться в приміщенні, будь-яким способом 
(без фізичного входження до нього), який дає 
змогу заволодіти таким майном, вилучити його 
із приміщення.

Залежно від того, які фактичні ознаки складу 
суспільно небезпечного діяння будуть установле-
ні судом, як ці ознаки будуть співвідноситися з 
ознаками складу злочину, що містяться у кримі-

нально-правовій нормі, та від того, як вони трак-
туються й застосовуються на практиці, можна  
виділити фізичний і юридичний (психологіч-
ний) критерії розуміння поняття «проникнення».  
Характерними рисами першого є: а) факт вхо-
дження чи потрапляння у приміщення; б) спосіб, 
місце, час та обставини (існуючий режим досту-
пу до майна, яке там знаходилось), за яких відбу-
лося входження чи потрапляння у приміщення. 
Характерними рисами другого є: а) незаконність 
входження у приміщення (за відсутності в особи 
права перебувати там, де знаходиться майно, на 
заволодіння яким спрямовані її дії); б) мета, яку 
переслідує особа, що вчиняє таке входження, 
усвідомлення характеру (перебігу) вчинюваного 
нею суспільно небезпечного діяння, зокрема й 
факту незаконного проникнення (входження чи 
потрапляння) у приміщення, передбачення на-
слідків свого діяння. 

Факт входження, потрапляння у приміщення 
чи поява у ньому іншим способом у поєднанні з 
іншими зовнішніми поведінковими проявами 
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дають можливість визначити об’єктивну сторо-
ну суспільно небезпечного діяння. Із хронології 
та послідовності цих дій можна з’ясувати, зокре-
ма, чи існували та які саме обмеження в доступі 
до майна, а також визначити, що, встановлюючи 
у певний спосіб безперешкодний (вільний) ре-
жим доступу до майна, його власник чи володі-
лець не обмежує в цьому нікого, серед них, по 
суті, й особу, яка входить туди з умислом заво-
лодіти чужим майном і використовує такий до-
ступ як зручні, сприятливі умови для вчинення 
злочину.

Зовнішній прояв діяння розкриває внутріш-
ній (психічний) процес діяння, окреслює суб’єк-
тивне ставлення особи до вчинюваних нею дій, 
які в сукупності з іншими обставинами визнача-
ють кримінально-правовий зміст суспільно не-
безпечного діяння.

Ключовим у вирішенні питання про наяв-
ність чи відсутність ознаки проникнення при 
вчиненні розбою є встановлення того, з якою 
метою особа ввійшла (потрапила) у приміщен-
ня. Адже у тому разі коли особа під впливом 
свого корисливого мотиву утвердилася в намірі 
заволодіти чужим майном, вона обирає меха-
нізм злочинної поведінки, який включає в себе 
етапи, зокрема мотивації злочину, плануван-
ня посягання, вибір шляхів досягнення цілі, 
прогнозування ризиків та можливих наслідків 
тощо. Через сукупність таких дій та суб’єктивне 
ставлення до них особи, яка їх вчинила, відбу-
вається візуалізація останньої (позиціонування 
самої себе), тобто проявляються процеси діян-
ня, які недоступні для безпосереднього спосте-
реження.

Якщо суб’єкт злочину поставив собі за 
мету заволодіти майном  певного виду (якості, 
значення тощо),  місцезнаходження якого зу-
мовлює вибір конкретного способу посягання, 
реалізація якого передбачає входження чи по-

трапляння в приміщення, незважаючи на режим 
доступу до нього (вільний/заборонений), то фі-
зична поява в такому приміщенні з означеною 
ціллю є незаконною, а з вчиненням наступних 
дій із застосуванням насильства чи погроз його 
застосування з метою заволодіння майном має 
кваліфікуватися як розбій, поєднаний з проник-
ненням у приміщення. Наприклад, намір осо-
би заволодіти грошима з відділення банку чи  
якимсь майном з іншого приміщення, умислом 
якої на початку виконання злочинної поведін-
ки приміщення відділення банку чи інше при-
міщення в цілому сприймалося як місцезна-
ходження майна, а насильницьке вторгнення в 
приміщення, незалежно від режиму доступу до 
нього, охоплювалось як дія.    

У справі щодо Є. встановлено, що він з ме-
тою заволодіння спиртними напоями та гро-
шима, озброївшись саморобним пристроєм для 
здійснення пострілів і натягнувши на обличчя 
маску, у денний час зайшов у кафе, де вчинив 
розбійний напад на бармена та кухаря, під час 
якого, завдаючи  останнім ударів саморобним 
пристроєм і погрожуючи розправою, вимагав 
віддати гроші.

Під час юридичної оцінки цих даних були з’я-
совані: предмети майна, якими Є. хотів заволоді-
ти, їх місцезнаходження, мотив його злочинної 
поведінки, характер, спосіб, час та послідовність 
вчинюваних ним дій.  Ці обставини давали суду 
підстави вважати, що Є. мав намір заволодіти 
майном кафе з його приміщення, проникнення 
в яке не пов’язувалось із режимом роботи, і по-
етапно реалізував цей намір. 

Висновок суду касаційної інстанції про наяв-
ність у діях Є. ознак розбою, поєднаного із про-
никненням у приміщення, Верховний Суд Украї-
ни визнав обґрунтованим (постанова Верховного 
Суду України від 15 листопада 2012 р. у справі 
№ 5-15кс12).

3. Злочини проти громадського порядку та моральності

В основі розрізнення хуліганства від злочинів проти здоров’я, крім інших ознак, перебу-
вають об’єкт злочину, який значною мірою визначає правову природу кожного із цих ді-
янь та їхню суспільну небезпечність, і така ознака суб’єктивної сторони злочину, як його 
мотив

Об’єктом захисту норм, передбачених 
ст. 296 КК, є громадський порядок, який слід ро-
зуміти як стан суспільних відносин, що виник, 
сформувався, змінюється та існує під впливом 
дії правових норм (значною мірою), мораль-
них засад, звичаїв, етичних правил, традицій, 

інших позаюридичних чинників і виявляється 
(відображається) у безпечності громадського 
спокою, охороні здоров’я, честі та гідності лю-
дини, її прав та свобод, зокрема права на відпо-
чинок, усталених правил співжиття, комуніка-
ції (спілкування), у поведінці в побуті, у повазі 
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та ставленні членів спільноти один до одного, у 
нормальному функціонуванні органів держав-
ної влади, місцевого самоврядування, різних 
установ, організацій, громадських об’єднань, 
інших інституцій, які займаються корисною 
суспільною діяльністю.

Посягання на ці відносини здійснюються в 
активній формі, переважно з ініціативи право-
порушника або через використання незначного 
(нікчемного) приводу. Відбуваються вони, як 
правило, в публічних (громадських, людних) 
місцях, супроводжуються ненормативною лек-
сикою та/або фізичним насильством, зокрема з 
використанням травмуючих властивостей та-
ких предметів, як вогнепальна зброя, і призво-
дять до заподіяння моральної та матеріальної 
шкоди.

Правильну кримінально-правову оцінку ху-
ліганства та розрізнення його від, зокрема, по-
сягань проти життя та здоров’я людини, а звід-
си — визначення однаковості чи неоднаковості 
застосування норми закону про кримінальну 
відповідальність, належить проводити за сукуп-
ністю ознак суспільно небезпечного діяння, які 
згідно із законом про кримінальну відповідаль-
ність охоплюються поняттям «склад злочину» і 
визначають діяння як злочинне та кримінально 
каране.

В основі розрізнення хуліганства від злочи-
нів проти здоров’я, крім інших ознак, перебу-
вають об’єкт злочину, який значною мірою ви-
значає правову природу (характер) кожного із 
цих діянь та їхню суспільну небезпечність, і така 
ознака суб’єктивної сторони злочину, як його 
мотив.

Хуліганські дії завжди посягають на громад-
ський порядок та інші зазначені об’єкти захисту. 
Висновки про зміст і спрямованість цього діяння 
роблять із характеру дій особи, яка їх вчиняє, а 
також із стосунків, які склалися між такою осо-
бою та потерпілим.

Особливість мотиву хуліганства полягає у 
причинній зумовленості. Наміри вчинити такі 
дії можуть бути різні. Поєднує їх те, що вони зде-
більшого позбавлені будь-якої необхідності, не-
рідко постають із бажання особи показати свою 
ніби вищість (винятковість), чи з розгнузданого 
самолюбства, пов’язаного з неповагою до особи, 
людської гідності, байдужим ставленням до зако-
нів і правил поведінки.

На відміну від злочинів проти особи, коли 
кримінально карані дії супроводжувалися погро-
зами вбивством, завданням побоїв, заподіянням 
тілесних ушкоджень, вчинені винним щодо чле-

нів сім’ї, родичів, знайомих і викликані особи-
стими неприязними стосунками, зазначені дії як 
хуліганство кваліфікують лише у тих випадках, 
коли вони були поєднані з очевидним для вин-
ного грубим порушенням громадського порядку 
з мотивів явної неповаги до суспільства та супро-
воджувались особливою зухвалістю чи винятко-
вим цинізмом. 

У кримінальній справі, в якій заявлено 
клопотання про перегляд судового рішення, 
фактич ною підставою кваліфікації діяння Д., із 
дійсністю якої погодився суд касаційної інстан-
ції, стали об’єктивні дані (обставини), дослідже-
ні в судовому засіданні: відсутність особистої 
неприязні між Д. та потерпілим напередодні 
злочину, ініціювання сварки засудженим із ви-
користанням нікчемної причини, нічний час, 
громадське місце, в якому відбувалась подія, 
активний характер дій Д., використання вогне-
пальної зброї, травмування потерпілого із цієї 
зброї, причинний зв’язок між діями Д. та наслід-
ками, що настали.

З огляду на ці обставини та їх криміналь-
но-правове значення було зроблено висновок про 
наявність у діях Д. ознак хуліганства, вчиненого 
із застосуванням вогнепальної зброї (постанова 
Верховного Суду України від 4 жовтня 2012 р. у 
справі № 5-17 кс12).

У зазначеній справі Верховний Суд України 
висловив ще й такі судження. 

Початок прояву хуліганства може бути різ-
ний: наприклад, особа може завчасно передба-
чити, що перебуватиме у громадському місці 
під час проведення якихось заходів, й у зв’язку 
із цим готується, налаштовує себе на вчинення 
у той час відповідних протиправних дій, або ж 
рішення вчинити такі дії може виникнути спон-
танно, раптово, ситуативно. Однак для кваліфі-
кації хуліганства момент виникнення бажання 
його вчинити не є визначальним, оскільки не 
є конструктивною (складовою) ознакою цього  
посягання. Цей стан не виключає того, що осо-
ба, яка не планувала або завчасно не готувала-
ся і не мала наміру вчинити хуліганство, вод-
ночас може вчинити його згодом за будь-яких  
обставин.

Постріл у повітря з вогнепальної зброї у 
нічний час у людному громадському місці з ціл-
лю відігнати собак, справді, за певних обставин 
може бути виправданим. Таке ж трактування 
ці дії могли мати й за обстановки, описаної в 
судовому рішенні, але в тому випадку, якби Д. 
у загальноприйнятній формі пояснив потер-
пілим причини застосування зброї. Натомість  
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він, судячи з характеру його подальших дій, на-
дав цьому пострілу протилежного значення й 

у відповідь на зауваження потерпілого вчинив 
інкриміновані йому дії.

4. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності,  
пов’язаної з наданням публічних послуг

Якщо хабародавець (той, хто надає неправомірну вигоду) прагне через давання хабара 
(неправомірної вигоди) домогтися задоволення своїх незаконних інтересів, то вимога 
особи, яка одержує хабар (неправомірну вигоду) для задоволення незаконних інтересів 
того, хто надає хабар (неправомірну вигоду), не повинна визнаватися вимаганням хаба-
ра (неправомірної вигоди)

Вимагання хабара може бути поставлене за 
провину у тому випадку, якщо винна особа з 
метою одержання хабара погрожує вчиненням 
або невчиненням дій, які можуть завдати шко-
ди правам чи законним інтересам того, хто дає 
хабар, або створює такі умови, за яких особа 
не повинна була, а вимушена дати хабара з ме-
тою запобігання шкідливим наслідкам для своїх 
прав чи законних інтересів. Тобто у розумінні  
вимагання хабара визначальним є зміст прав  
та інтересів особи (їх законність чи незакон-
ність) і реалізація (захист) цих прав та інтересів 
через хабар.

У разі якщо хабародавець зацікавлений у 
незаконній, неправомірній поведінці службової 

особи, прагне обійти закон, домогтися своїх не-
законних інтересів тощо, то вимагання хабара 
виключається.

У кримінальній справі, в якій оспорюва-
лося рішення касаційного суду, встановлено, 
що хоча Ж. із використанням своїх службо-
вих повноважень й домагався хабара від Т., 
проте останній, даючи його, усвідомлював,  
що у такий спосіб незаконно уникне кримі-
нального переслідування за злочин, передба-
чений ч. 1 ст. 122 КК. Верховний Суд України 
визнав, що злочинні дії Ж. неправильно ква-
ліфіковані як вимагання хабара (постанова 
Верховного Суду України від 4 жовтня 2012 р.  
№ 5-14кс12).

Дії службової особи, яка отримала хабар, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів 
у тому разі, коли виконані службовою особою  у зв’язку з одержанням хабара дії самі 
по собі також є злочинними і утворюють самостійний склад злочину у сфері службової 
діяльності

У кримінальній справі встановлено, що Ч. 
і С. як представники влади, зокрема Ч. — на-
чальник бюро оперативно-розшукової роботи 
Управління боротьби з незаконним обігом нар-
котиків при ГУ МВС України в м. Києві та С. — 
оперуповноважений відділення розкриття гру-
пових і резонансних злочинів, пов’язаних із 
незаконним обігом наркотиків, цього ж бюро, 
проводячи перевірку отриманої оперативної 
інформації й виявивши у поясненнях Л. дані 
про наявність ознак злочинів проти власності 
в діях інших осіб і дані про цих осіб, керуючись 
корисливим мотивом та використовуючи своє 
службове становище, усупереч інтересам служ-
би грубо порушили вимоги законів, норматив-
них актів і посадових інструкцій, що регулю-
ють їх дії в зазначеній ситуації як службових 
осіб і працівників правоохоронного органу. 
Вони приховали від обліку отримані відомо-
сті, рапорти про це не склали, повідомлення 
Л. в установленому порядку не зареєструва-
ли, інших заходів не вжили, внаслідок чого не 

проводилась необхідна перевірка і не було при-
йнято рішення відповідно до вимог КПК, чим 
завдано істотної шкоди охоронюваним зако-
ном державним і громадським інтересам у виді 
підриву авторитету держави в особі органів 
внутрішніх справ. Використовуючи пояснен-
ня Л., засуджені Ч. і С. без належної перевірки 
причетності останнього до злочинів, порушу-
ючи його права та законні інтереси, під погро-
зою притягнення його до кримінальної відпо-
відальності нібито за співучасть у злочинах,  
використовуючи своє службове становище, 
всупереч інтересам служби вимагали й отри-
мали хабар.

Зазначені дії Ч. і С., що утворюють склад зло-
чину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК, не охоплю-
ються об’єктивною стороною складу злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 368 КК, а становлять реальну 
сукупність двох злочинів і правильно кваліфіко-
вані за ч. 2 ст. 368 та ч. 3 ст. 364 КК (постанова 
Верховного Суду України від 18 жовтня 2012 р. у 
справі № 5-19кс12).
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  
ПІД ЧАС ПЕРЕГЛЯДУ СПРАВ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

1. Предмет, межі та строки перегляду судових рішень  
Верховним Судом України

1.1. Предметом перегляду Верховного Суду України є судове рішення, яке оспорюється 
(оспорене рішення), судові рішення, які надані для порівняння (порівнювані рішення), 
та щодо яких є рішення касаційного суду про допуск справи, ухваленого у порядку, вста-
новленому  статтями 40013—40018 КПК України 1960 р. Подання заявником порівнюва-
них судових рішень поза встановленою процесуальним законом процедурою стали під-
ставою для відмови у віднесенні їх до числа порівнюваних

Відповідно до положень статей 40013—40018 
КПК 1960 р. предмет перегляду справ Верхов-
ним Судом України становить неоднакове засто-
сування одних і тих самих норм матеріального 
закону в оспореному рішенні й у тих судових рі-
шеннях касаційного суду, щодо яких в заяві на-
ведено аргументи на підтвердження правильного 
правозастосування й копії яких додані до заяви, 
на підставі чого справа Вищим спеціалізованим 
судом України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ допущена до провадження Верховного 
Суду України.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду 
України від 13 грудня 2011 р. № 17-рп/2011 у 
справі № 1-9/2011 щодо відповідності Кон-
ституції України окремих положень Закону 
України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI «Про 
судоустрій і статус суддів», КПК, ГПК, ЦПК 
Вищий спеціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ при вирішен-
ні питання про допуск кримінальної справи 
до провадження Верховного Суду України з 
підстави, передбаченої  п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК 
1960  р., не оцінюючи обґрунтованості змісту 
заяви, зобов’язаний перевірити її відповідність 
вимогам процесуального закону та аргумента-
цію заявника щодо неоднакового застосування 
судами касаційної інстанції однієї й тієї самої 
норми матеріального права, а також документи 
(ухвали суду), що підтверджують це та мають 
бути додані до заяви.  

Вищий спеціалізований суд України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ ухвалою 
від 3 лютого 2012 р. кримінальну справу щодо П. 
за заявою захисника допустив до провадження 
Верховного Суду України. У заяві захисник по-
рушував питання про перегляд ухвали колегії 
суддів судової палати у кримінальних справах 
Вищого спеціалізованого суду України з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ від 1 грудня 
2011 р. з підстав неоднакового застосування су-

дом касаційної інстанції одних і тих самих норм 
кримінального закону щодо подібних суспільно 
небезпечних діянь, що потягло ухвалення різ-
них за змістом судових рішень. На підтверджен-
ня своїх вимог захисник надав для порівняння 
ухвалу колегії суддів Судової палати у кримі-
нальних справах Верховного Суду України від 
23 лютого 2010 р. Окрім того, захисник надав для 
порівняння ще одне рішення суду касаційної ін-
станції — ухвалу колегії суддів судової палати у 
кримінальних справах Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ від 12 січня 2012 р.

Оскільки ухвала колегії суддів судової па-
лати у кримінальних справах Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 12 січня 2012 р. не про-
йшла процедури допуску у порядку, передбаче-
ному статтями 40013—40018 КПК 1960 р., то це 
унеможливлює посилання на неї як на приклад 
неоднакового правозастосування (постанова 
Вер ховного Суду України від 21 червня 2012 р. у 
справі № 5-4кс12).

Аналогічного змісту судження Верховний 
Суд України висловив у справі щодо Ч. і С.  
Верховний Суд України дійшов висновку, що 
порівнювані судові рішення, які захисник по-
дав на додаток до заяви на стадії перегляду 
Верховним Судом України, не можуть бути ви-
користані для порівняння, оскільки вони були 
подані поза встановленою процесуальним за-
коном процедурою. У заяві про перегляд захис-
ник не посилався на правові висновки доданих 
порівнюваних судових рішень, не аргументував 
ними неоднаковість у правозастосуванні і, біль-
ше того, зазначені ухвали містили інші висно-
вки щодо застосування норм закону про кримі-
нальну відповідальність, ніж в порівнюваному 
рішенні, яке захисник надав раніше (постанова 
Верховного Суду України від 18 жовтня 2012 р. 
№ 5-19 кс 12).
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1.2. Перегляд судових рішень касаційного суду різних за змістом та правовими наслід-
ками, але прийнятих щодо однієї й тієї самої особи, на підставі фактичних обставин 
одного й того самого суспільно небезпечного діяння виключається

Відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК 
України 1960 р. Верховний Суд України вправі 
переглянути судові рішення за умови: наявності 
двох і більше подібних суспільно небезпечних ді-
янь; коли щодо цих суспільно небезпечних діянь 
касаційний суд неоднаково застосував одну й ту 
саму норму кримінального закону і таке застосу-
вання потягло ухвалення різних за змістом судо-
вих рішень.

За змістом зазначеної статті цього закону 
подібними суспільно небезпечними діяннями 
належить розуміти два і більше (не менше двох) 
різних, але схожих між собою суспільно небезпеч-
них діянь, які мають спільні риси, ознаки (схожі 
за суб’єктним складом, об’єктивною стороною, 
формою вини, наслідками та іншими ознаками), 
а неоднаковим застосуванням одних і тих самих 
норм кримінального закону — відмінне, несхоже 
тлумачення, розуміння точного змісту (суті) нор-
ми кримінального закону.

У справі щодо П. захисник просив перегляну-
ти ухвалу колегії суддів судової палати у кримі-
нальних справах Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 1 грудня 2011 р. про неоднакове засто-
сування судом касаційної інстанції кримінально-
го закону в частині звільнення засудженого від 
покарання на підставі амністії й на підтверджен-
ня цього правозастосування послався на ухвалу  
касаційного суду від 23 лютого 2010 р. в тій самій 
справі щодо П. 

Оскільки захисник послався на два рішення 
суду касаційної інстанції, які, однак, постановле-
ні не щодо двох, а щодо одного й того самого су-
спільно небезпечного діяння і щодо однієї й тієї 
самої особи, то Верховний Суд України визнав за 
неможливе задоволення заяви у зв’язку з відсутні-
стю іншого суспільно небезпечного діяння, подіб-
ного до оспореного, і щодо якого норма закону про 
кримінальну відповідальність застосована інакше. 
Верховний Суд України зазначив також, що за-
пропонований у заяві перегляд правових виснов-
ків оспорюваного рішення фактично зводився до 
його повторного перегляду за правилами касацій-
ного розгляду, проте перегляд заяви Верховним 
Судом України за такою процедурою не встанов-
лений законом (постанова Верховного Суду Украї-
ни від 21 червня 2012 р. у справі № 5-4кс12).

1.3. Предметом перегляду Верховного Суду України можуть бути судові рішення каса-
ційного суду, ухвалені щодо обвинувального та виправдувального вироків, незважаючи 
на те, що на час розгляду касаційним судом виправдувального вироку фактичні обста-
вини діяння по суті (формально) перестали бути суспільно небезпечним (за винятком 
рішення про виправдування особи у зв’язку з відсутністю події злочину)

Статтею 40012 КПК 1960 р. передбачено під-
стави для перегляду судових рішень Верховним 
Судом України. Відповідно до п. 1 ч. 1 цієї статті 
Верховний Суд України з’ясовує питання про од-
наковість застосування одних і тих самих норм 
кримінального закону щодо подібних суспільно 
небезпечних діянь в аспекті (значенні) правової 
позиції суду касаційної інстанції, висловленої 
ним у своєму рішенні.

Це законодавче положення не виключає 
того, що предметом перегляду Верховного Суду 

Украї ни за юридично формальною ознакою 
може бути правова позиція суду касаційної ін-
станції, виражена щодо подібних фактичних об-
ставин, які інкримінувалися особі, але в судових 
рішеннях отримали відмінну кримінально-пра-
вову оцінку: в одних випадках діяння визнава-
лися злочинними, в інших — навпаки (поста-
нова Верховного Суду України від 18 жовтня 
2012 р. у справі № 5-23кс12).

1.4. Частиною 3 ст. 40014 КПК 1960 р. встановлено процесуальні обмеження щодо пере-
гляду Верховним Судом України  виправдувального вироку, ухвали чи постанови про 
закриття справи, інших судових рішень із метою погіршити становище засудженого на 
підставі, передбаченій п. 1 ч. 1 ст. 40012 цього Кодексу

Під час подачі заяви про перегляд судо-
вих рішень на підставі, передбаченій п. 1 ч. 1 
ст.  40012 КПК 1960 р., слід дотримуватися не 

лише процесуально-правових строків, визначе-
них ч. 1 ст. 40014 КПК 1960 р., — три місяці з дня 
постановлення оспореного або порівнюваного 
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рішення, але й матеріально-правових строків, 
встановлених ч. 3 ст. 40014 КПК 1960  р., для 
оскарження певної категорії судових рішень.

У ч. 3 ст. 40014 КПК 1960 р. міститься обме-
ження щодо підстави та загальних строків пере-
гляду виправдувального вироку, ухвали чи по-
станови про закриття справи, іншого судового 
рішення, яке поліпшує становище особи, упро-
довж установлених законом строків давності 
притягнення до кримінальної відповідальності, 
але не пізніше одного року з дня постановлення 
такого судового рішення. 

Виходячи із положень вказаної норми закону, 
подання заяви про перегляд зазначених судових 
рішень, допуск до провадження та її розгляд Вер-
ховним Судом України ставиться у залежність не 
від події, з якою пов’язується перегляд судових рі-
шень на загальних підставах (п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК 
1960 р.), а від конкретного виду рішень судів першої 
інстанції, щодо якого ухвалювалось рішення каса-
ційної інстанції, або від рішення суду касаційної 
інстанції, яким було поліпшено становище особи. 

Для перегляду судових рішень, перелік і вид 
яких міститься у ч. 3 ст. 40014 цього Кодексу, ви-
значальним є дотримання матеріально-право-
вих строків — строків давності притягнення до 
кримінальної відповідальності. В органічному, 
нерозривному взаємозв’язку із цими строками 
перебуває річний строк, який визначає граничну 
межу дії строків давності, за якою перегляд судо-
вих рішень не допускається.

Строки давності встановлюються законом 
про кримінальну відповідальність (статті 49, 106 
КК) і не можуть бути відновлені судом (погашу-
вальні строки).

Оскільки щодо С. не були дотримані зазначе-
ні положення закону (заява про перегляд виправ-
дувального вироку подана після спливу встанов-
леного законом річного строку), Верховний Суд 
України відмовив у задоволенні заяви (постанова 
Верховного Суду України від 29 листопада 2012 р. 
у справі № 5-24кс12).

1.5. За змістом п. 1 ч. 1 ст. 40012, ч. 2 ст. 40022 КПК 1960 р. неоднакове застосування норми 
закону про кримінальну відповідальність в оспореному та порівнюваному (порівнюва-
них) судових рішеннях є підставою для  перегляду оспореного рішення, але не може бути 
обов’язковою підставою (причиною) для втручання в це рішення

Подібність суспільно небезпечних діянь за 
обсягом та змістом, як правило, повинна орієнту-
вати на однакове застосування однієї й тієї самої 
норми закону про кримінальну відповідальність 
щодо таких діянь та запобігати ухваленню різних 
за правовими наслідками судових рішень. У цьо-
му сенсі подібність суспільно небезпечних діянь, 
які отримали неоднакову кримінально-правову 
оцінку в правозастосуванні, є (може бути) під-
ставою для перегляду справи Верховним Судом 
України. Але, як випливає зі змісту ч. 2 ст. 40022 
КПК 1960 р., слід мати на увазі, що така подібність 
не може бути вагомою підставою для визнання 
оспореного рішення незаконним лише тому, що у 
порівнюваному чи порівнюваних судових рішен-
нях одна й та сама норма закону про кримінальну 
відповідальність застосована інакше. 

Висловлена Верховним Судом України право-
ва позиція знайшла відображення у таких судо-
вих рішеннях.

У заяві про перегляд судового рішення про-
курор просив скасувати ухвалу колегії суддів Су-
дової палати у кримінальних справах Верховного 
Суду України від 29 липня 2010 р. щодо Є. через 
неоднакове застосування судом касаційної інстан-
ції однієї й тієї самої норми кримінального закону 

щодо подібних суспільно небезпечних діянь, що 
потягло ухвалення різних за змістом судових рі-
шень. Зазначеною ухвалою суд касаційної інстан-
ції залишив без змін судові рішення про засуджен-
ня Є. за ч. 3 ст. 187 КК через те, що він із метою 
заволодіння спиртними напоями та грошима, оз-
броївшись саморобним пристроєм для здійснення 
пострілів і натягнувши на обличчя маску, у денний 
час зайшов у кафе, де вчинив розбійний напад на 
бармена та кухаря, під час якого завдав останнім 
удари саморобним пристроєм і, погрожуючи роз-
правою, вимагав віддати гроші.

Прокурор вважав, що дії Є. за кваліфікуючою 
ознакою проникнення у приміщення кваліфіко-
вані неправильно, оскільки в них відсутня про-
типравність, яка є обов’язковою для цього діян-
ня. На думку прокурора, оскільки засуджений 
зайшов у кафе під час роботи, тобто у період, коли 
доступ у його приміщення був вільний, і, таким 
чином, перебував у ньому на законних підставах, 
його дії слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 187 КК.

На обґрунтування заяви прокурор послався 
на ухвалу колегії суддів судової палати у кримі-
нальних справах Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 1 березня 2012 р. про перекваліфікацію 
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дій ОСОБИ 1 та ОСОБИ 4, які вчинили розбій-
ний напад на приміщення відділення банку в ро-
бочий час, з ч. 3 на ч. 2 ст. 187 КК. 

Судова палата у кримінальних справах Вер-
ховного Суду України зазначила, що, виходячи 
із фактичного змісту наданих для порівняння 
суспільно небезпечних діянь, діяння, вчинення 
якого інкриміновано Є., та діяння, щодо якого 
ухвалено порівнюване рішення, певним чином 
подібні між собою, зокрема за характером дії, 
механізмом злочинної поведінки, формою вини, 
мотивом, видовою ознакою знаряддя злочину.

При цьому перевіркою встановлено, що у 
кримінальній справі, в якій заявлено клопотан-
ня про перегляд судового рішення, фактичною 
підставою кваліфікації діяння Є., з правильністю 
якої погодився суд касаційної інстанції, стали 
об’єктивні дані (обставини), досліджені в судо-
вому засіданні й зазначені у вироку, які дали су-
довим інстанціям підстави зробити правильний 
висновок про наявність у діях Є. ознак інкримі-
нованого йому злочину — розбою, поєднаного із 
проникненням у приміщення.

У рішенні суду касаційної інстанції, на яке 
зроблено посилання як на підтвердження неод-
накового застосування одних і тих самих норм 
закону про кримінальну відповідальність, фак-
тичні обставини суспільно небезпечного діяння, 
щодо якого ухвалено це рішення, попри подіб-
ність із фактичними обставинами діяння, вчи-
неного Є., отримали інакшу, відмінну криміналь-
но-правову оцінку. 

З’ясування причин та умов такого застосу-
вання норми закону відповідно до вимог п. 1 ч. 1 
ст. 40012 , ч. 2 ст. 40022   КПК 1960 р. перебуває за 
межами предмета перегляду справи, у зв’язку із 
цим Верховний Суд України позбавлений мож-
ливості висловити правову позицію щодо цього 
рішення. При цьому Суд вважає за необхідне за-
значити, що правова оцінка суспільно небезпеч-
ного діяння, наведена у порівнюваному рішенні 
касаційного суду, не завжди може бути прикла-
дом правильного застосування норми закону про 
кримінальну відповідальність (постанова Вер-
ховного Суду України від 15 листопада 2012 р. у 
справі № 5-15кс12).

У кримінальній справі щодо Д. встановлено, 
що він, заподіюючи тілесні ушкодження потер-
пілому — ударом ліктем по голові потерпілого, 
коліном у тулуб, а після його падіння на зем-
лю — ногою у груди зліва — передбачав і бажав 
заподіяти будь-які тілесні ушкодження, в тому 
числі й ті, що фактично настали. Вчиняючи на-

сильство, Д. не передбачав настання смерті від 
цих дій, але мав би її передбачити.

Натомість у судових рішеннях, які порівню-
ються, фактичні обставини суспільно небезпеч-
них діянь давали підстави вважати, що ОСОБА 2 
та ОСОБА 4, застосовуючи насильство, яке їм по-
ставлено за провину,  —  удар ногами по нозі та 
у груди (справа щодо ОСОБИ 2) та удар кулаком 
по голові, що призвело до падіння та удару поти-
лицею голови об цементний поріг (справа щодо 
ОСОБИ 4), — не бажали заподіяти умисні тяжкі 
тілесні ушкодження, але могли і мали передбачи-
ти настання таких наслідків для потерпілих, зо-
крема і смерть.

 Порівняння висновків у зазначених судових 
рішеннях дало підстави вважати, що хоча за зо-
внішнім виявом дії засудженого у справі, судове 
рішення якого оспорюється, та дії засуджених у 
справах, судові рішення яких надані для порів-
няння, чимось і схожі між собою, мають спільні 
риси, тобто є подібними, але різняться за об’єк-
тивною та суб’єктивною сторонами. І ця відмін-
ність не викликала неоднакового застосування 
норми матеріального закону. 

Судова палата у кримінальних справах Вер-
ховного Суду України визнала правильним за-
стосування матеріального закону й у зв’язку із 
цим відмовила у задоволенні заяви (постанова 
Верховного Суду України від 11 жовтня 2012 р. у 
справі № 5-22кс12).   

У справі щодо К.В.В. 1, К.В.В. 2 та М. засуджені 
стверджували, що суди не врахували норми КК 
про особливості кримінальної відповідально-
сті осіб, які вчинили злочини у співучасті (стат-
ті  26—31 КК), і на підтвердження своїх доводів 
про неправильне застосування такої кваліфікую-
чої ознаки, як вчинення злочинів організованою 
групою (ч. 3 ст. 28 КК) надали для порівняння су-
дові рішення.

У кримінальній справі, в якій оспорювало-
ся рішення касаційної інстанції, встановлено, що 
К.В.В. 1, К.В.В. 2 і М. діяли у складі організованої 
групи. Вони завчасно зорганізувалися у внутріш-
ньо стійке об’єднання, відпрацювали план вчи-
нення злочинів, розподілили функції кожного з 
учасників групи, яких вони відповідно до плану 
дотримувались під час вчинення злочинів, під-
тримували стабільні стосунки у зв’язку з підго-
товкою та вчиненням злочинів, протягом трива-
лого часу вчиняли злочини, чітко дотримуючись 
заходів конспірації, у розпорядженні мали мате-
ріально-технічну базу для перевезення та прихо-
вування викраденого майна. 
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У рішеннях, наданих для порівняння, злочи-
ни були вчинені групою осіб, проте ці спільноти 
не містили ознак, які визначені ч. 3 ст. 28 КК.

Зіставлення висновків у зазначених судо-
вих рішеннях дало підстави стверджувати, 
що хоча порівнювальні суспільно небезпечні 
діяння подібні за певними ознаками — гру-
пове (спільне) вчинення суспільно небезпеч-
ного діяння (злочину), посягання на один і 
той самий об’єкт (чужа власність), наявність 
причинного зв’язку між діянням і наслідками, 
схожість форми вини (умисел), але за ступе-

нем зорганізованості та стійкості зв’язків між 
учасниками груп — різняться.

Водночас така подібність суспільно небезпеч-
них діянь не дає підстав вважати, що у судовому 
рішенні, яке оспорюється, норма закону про кри-
мінальну відповідальність щодо форми співуча-
сті застосована неправильно, не так як у рішенні, 
яке надано для порівняння, оскільки подібність 
суспільно небезпечних діянь сама по собі ще не 
зумовлює (не тягне) обов’язково схожу (однакову) 
їх кримінально-правову оцінку (постанова Верхов-
ного Суду України від 4 жовтня 2012 р. № 5-16кс12).

1.6. Визнання Верховним Судом України незаконним рішення касаційного суду з під-
стави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК 1960 р., тягне його скасування, але при цьому 
Верховний Суд України позбавлений процесуальних можливостей постановити нове су-
дове рішення

 Відповідно до ч. 2 ст. 40022 КПК 1960 р. якщо 
Верховний Суд України встановить, що судове 
рішення у справі, яка переглядається з підстави, 
передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 40012 цього Кодексу, він 
скасовує його повністю або частково і приймає 
нове судове рішення, яке має містити висновок 
про неправильне застосування норми криміналь-
ного закону щодо суспільно небезпечного діяння 
та обґрунтування помилковості висновків суду 
касаційної інстанції з цього питання.

За змістом п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК 1960 р. Вер-
ховний Суд України може втручатися лише в 
рішення суду касаційної інстанції, не вдаючись 
при цьому в оцінку правових висновків, зроб-

лених у зазначеній справі судами першої та апе-
ляційної інстанцій.

У кримінальній справі щодо Ж. Верховний 
Суд України визнав незаконним рішення суду 
касаційної інстанції, однак через відсутність 
процесуальних повноважень на втручання у рі-
шення судів нижчої ланки змушений лише ска-
сувати рішення касаційного суду і застосувати 
найприйнятніший спосіб захисту порушеного 
права через відновлення касаційного перегля-
ду, під час якого мають бути усунуті допущені 
порушення  у правозастосуванні (постанова 
Верховного Суду України від 4 жовтня 2012 р.  
№ 5-14кс12).

Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях,
прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового 
рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 11116 ГПК України,

за І півріччя 2013 р.

Спори, що виникають із договорів про надання послуг

1. За змістом положень ст. 1212 ЦК України 
про зобов’язання у зв’язку з набуттям, збережен-
ням майна без достатньої правової підстави цей 
вид зобов’язань породжується наявністю таких 
юридичних фактів: 1) особа набула або зберегла 
у себе майно за рахунок іншої особи; 2) правові 
підстави для такого набуття (збереження) від-
сутні або згодом відпали. А отже, кошти, отри-
мані як оплата за виконання робіт за договором 

і набуті за наявності правових підстав для цього, 
не можуть бути витребувані згідно зі ст. 1212 ЦК 
України як безпідставне збагачення.

При цьому факт виявлення внутрішньою ре-
візією суб’єкта господарювання порушень, допу-
щених під час виконання робіт за договором, не 
впливає на умови спірних договірних відносин і 
не може змінювати їх (постанова Верховного Суду 
України від 22 січня 2013 р. у справі № 3-69 гс 12).
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2. За змістом п.  14 Порядку забезпечення 
споживачів природним газом забороняється 
позадоговірне транспортування природного 
газу, надання послуг (затверджено постано-
вою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2001  р. № 1729) з його постачання системою 
розподільних газопроводів можливе лише за 
умови укладення з постачальниками відповід-
них договорів згідно з пунктами  9, 10 зазна-
ченого Порядку (у редакції, чинній на момент 
виникнення спірних правовідносин; постанова 
Верховного Суду України від 5 березня 2013 р. 
у справі № 3-4 гс 13).

3. Відповідно до Закону України від 9  липня 
2010 р. № 2479-VI «Про Національну комісію регу-

лювання ринку комунальних послуг України» (наз-
ва Закону у редакції, чинній на момент виникнен-
ня спірних правовідносин), яким, зокрема, внесено 
зміни до ряду законодавчих актів у сфері теплопо-
стачання, тарифи на теплову енергію для суб’єктів 
природних монополій із 22 липня 2010 р. (із часу на-
брання зазначеним Законом чинності) встановлює 
саме ця Національна комісія. Отже, при визначен-
ні суми заборгованості відповідного суб’єкта го-
сподарювання за поставлену теплову енергію слід 
брати до уваги час виникнення такої заборгова-
ності та керуватися діючими на цей час тарифами, 
затвердженими Національною комісією (постано-
ва Верховного Суду України від 28 травня 2013 р.  
у справі № 3-9 гс 13).

Спори, що виникають із договорів найму (оренди), лізингу

Відносини, що виникають у зв’язку з дого-
вором фінансового лізингу, регулюються поло-
женнями ЦК України про лізинг, найм (орен-
ду), купівлю-продаж і поставку з урахуванням 
особливостей, встановлених спеціальним зако-
ном, а саме — Законом України від 16  грудня 
1997  р. №  723/97-ВР «Про фінансовий лізинг». 
Так, наслідки неналежного виконання догово-
ру фінансового лізингу лізингоодержувачем 
визначено ст.  10 Закону. Зокрема, п.  6 ч.  1 цієї 

статті передбачає право лізингодавця на від-
шкодування збитків відповідно до закону та 
договору. А отже, положення ч.  2 ст.  785 ЦК 
України про відповідальність наймача у разі не-
повернення предмета найму не застосовуються 
до правовідносин, що виникають із договору 
фінансового лізингу, оскільки останні регулю-
ються спеціальним законом (постанова Верхов-
ного Суду України від 29 січня 2013 р. у справі  
№ 3-70 гс 12).

Справи про банкрутство

Передбачена абз. 2 ч. 4 ст. 12 Закону Украї-
ни від 14  травня 1992  р. №  2343-XII «Про від-
новлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» (у редакції, чинній 
на момент виникнення спірних правовідно-
син) загальна заборона на нарахування штрафу 
і пені протягом часу дії мораторію на задово-

лення вимог кредиторів не обмежується при-
пиненням заходів забезпечення конкурсних 
вимог, а отже, неустойка за невиконання поточ-
них грошових зобов’язань упродовж дії мора-
торію не нараховується (постанова Верховного 
Суду України від 12  березня 2013  р. у справі  
№ 3-71 гс 12).

Справи про відшкодування шкоди

За змістом ст.  1166 ЦК України для застосу-
вання такої міри відповідальності, як стягнення 
збитків необхідною є наявність усіх елементів 
складу цивільного правопорушення, а саме: про-
типравної поведінки, збитків, причинного зв’яз-

ку між протиправною поведінкою боржника та 
збитками, вини. За відсутності хоча б одного із 
цих елементів цивільно-правова відповідальність 
не настає (постанова Верховного Суду України 
від 22 січня 2013 р. у справі № 3-72 гс 12).

Спори, що виникають із договорів страхування

Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-
XIV «Про загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності» не пе-
редбачає права Фонду соціального страхуван-
ня від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України у разі здій-
снення ним страхової виплати застрахованій 
особі за договором особистого страхування 
пред’явити зворотну вимогу до винної особи 
(постанова Верховного Суду України від 5 лю-
того 2013 р. у справі № 3-1 гс 13). 
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Спори про право власності та інші речові права

Вирішуючи спір про витребування майна з 
чужого незаконного володіння в порядку ст. 388 
ЦК України, суд має встановити, чи вибуло спір-
не майно із володіння власника або особи, якій 

він передав його у володіння, за наявності на це 
згоди законного розпорядника такого майна (по-
станова Верховного Суду України від 12  лютого 
2013 р. у справі № 3-3 гс 13).

Спори щодо застосування законодавства про захист економічної конкуренції

Невиконання розпоряджень, рішень та вимог 
органу Антимонопольного комітету України, у 
тому числі ненадання суб’єктом господарювання 
на вимогу відділення Антимонопольного комі-
тету України інформації, необхідної для дослі-
дження ринків, відповідно до ч.  2 ст.  22 Закону 
України від 26 листопада 1993 р. № 3659-XII «Про 

Антимонопольний комітет України» тягне від-
повідальність за порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції, зокрема Закону 
України від 11 січня 2001 р. № 2210-III «Про за-
хист економічної конкуренції» (постанова Вер-
ховного Суду України від 12  березня 2013  р. у 
справі № 3-5 гс 13).

Спори щодо виконання господарських зобов’язань.  
Відповідальність за порушення зобов’язань

До суб’єктів підприємницької діяльності, які 
використовують для провадження своєї діяльно-
сті нежилі будинки і приміщення, що належать 
таким суб’єктам на праві власності або орендо-
вані ними на підставі договору, у разі несвоєчас-
ного розрахунку за спожиті комунальні послуги 
не застосовуються положення Закону України 
від 22 листопада 1996 р. № 543-ВР «Про відпо-
відальність за несвоєчасне виконання грошових 
зобов’язань», натомість слід керуватися вимога-
ми спеціального нормативного акта  —  Закону 

України від 20 травня 1999 р. № 686-XIV «Про 
відповідальність суб’єктів підприємницької ді-
яльності за несвоєчасне внесення плати за спо-
житі комунальні послуги та утримання прибу-
динкових територій». При цьому розмір пені має 
становити 1  % від суми прострочення платежу 
за кожен день прострочення, якщо інший розмір 
пені не встановлено угодою сторін, але не більше 
100  % загальної суми боргу (постанова Верхов-
ного Суду України від 16 квітня 2013 р. у справі 
№ 3-6 гс 13).

Справи про захист ділової репутації та спростування інформації

Розглядаючи спори про спростування поши-
реної у ЗМІ інформації, визнання її такою, що 
дискредитує суб’єкта господарювання, суд має 
з’ясувати характер таких відомостей (зокрема, чи 
є вони фактичним твердженням або оціночним 
судженням), наявність/відсутність у публікації 

фактичних даних про відповідні події, тверджень 
про спосіб ведення чи результати господарської 
діяльності, що порочать ділову репутацію та дис-
кредитують суб’єкта господарювання (постанова 
Верховного Суду України від 28 травня 2013 р. у 
справі № 3-7 гс 13).

Спори, що виникають із корпоративних відносин

Поняття «рішення про вчинення значного 
правочину» та «рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів» законодавчо розмежовані. 
При цьому прийняття загальними зборами акціо-
нерів рішення про вчинення такого правочину 
кореспондує виконавчому органу товариства 
обов’язок вчинити конкретний значний право-
чин. Водночас прийняття загальними зборами ак-
ціонерів товариства рішення про попереднє схва-
лення значних правочинів, що можуть вчинятися 
ним протягом року, означає лише згоду на можли-
вість вчинення таких правочинів у майбутньому. 

Внаслідок такого погодження не настає юридич-
ного факту, з яким закон пов’язує виникнення в 
акціонерного товариства обов’язку здійснити ви-
куп акцій акціонера. А отже, голосування проти 
прийняття загальними зборами рішення про по-
переднє схвалення значних правочинів відповід-
но до п. 2 ч. 1 ст. 68 Закону України від 17 вересня  
2008 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства» не 
є підставою для здійснення обов’язкового вику-
пу належних акціонерові акцій, якщо він цього 
вимагає (постанова Верховного Суду України від 
21 травня 2013 р. у справі № 3-8 гс 13).
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На тему дня

До питання про Присягу державного службовця 
та припинення державної служби  
за її порушення

S u m m a r y

The article examines the issue 
of the concept, essence, legal na-
ture of the Oath of civil servant, 
the consequences of its viola-
tion and correlation of the lat-
ter with the disciplinary respon-
sibility, as well as the juridical 
procedures of application, in-
cluding the judges, in Ukraine

Інститут Присяги державного службовця становить етико-правову ос-
нову функціонування всього інституту публічної служби, забезпечення 
довіри до нього з боку держави і суспільства. Його значення актуалізу-
ється, якщо врахувати поширену в наш час практику припинення трудо-
вих відносин із державними службовцями на підставі порушення Присяги 
(за п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII «Про державну 
службу» та ст. 105 Закону від 7 липня 2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій 
і статус суддів»; далі — відповідно Закон № 3723-XII і Закон № 2453-VI). 
А це у свою чергу робить нагальною наукову розробку змісту, ознак, під-
став і процедур застосування цього інституту. 

Правовий феномен присяги відомий ще з часів Стародавнього Риму, 
де її розуміли як односторонню обіцянку, яку надавала громаді особа 
при вступі на публічну посаду (ob honorem decretum), після чого була 
зобов’язана діяти в суспільних інтересах. Пізніше присяга (своєрідна 
клятва, урочиста обіцянка) стала досить поширеною у всьому світі як 
ритуал, що слугує підтвердженню вірності, підкоренню або відданості 
певним зобов’язанням (на вірність монарху, ідеалам республіки тощо), 
з боку в першу чергу різноманітних публічних службовців 1. 

Першочергові традиції присяги розвивалися у середовищі віруючих, 
які давали клятву перед Богом. До XIX ст. за чинним законодавством на ві-
тчизняних теренах було сформовано три підстави для прийняття присяги: 
на вірність підданих цареві; для забезпечення доказів; на вірність службі 
при першому вступі чиновника на посаду. Дотепер збереглися лише різ-
новиди присяги на вірність службі та учасників судочинства (присяжних, 
свідків, експертів тощо) 2.   

Незважаючи на те, що інститут Присяги державних службовців був 
запроваджений в Україні ще в 1993 р. з прийняттям Закону № 3723-XII, 
до цього часу недостатньо дослідженими та дискусійними залишаються 

1 Див.: Н и к и ф о р о в  М . В .  Присяга (клятва) как правовое явление // http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/9999‑0195_West_pravo_ 
2001_1(3)/39.pdf (Тут і далі — переклад авторів).
2 Див.: Р у с а к о в а  Н . Г .  Присяга как общеправовой феномен // http://lawtheses.com/prisyaga‑kak‑obschepravovoy‑fenomen
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заслужений юрист України

 Правовий феномен присяги відомий ще з часів Стародавнього Риму, де 
її розуміли як односторонню обіцянку, яку надавала громаді особа при 
вступі на публічну посаду (ob honorem decretum), після чого була зобов’я-
зана діяти в суспільних інтересах
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питання щодо поняття «Присяга державного 
службовця», суті, правової природи припинення 
трудових відносин на підставі її порушення, спів-
відношення останнього з дисциплінарною від-
повідальністю державних службовців. Зазначене 
зовсім неприйнятно з огляду на широке застосу-
вання п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону № 3723-XII при вирі-
шенні питань про припинення державно-служ-
бових відносин. 

У зазначеному Законі немає нормативно-
го визначення поняття «порушення Присяги 
державного службовця», ознак, природи та пе-
реліку діянь, що становлять його зміст, пра-
вових наслідків і процедур вжиття (вирішен-
ня питань припинення державної служби на 
цій підставі). Тобто застосування цього ін-
ституту у практиці припинення відносин дер-
жавно-службового характеру значною мірою 
позначено суб’єктивно-оцінними чинника-
ми. А це не виключає вірогідності зловживан-
ня зазначеним інститутом, порушення прав та  
законних інтересів державних служ-
бовців при вирішенні питань про 
припинення їхньої публічної служби 
за вказаною підставою (наприклад, у 
разі вчинення незначних дисциплі-
нарних правопорушень).

Слово «присяга» в українській 
мові означає: клятва вірності якій-не-
будь справі, а «присягати»: 1)  дава-
ти клятву; 2)  твердо обіцяти кому- 
небудь здійснення чогось 3. 

В юридичному словнику присяга визнача-
ється як: 1) урочиста офіційна обіцянка дотри-
муватися певних зобов’язань, клятва вірності 
якій-небудь справі; 2) урочиста обіцянка, часто 
підкріплена згадуванням чогось дорогого, свя-
щенного для того, хто обіцяє; 3) запевнення у 
правдивості сказаного 4.  
3 Див.: Тлумачний словник української мови / За ред. проф. В.С. Калашника. — Х., 2002.  — 
С. 658. 
4 Див.: Юридичний словник / За ред. Б.М. Бабія та ін. — 2‑ге вид., переробл. і допов. — 
К., 1983. — C. 654.

На нашу думку, цілком слушною є позиція 
М.В. Нікіфорова про те, що інститут присяги 
(клятви) слугує для встановлення не лише пра-
вової, а й моральної відповідальності представ-
ників публічної влади. Зокрема, вчений зазначає, 
що вони (представники влади) несуть правову і 
моральну відповідальність перед державою, су-
спільством та окремими громадянами 5.  

Н.Г. Русакова також зауважує, що текст при-
сяги, який міститься в юридичних 
документах, включає вихідні нор-
ми та оціночні поняття правового 
і морального характеру. При цьо-
му правові норми конкретизовані 
в чинному законодавстві (зако-
нах, підзаконних актах), що рег-
ламентує професійну діяльність, 
а моральні норми мають джерелом 
конкретизації відповідні деонто-
логічні кодекси (зводи мораль-
них вимог, кодекси професійної 

етики тощо). На думку цієї дослідниці, прися-
га — це юридичний факт, що являє собою при-
йняття офіційної клятви (урочистої обіцянки) 
дотримуватися і виконувати права та обов’язки 
відповідно до посади, яка обіймається, та який 
визначає момент зміни спеціального правового  
статусу суб’єктів і здійснюється в особливому 
ритуальному порядку на основі спеціалізова-
них символічних дій. Функцією присяги, вважає 
Н.Г. Русакова, є стабільне спрямування активного 
позитивного її впливу на свідомість і поведінку 
її суб’єктів 6.

Конституційний Суд України у п. 3.4 мотиву-
вальної частини Рішення від 11 березня 2011 р. 
№ 2-рп/2011 у справі за конституційним подан-
ням 53 народних депутатів України щодо відпо-
відності Конституції України (конституційності) 
окремих положень Закону України «Про Вищу 
раду юстиції» визначив правову природу присяги 
судді як одностороннього, індивідуального, пу-
блічно-правового, конституційного зобов’язання 

5 Див.: Н и к и ф о р о в  М . В .  Зазнач. праця.
6 Див.: Р у с а к о в а  Н . Г .  Зазнач. праця.

 Конституційний Суд України у п. 3.4 мотивувальної частини 
Рішення від 11 березня 2011 р. № 2-рп/2011 у справі за консти-
туційним поданням 53 народних депутатів України щодо від-
повідності Конституції України (конституційності) окремих 
положень Закону України «Про Вищу раду юстиції» визначив пра-
вову природу присяги судді як одностороннього, індивідуаль-
ного, публічно-правового, конституційного зобов’язання судді. 
При цьому єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні 
зазначив, що «дотримання суддею своїх обов’язків (тобто при-
сяги) є необхідною умовою довіри до суду та правосуддя з боку 
суспільства»

Так, у ч. 2 ст. 17 Закону № 3723-XII викладено такий текст При-
сяги державних службовців: «Повністю усвідомлюючи свою ви-
соку відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно слу-
жити народові України, суворо дотримувати Конституції та 
законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх 
авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси гро-
мадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, 
сумлінно виконувати свої обов’язки»
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судді. При цьому єдиний орган конституційної 
юрисдикції в Україні зазначив, що «дотримання 
суддею своїх обов’язків (тобто присяги) є необ-
хідною умовою довіри до суду та правосуддя з 
боку суспільства». З таким визначенням слід по-
годитися.  

Аналізуючи положення ст. 17 Закону  
№ 3723-XII, в якій викладено зміст Присяги дер-
жавного службовця, можна зробити висновок, 
що законодавець заклав у ній симбіоз етичних 
(«вірно служити народові України», 
«з гідністю нести високе звання дер-
жавного службовця»), правових 
(«суворо дотримувати Конституції 
та законів України, сприяти втілен-
ню їх у життя, зміцнювати їх автори-
тет») та службово-дисциплінарних 
(«сумлінно виконувати свої обов’язки») стан-
дартів поведінки державного службовця, яких 
він зобов’язується дотримувати, приймаючи її, 
та порушення яких становить факт порушення 
Присяги й тягне припинення державної служ-
би за п. 6 ч.  1 ст. 30 цього Закону. Так, у ч.  2 
ст. 17 Закону № 3723-XII викладено такий текст 
Присяги державних службовців: «Повністю усві-
домлюючи свою високу відповідальність, урочи-
сто присягаю, що буду вірно служити народо-
ві України, суворо дотримувати Конституції та 
законів України, сприяти втіленню їх у життя, 
зміцнювати їх авторитет, охороняти права, сво-
боди і законні інтереси громадян, з гідністю нес-
ти високе звання державного службовця, сум-
лінно виконувати свої обов’язки».

Додержання Конституції та інших актів зако-
нодавства, сумлінне виконання своїх службових 
обов’язків, що, як зазначено вище, становить зміст 
урочистого зобов’язання, клятви осіб, які вперше 
вступають на державну службу (Присяги держав-
них службовців за ч. 2 ст. 17), за положеннями ч. 1 
ст. 10 Закону № 3723-XII є основними обов’язка-
ми державних службовців. А отже, порушенням 
Присяги державного службовця можна вважа-
ти порушення ним не лише Конституції і законів 
України, а й своїх службових обов’язків (визна-
чених посадовими інструкціями, іншими актами  
локального регулювання), що характерно для 
складу дисциплінарних проступків. 

Так, в юридичній науці усталеним є по-
гляд, що дисциплінарна відповідальність на-
стає при порушенні державним службовцем 
обов’язків додержання дисципліни праці, пра-
вил внутрішнього трудового розпорядку, за не-
виконання або неналежне виконання службових 

функцій 7. Дисциплінарні стягнен-
ня відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону  
№ 3723-XII застосовуються до дер-
жавного службовця за невиконан-
ня чи неналежне   виконання служ-
бових обов’язків, перевищення 
своїх повноважень, порушення об-

межень, пов’язаних із проходженням державної 
служби, а також за вчинок, який порочить його 
як державного службовця або дискредитує дер-
жавний орган, в якому він працює. 

Відповідно до статей 21 і 22 Дисциплінарного 
статуту митної служби України (затвердже-
ний відповідним Законом від 6 вересня 2005 р.  
№ 2805-IV; далі — Дис циплінарний статут) пору-
шенням службової дисципліни (дисциплінарним 
правопорушенням) є протиправне, винне (умис-
не чи необережне) діяння (дія чи бездіяльність) 
посадової особи митної служби, тобто невиконан-
ня урочистого зобов’язання посадових осіб мит-
ної служби, зокрема невиконання або неналежне 
виконання нею своїх службових обов’язків, пе-
ревищення повноважень, порушення обмежень 
і заборон, установлених законодавством з пи-
тань проходження служби в митних органах, або 
вчинення інших дій, які дискредитують не тільки 
посадову особу митної служби, а й митну служ-
бу України. До дисциплінарних правопорушень 
посадових осіб митної служби законом також, як 
і у випадку недотримання Присяги державного 
службовця, віднесено порушення вимог законів та 
інших нормативно-правових актів з питань мит-
ної справи, державної служби, а також наказів та 
розпоряджень безпосередніх та/або прямих керів-
ників (п. 1 ст. 22 Дисциплінарного статуту). 

У ч. 2 ст. 32 Закону від 15 січня 1998 р.  
№  22/98-ВР «Про Вищу раду юстиції» (далі  — 
Закон № 22/98-ВР) встановлено, що порушенням 
суддею присяги є: 

7 Див.: Організація державної служби в Україні: теорія та практика: Навчальний посібник / За 
заг. ред. М.О. Багмета, М.С. Іванова, В.С. Фуртатова. — Миколаїв, 2007. — С. 67.

Порушенням Присяги державного службовця можна вважати 
порушення ним не лише Конституції і законів України, а й сво-
їх службових обов’язків (визначених посадовими інструкціями, 
іншими актами локального регулювання), що характерно для 
складу дисциплінарних проступків

В юридичній науці усталеним є погляд, що дисциплінарна від-
повідальність настає при порушенні державним службовцем 
обов’язків додержання дисципліни праці, правил внутрішнього 
трудового розпорядку, за невиконання або неналежне виконан-
ня службових функцій
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– вчинення ним дій, що порочать звання судді 
і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, 
неупередженості та незалежності, у чесності та 
непідкупності судових органів; 

– недотримання суддею вимог та обмежень, 
встановлених Законом від 7  квітня 
2011 р. № 3206-VI «Про засади запо-
бігання і протидії корупції» (далі — 
Закон № 3206-VI);   

– умисне затягування суддею стро-
ків розгляду справи понад терміни, 
встановлені законом; 

– порушення морально-етичних 
принципів поведінки судді.

Порушенням присяги судді, що 
обіймає адміністративну посаду в 
суді, законодавець визначив також 
невиконання ним посадових обов’язків, вста-
новлених для відповідної адміністративної по-
сади, пов’язаних з процесуальними діями (ч. 3 
ст. 32 цього Закону).

Згідно з ч. 1 ст. 83 Закону № 2453-VI підста-
вами дисциплінарної відповідальності судді мо-
жуть бути:  

1) істотні порушення норм процесуально-
го права при здійсненні правосуддя, пов’язані, 
зокрема, з  відмовою у доступі особи до право-
суддя з підстав, не передбачених законом, по-
рушення вимог щодо розподілу та реєстрації 
справ у суді, правил підсудності чи підвідом-
чості, необґрунтоване вжиття заходів забезпе-
чення позову; 

2) невжиття суддею заходів щодо розгляду за-
яви, скарги чи справи протягом строку, встанов-
леного законом; 

3) порушення вимог щодо неупередженого 
розгляду справи, зокрема порушення правил що-
до відводу (самовідводу); 

4) систематичне або грубе одноразове пору-
шення правил суддівської етики, що підриває ав-
торитет правосуддя; 

5) розголошення  таємниці, що охороняєть-
ся законом, в тому числі таємниці нарадчої кім-
нати або таємниці, яка стала відомою судді під 
час розгляду справи у закритому судовому за-
сіданні; 

6) неподання або несвоєчасне подання для 
оприлюднення декларації про  майно, доходи, ви-
трати і зобов’язання фінансового характеру  за  
минулий  рік  за формою і в порядку, що встанов-
лені Законом  № 3206-VI, зазначення в ній завідо-
мо неправдивих відомостей.

Наведене дає підстави зробити висно-
вок, що і порушення Присяги, і дисциплінарне 

правопорушення можуть бути наслідком недо-
тримання, порушення державним службовцем 
(в тому числі й суддею) як правових, так і етич-
них (моральних) засад, стандартів проходження 
публічної служби. 

З цього приводу О.Д. Новак зазначає, що дис-
циплінарним проступком державного службовця 
є суспільно небезпечне, протиправне, винне діян-
ня (дія або бездіяльність), яке полягає у невико-
нанні або у неналежному виконанні державним 
службовцем своїх службових обов’язків, пору-
шенні морально-етичних правил, а також інших 
порушеннях службової дисципліни, за які зако-
нодавством передбачено дисциплінарну відпові-
дальність 8.   

Таким чином, припинення державної служби 
у зв’язку з порушенням Присяги (п. 6 ч. 1 ст. 30 
Закону № 3723-XII; ст. 105 Закону № 2453-VI)  
та дисциплінарна відповідальність держав-
них службовців (ст. 14 Закону № 3723-XII; стат-
ті 21, 22 Дисциплінарного статуту; ст. 88 Закону 
№ 2453-VI) можуть застосовуватися за існування 
схожих (близьких за ознаками і характером) пра-
вових і фактичних підстав, бути наслідком вчи-
нення зазначеними особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави, подібних одне до од-
ного протиправних діянь. 

Порушення Присяги державного службовця, 
на нашу думку, слід вважати видом пуб лічно-
правової етико-морального характеру відпові-
дальності державних службовців за на вмисне 
свідоме вчинення порушення своїх урочисто 
взятих при її складанні основних обов’язків, ви-
значених у статтях 10 і 17 Закону № 3723-XII, що 
очевидно та однозначно засвідчує втрату дові-
ри до відповід ної особи як такої, що здатна вір-
но служити народові України, суворо дотриму-
вати Конституції та законів України, сприяти 
їх втіленню у життя, зміцнювати їх авторитет, 

8 Див.: Н о в а к  О . Д .  Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідаль‑
ності державних службовців // Часопис Київського університету права. — 2012. — № 2. — 
С. 130.

Порушення Присяги державного службовця, на нашу думку, слід 
вважати видом публічно-правової етико-морального харак-
теру відповідальності державних службовців за навмисне сві-
доме вчинення порушення своїх урочисто взятих при її скла-
данні основних обов’язків, визначених у статтях 10 і 17 Закону  
№ 3723-XII, що очевидно та однозначно засвідчує втрату дові-
ри до відповідної особи як такої, що здатна вірно служити на-
родові України, суворо дотримувати Конституції та законів 
України, сприяти їх втіленню у життя, зміцнювати їх авто-
ритет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, 
з гідністю нести високе звання державного службовця
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охороняти права, свободи і законні інтереси гро-
мадян, з гідністю нести високе звання державно-
го службовця.

Припинення державної служби за порушен-
ня Присяги може застосовуватися тільки у край-
ніх випадках, коли дисциплінарний проступок 
містить ознаки такого порушення і заходи дис-
циплінарного стягнення, на переко-
нання уповноваженої вирішувати пи-
тання про відповідальність посадової 
особи (керівника органу влади), є не-
достатніми чи попереднє їх вжиття не 
дало бажаного результату.

Оскільки припинення перебуван-
ня особи на державній службі на під-
ставі порушення Присяги може бути 
здійснено за дисциплінарний просту-
пок, а саме звільнення на цій підставі 
унеможливлює повторне прийняття 
такої особи на публічну службу, рівень юридич-
них гарантій захисту прав зазначеної особи у 
процедурах вирішення питань застосування ці-
єї санкції публічно-правової відповідальності 
повинен бути таким самим, як і при звільнен-
ні з органу влади за вчинення дисциплінарного 
правопорушення. Тобто прийняттю рішення про 
це (про застосування підстави, передбаченої п. 6 
ч. 1 ст. 30 Закону № 3723-XII) має також переду-
вати проведення службового розслідування (що, 
наприклад, спеціально передбачено в ч. 2 ст. 31 
Дисциплінарного статуту). Особі у цьому випад-
ку має бути забезпечена можливість надати від-
повідні пояснення щодо обставин правопору-
шення, поставленого їй за провину як порушення 
Присяги, представити докази своєї невинувато-
сті, в інший спосіб захищатися від висунутого об-
винувачення, беручи участь у відповідному юрис-
дикційному провадженні. 

Припинення державної служби на підставі по-
рушення Присяги є формою, різновидом адміні-
стративного провадження. А тому уповноважена 

на прийняття рішення про застосування такого 
заходу посадова особа має дотримуватися прин-
ципів належного врядування (пропорційності, 

обґрунтованості, безсторонно-
сті, добросовісності, розсудливості, 
неприпустимості несправедливої 
дискримінації, рівності учасників 
провадження перед законом, га-
рантування особі права на участь 
у прийнятті владного рішення що-
до неї та ін.), зміст яких розкрито, 
в тому числі в прецедентній прак-
тиці Європейського суду з прав 
людини, та перевірка дотримання 
яких при здійсненні суб’єктами 
владних повноважень своїх влад-

них управлінських функцій становить завдан-
ня адміністративного судочинства, обов’язок 
адмі ністративних судів за положеннями ч. 3 ст. 2 
Кодексу адміністративного судочинства України. 

До прав державних службовців згідно з пра-
вилами ч. 1 ст. 11 Закону № 3723-XII належить 
право вимагати службового розслідування з ме-
тою зняття безпідставних, на думку службовця, 
звинувачень або підозри. Його існування корес-
пондує відповідний обов’язок керівника держав-
ної служби у відповідному органі влади прове-
сти таке розслідування за наполяганням особи, 
особливо у випадку вирішення стосовно неї пи-
тання про припинення державної служби на 
підставі порушення Присяги (п. 6 ст. 30 Закону 
№ 3723-XII). Непроведення службового розсліду-
вання, порушення прав державного службовця 
на взяття участі у процедурі вирішення питання 
про припинення його перебування на державній 
службі на підставі порушення Присяги вказує на 
незаконність прийняття суб’єктом владних пов-
новажень відповідного рішення про застосуван-
ня положень  п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону № 3723-XII.                                                         

З огляду на те, що підстави дисциплінар-
ної відповідальності суддів (ч.  1 ст. 83 Закону  
№ 2453-VI) та звільнення за порушення присяги 

Оскільки припинення перебування особи на державній службі 
на підставі порушення Присяги може бути здійснено за дис-
циплінарний проступок, а саме звільнення на цій підставі 
унеможливлює повторне прийняття такої особи на публічну 
службу, рівень юридичних гарантій захисту прав зазначеної 
особи у процедурах вирішення питань застосування цієї санк-
ції публічно-правової відповідальності повинен бути таким 
самим, як і при звільненні з органу влади за вчинення дисциплі-
нарного правопорушення. Тобто прийняттю рішення про це 
(про застосування підстави, передбаченої п. 6 ч. 1 ст. 30 Зако-
ну № 3723-XII) має також передувати проведення службового 
розслідування 

З огляду на те, що підстави дисциплінарної відповідальності 
суддів (ч. 1 ст. 83 Закону № 2453-VI) та звільнення за порушення 
присяги (ч. 2 ст. 32 Закону № 22/98-ВР) значною мірою збігають-
ся, є тотожними, застосуванню цієї виключної форми публіч-
но-правової морально-етичного характеру відповідальності 
суддів (зокрема, місцевих та апеляційних судів) органом, який 
призначив чи обрав, на підставі подання Вищої ради юстиції 
має передувати перевірка відповідних фактів протиправних 
діянь суддів зазначених судів Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України (ч. 2 ст. 105 Закону № 2453-VI)
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(ч. 2 ст. 32 Закону № 22/98-ВР) значною мірою збі-
гаються, є тотожними, застосуванню цієї виключ-
ної форми публічно-правової морально-етичного 
характеру відповідальності суддів (зокрема, міс-
цевих та апеляційних судів) органом, який при-
значив чи обрав, на підставі подання Вищої ра-
ди юстиції має передувати перевірка відповідних 
фактів протиправних діянь суддів зазначених 
судів Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України (ч. 2 ст. 105 Закону № 2453-VI). 

Оскільки за загальнотеоретичними принци-
пами застосування юридичної відповідальності 
та логікою речей до судді за порушення законо-
давства під час здійснення судочинства, етичних 
професійних стандартів тощо спочатку (першо-
чергово) мають вживатися заходи дисциплінар-
ної відповідальності, які є менш суворими, і лише 
коли Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
за результатами проведеного дисциплінарного 

розслідування зробить висновок про недостат-
ність таких заходів (накладання дисциплінарного 
стягнення у вигляді догани), то відповідно до ви-
значеної законом компетенції вона вправі ініцію-
вати розгляд Вищою радою юстиції питання про 
звільнення судді за порушення присяги (склавши 
та направивши відповідне подання). 

Однак, коли йдеться про допущення суддями 
порушення вимог щодо несумісності їх посад із 
заняттям діяльністю, забороненою Конституцією 
та законами України, а також у випадках набран-
ня законної сили обвинувальним вироком щодо 
судді, припинення його громадянства (пункти 4, 
6, 7 ч. 5 ст. 126 Конституції), вирішення питань 
про звільнення таких суддів з наведених особли-
вих підстав належить до виняткових повнова-
жень Вищої ради юстиції, і їх розгляд цей кон-
ституційний орган має розпочинати за власною 
ініціативою (ч. 1 ст. 32 Закону № 22/98-ВР).   

У справі, яка переглядається, суд установив, 
що С. перебував із ПАТ  КБ «Надра» в трудових 
відносинах на умовах трудового договору, укла-
деного на невизначений строк. 13 лютого 2009 р. 
С. подав заяву про звільнення з роботи за влас-
ним бажанням у зв’язку з порушенням працедав-
цем законодавства про працю (ч. 3 ст. 38 КЗпП). 
Того ж дня його було звільнено з роботи на під-
ставі ч. 1 ст. 38 КЗпП. 

Вважаючи таке звільнення правомірним, суд 
першої інстанції, з висновками якого погодили-
ся апеляційний та касаційний суди, виходив із 
того, що порушення працедавцем законодавства 
про працю мало разовий характер, було зумовле-
не поважними причинами і не потягло істотного 
порушення трудових прав позивача. 

Однак при цьому суд не врахував того, що для 
визначення правової підстави розірвання тру-
дового договору значення має лише факт пору-
шення законодавства про працю, яке спонукало 
працівника до розірвання трудового договору з 
власної ініціативи, а не поважність чи неповаж-
ність причин такого порушення або істотність 
порушення трудових прав працівника. 

Крім того, суд не врахував, що власник або 
уповноважений ним орган не вправі самостій-

но змінювати визначену працівником причину 
звільнення з роботи.

За таких обставин рішення суду не можна ви-
знати законним. 

В ухваленому 11 травня 2012 р. судом касацій-
ної інстанції рішенні у справі з подібних право-
відносин за позовом Особи 1 до ПАТ «КБ «Над-
ра», на яке послався заявник, суд касаційної 
інстанції зазначив, що за наявності факту пору-
шень законодавства про працю працівник має 
підстави для реалізації передбаченого ч. 3 ст. 38 
КЗпП права на розірвання трудового договору 
у  визначений ним строк з отриманням вихідної 
допомоги (справа № 6-35524ск11).

Таким чином, за однакових фактичних обста-
вин судом касаційної інстанції неоднаково засто-
совано одну і ту саму норму матеріального права, 
що потягло ухвалення різних за змістом судових 
рішень у подібних правовідносинах. 

Керуючись п. 1 ч. 1 ст. 355, п. 1 ч. 1 ст. 3603, ча-
стинами 1, 2 ст. 3604 ЦПК, Судова палата у цивіль-
них справах Верховного Суду України заяву С. 
задовольнила частково: ухвалу судді Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 15 березня 2012 р. скасува-
ла, направила справу на новий касаційний розгляд.   

РІШЕННЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ 
(Закінчення. Початок постанови на с. 17)
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Повноваження Верховного Суду України 
за новим Кримінальним процесуальним 
кодексом України: аналіз колізійних норм

Нещодавно проведене реформування кримінально-процесуально-
го законодавства знову актуалізувало проблему ролі й місця Верховного 
Суду України. Незважаючи на набрання чинності Кримінальним проце-
суальним кодексом України 2012 р. (далі — КПК) та спрямуванням судо-
вої практики за новими стандартами, крапку в цьому питанні ще не по-
ставлено. Повернення повноважень Верховному Суду України в системі 
кримінального судочинства залишається наріжною проблемою, вирішен-
ня якої передбачає застосування ґрунтовного методологічного підходу до 
неї. Тобто законодавче реформування будь-якої сфери суспільного життя 
потребує від законодавця розуміння мети й результатів, яких запланова-
но досягти. З огляду на це виникає питання щодо парадигми вітчизняно-
го кримінального судочинства, якій намагається слідувати законодавець, 
визначаючи компетенцію Верховного Суду України.

За змістом статей 444, 445 КПК Верховний Суд України за наявності 
допуску Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ переглядає судові рішення у кримінальних справах ви-
ключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом.   Підставами 
для перегляду судових рішень Верховним Судом України, що набрали  
законної сили, є:

1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих са-
мих норм закону про кримінальну відповідальність щодо подібних су-
спільно небезпечних діянь (крім питань призначення покарання, звіль-
нення від покарання та від кримінальної відповідальності), що потягло 
ухвалення різних за змістом судових рішень;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 
визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при ви-
рішенні справи судом.

Таким чином, згідно з нинішньою системою перегляду судових рішень 
у сфері кримінальної юстиції повноваження Верховного Суду України зву-
жено до юридичної оцінки рішень лише однієї судової інстанції — ка-
саційної, до того ж не в повному обсязі, а тільки в межах застосування 
кримінального закону і перевірки судових рішень у частині порушення 
Україною міжнародних зобов’язань у сфері прав людини, встановлених 

Н.Л. Дроздович,  
помічник судді Верховного 
Суду України,  
кандидат юридичних наук

Т.В. Гошовська,  
суддя Верховного Суду 
України,  
заслужений юрист України

Судова практика і проблеми  
вдосконалення законодавства

S u m m a r y 

The article states the pecu-
liarities of legal structural pro-
visions of the Criminal Pro-
cedure Code of Ukraine as of 
2012 and the Law of Ukraine 
“On the Judicial System and 
the Status of Judges” on the 
powers of the Supreme Court 
of Ukraine after the reform of 
criminal procedure in 2010-
2012. It also analyzes the 
problems of their application 
in judicial practice, whereby 
the authors criticize
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міжнародним судом, а також виключно в части-
ні тих кримінальних справ, які допущені Вищим 
спеціалізованим судом України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ.

Такі повноваження Верховний Суд України 
отримав не з 20 листопада 2012 р. — з моменту 
набрання чинності новим КПК, а в ході рефор-
мування судової системи згідно із Законом від 
7 липня 2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і ста-
тус суддів», яким  було внесено зміни до всіх віт-
чизняних процесуальних кодексів, у тому чис-
лі й  до Кримінально-процесуального кодексу 
України 1960 р., який доповнено гл. 321 із анало-
гічною компетенцією. За таких обставин на су-
часному етапі Верховний Суд України, незважаю-
чи на незначний строк чинності КПК, має вже 
більше двох років досвіду реалізації таких повно-
важень, що є підставою для узагальнення судової 
практики. Саме результати практичної діяльності 
Верховного Суду України виявили недоліки пра-
вової регламентації його функцій, деякі з яких, на 
нашу думку, варто проаналізувати.

Зокрема, колізійну ситуацію утворює неодно-
значне формулювання ч. 3 ст. 447 КПК про те, що 
перегляд виправдувального вироку, ухвали про 
закриття справи або інших судових рішень з ме-
тою погіршення становища засудженого з підста-
ви неоднакового застосування касаційним судом 
норм кримінального закону допускається лише 
протягом установлених законом строків давності 
притягнення до кримінальної відповідальності, 
але не пізніше одного року з дня постановлення 
такого судового рішення. Це положення насам-
перед вступає у колізію з нормами щодо предме-
та перегляду Верховного Суду України, оскільки  
відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК у разі неодна-
кового застосування норм кримінального зако-
ну переглядаються  виключно ухвали касаційного 
суду.  Таким чином, ні вироки, ні ухвали, в то-
му числі й про закриття кримінальної справи, ні 
інші судові рішення судів першої та апеляційної 
інстанцій не є предметом перегляду Верховного 
Суду України. 

Ще однією проблемою у застосуванні ч. 3 
ст. 447 КПК є визначення початку перебігу одно-
річного граничного строку для перегляду зазна-
чених у ній судових рішень. Особливої уваги в 

цьому аспекті потребує правильне розуміння 
суті поняття, передбаченого ч. 3 ст. 447 КПК, — 
«день постановлення такого судового рішення», 
оскільки незрозуміло, з дня постановлення якого 

судового рішення Верховний Суд 
України повинен відраховувати 
встановлений законодавцем одно-
річний граничний строк для пере-
гляду судового рішення з метою 
погіршення становища засудже-
ного, якщо предметом його розгля-

ду є виключно ухвали суду касаційної інстанції. 
Незрозумілою у цьому аспекті також є логіка за-
конодавця, який установив, що вказаний строк 
належить відраховувати з дня постановлення 
судового рішення без урахування часу набрання 
ним законної сили.

Крім того, в самій назві статті йдеться про те, 
що її зміст регламентує строк подання заяви про 
перегляд судового рішення. Згідно із ч. 1 ст. 447 
КПК заява про перегляд судового рішення з під-
стави неоднакового застосування касаційним 
судом кримінального закону подається протя-
гом трьох місяців, які відраховуються з дня ви-
несення касаційною інстанцією оспорюваного 
чи наданого  для порівняння судового рішення. 
Відповідно до ч. 2 зазначеної статті заява про 
перегляд судового рішення у разі встановлення 
міжнародною судовою установою міжнародних 
зобов’язань може бути подана протягом трьох мі-
сяців із дня, коли особі, на користь якої прийнято 
рішення міжнародною судовою установою, стало 
відомо про набуття ним статусу остаточного. 

Натомість у ч. 3 ст. 447 КПК законодавець ви-
значив строк не подачі заяви про перегляд ви-
правдувального вироку, ухвали про закриття 
кримінальної справи чи іншого судового рішен-
ня, а строк, протягом якого можливий перегляд 
зазначених судових рішень з метою погіршення 
становища засудженого. 

Отже, незрозуміло як реалізувати на прак-
тиці положення ч. 3 ст. 447 КПК з урахуванням 
предмета перегляду Верховним Судом України та 
строків на оскарження судових рішень, передба-
чених у ч. 1 ст. 447 КПК. Здійснення сторонами 
кримінального провадження права на перегляд  
Верховним Судом України судових рішень із ме-
тою погіршення становища засудженого фак-
тично є неможливим, про що свідчать правові  
ви   с нов ки Верховного Суду України 1.

Перелік колізійних питань у ст. 447 КПК за-
значеними прикладами не вичерпується, оскільки 

1 Див.: Постанови Верховного Суду України: від 18 жовтня 2012 р. № 5‑18кс12; від 1 листопада 
2012 р. № 5‑20кс12; від 29 листопада 2012 р. № 5‑24кс12 // http://www.scourt.gov.ua

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК у разі неоднакового засто-
сування норм кримінального закону переглядаються виключ-
но ухвали касаційного суду.  Таким чином, ні вироки, ні ухвали, 
в тому числі й про закриття кримінальної справи, ні інші судові 
рішення судів першої та апеляційної інстанцій не є предметом 
перегляду Верховного Суду України
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колізія норм закладена і між ч. 3, яка імперативно 
встановлює однорічний граничний строк, протя-
гом якого допускається перегляд судових рішень 
із метою погіршення становища засудженого, та 
ч. 5 цієї ж статті, яка дозволяє суду з поважних 
причин за клопотанням особи, яка подала за-
яву про перегляд судового рішення, відновити 
цей строк. У такий спосіб на законодавчому рів-
ні нівелюються засадничі ідеї кримінально-про-
цесуальної форми, адже можливість відновлен-
ня строку на оскарження судового рішення поза 
межами гранично встановлених законом в ім-
перативній формі строків, а тим більше строків 
давності притягнення до кримінальної відпові-
дальності, свідчить про відступ від принципу 
правової визначеності. 

Слід зауважити, що застереження, причому 
в імперативній формі, щодо граничних строків 
перегляду судових рішень із метою погіршення 
становища засудженого у законодавстві є цілком 
прийнятним і таке положення існувало в кри-
мінально-процесуальному законі й раніше. Але, 
на нашу думку, це положення мало б міститися 
у ст. 445 КПК  без будь-яких застережень щодо 
можливості продовжити чи поновити граничні 
строки для перегляду вказаної категорії судових 
рішень.

Прикладом невдалої юридичної конструк-
ції є положення ч. 2 ст. 455 КПК, якою суттєво 
ускладнена реалізація повноважень Верховного 
Суду України, зокрема в частині постановлення 
нового рішення у справі. Так, відповідно до ч. 2 
ст. 455 КПК, якщо Верховний Суд України вста-
новить, що судове рішення у справі, яка перегля-
дається з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 445 
цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його 
повністю чи частково, змінює його і ухвалює но-
ве судове рішення або направляє справу на новий 
розгляд до суду касаційної інстанції. Враховуючи, 
що за змістом п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК предметом пе-
регляду Верховним Судом України є виключно 
рішення касаційної інстанції, скасувати його і по-
становити нове рішення найвища судова інстан-
ція України фактично позбавлена можливості, 
адже закон передбачає в такому разі скасування 

лише ухвали касаційного суду. Кримінально-
процесуальна форма передбачає перегляд каса-
ційної ухвали, зумовлюючи тим самим перевір-
ку законності та обґрунтованості  рішень судів 
першої та апеляційної інстанцій. Тому скасуван-
ня рішення касаційного суду та постановлення 
нового Верховним Судом України неможливе  
без втручання у зазначені судові рішення.  
З огляду на це, постановлення Верховним Судом 
України нового рішення є лише декларацією, що 
не має реальних механізмів застосування, а отже, 
така правова норма не спроможна забезпечити 
ані подолання колізій у статусі Верховного Суду 
України, ані сприяти ефективності судочинства 
в цілому.

Не вирізняється правильністю формулюван-
ня і досконалістю юридичної кон-
струкції й положення про перегляд 
справ Верховним Судом України у 
разі встановлення міжнародною 
судовою установою порушення 
Україною міжнародних зобов’я-
зань при вирішенні справи судом. 
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК 
факт установлення міжнародною 

судовою установою порушення Україною міжна-
родних зобов’язань при вирішенні справи судом 
є підставою для її перегляду Верховним Судом 
України. Натомість у ч. 4 ст. 451 КПК зазначено, 
що якщо за результатами розгляду питання про 
допуск справи Вищим спеціалізованим судом 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ до провадження Верховного Суду України 
з підстави, передбаченої  п. 2 ч. 1 ст. 445  цьо-
го Кодексу, буде встановлено, що порушення 
Україною міжнародних зобов’язань є наслідком 
недотримання норм процесуального права, то 
розгляд такої справи здійснюється колегією у 
складі п’яти суддів Вищого спеціалізованого су-
ду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ за правилами, встановленими для перегля-
ду справ у касаційному порядку.  

Зазначені норми створюють колізію пра-
вової регламентації повноважень Верховного 
Суду України, оскільки спеціальна норма (ч. 4 
ст. 451 КПК) фактично звужує перелік підстав 
для перегляду судових рішень Верховним Судом 
України, які визначені у загальній нормі (ч. 1 
ст. 445 КПК). Така юридична суперечність у но-
вому кодексі є неприйнятним явищем, оскіль-
ки новий закон має сприяти уникненню на рів-
ні нової кодифікації колізій правових норм, які 
суттєво знижують ефективність та якість судо-
вої діяльності. 

Скасування рішення касаційного суду та постановлення ново-
го Верховним Судом України неможливе без втручання у зазна-
чені судові рішення. З огляду на це, постановлення Верховним 
Судом України нового рішення є лише декларацією, що не має  
реальних механізмів застосування, а отже, така правова нор-
ма не спроможна забезпечити ані подолання колізій у статусі 
Верховного Суду України, ані сприяти ефективності судочин-
ства в цілому
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Про фактичне усунення Верховного Суду 
України від перегляду цієї категорії справ свід-
чать дані судової статистики. Так, за I півріччя 
2012 р. до провадження Судової палати у кри-
мінальних справах Верховного Суду України 
Вищий спеціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ допустив  ли-
ше одну кримінальну справу, яка стосувалася 
встановлення міжнародною судовою установою, 
юрисдикція якої визнана Україною, порушення 
Україною міжнародних зобов’язань при вирі-
шенні справи судом 2. 

У зазначений звітний період Вищий спеціа-
лізований суд України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ за тією ж підставою для пе-
регляду судових рішень розглянув дев’ять кри-
мінальних справ, а за 2012 р. ця цифра зросла 
до 16  3. За такої ситуації очевидною є необхід-
ність розмежування повноважень Верховного 
Суду України та Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ. При встановленні міжнародною судовою 
установою порушення норм процесуального 
права, закон чітко визначає перегляд такої спра-
ви Вищим спеціалізованим судом України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ, тоді як 
чіткої визначеності у положеннях закону щодо 
предмета перегляду Верховним Судом України 
у судових рішеннях із цієї ж підстави, передба-
ченої п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК, немає. Як наслідок, 
не зрозуміло, чи вправі Верховний Суд України  
переглядати рішення щодо порушення мате-
ріальних норм, оскільки імперативний метод 
правового регулювання, притаманний кримі-
нально-процесуальним відносинам, не допускає 
у цьому разі розширеного тлумачення норми.  
Будь-які домисли щодо повноважень — це шлях 
до зловживань і хаосу в правовій системі. 

Проведений законодавцем розподіл пов-
новажень між Верховним Судом України та 
Вищим спеціалізованим судом України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ є штуч-
ним і таким, що суперечить природі правових 

2 Див.: Аналіз роботи судів загальної юрисдикції у I півріччі 2012 р. (за даними судової статис‑
тики) // http://www.scourt.gov.ua
3 Див.: Аналіз стану здійснення судочинства та даних судової статистики щодо розгляду 
справ і матеріалів Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і криміналь‑
них справ у 2012 р. // http://sc.gov.ua

норм. Класифікація останніх у теорії права за 
предметом правового регулювання на мате-
ріальні та процесуальні не свідчить про їх існу-
вання окремо один від одного, адже встановлен-
ня будь-якого правила поведінки (матеріальні 
норми) потребує визначення форм, методів і 
порядку їх реалізації (процесуальні норми). 
У практиці Європейського суду з прав людини 
й у тексті Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі — Конвенція), 
тлумачення та застосування якої належить до 
юрисдикції  цього Суду, розподілу на норми 

матеріального і процесуального 
характеру в розумінні  вітчизня-
ної доктрини немає, оскільки ця 
міжнародна судова установа ке-
рується принципом автономності 
тлумачення норм Конвенції, що 
полягає у незалежності її виснов-

ків від поширеного в окремих  державах розу-
міння того чи іншого поняття. У цьому аспекті 
цікавим також є питання про підсудність у ра-
зі встановлення міжнародною судовою уста-
новою порушень одночасно матеріального та 
проце суального характеру.

Існування однакових функцій щодо перегля-
ду судових рішень з однієї і тієї ж підстави, пе-
редбаченої п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК, у різних судових 
інстанціях — це порушення принципу інстанцій-
ності, під яким слід розуміти таку організацію су-
дової системи, яка забезпечує право на перегляд 
судового рішення суду нижчої інстанції судом 
вищої 4.

Порушення принципу інстанційності прояв-
ляється також у тому, що при перегляді Вищим 
спеціалізованим судом України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ судових рішень, 
як правило, предметом є ухвали Верховного 
Суду України, який до законодавчих змін 7 лип-
ня 2010 р. здійснював касаційні функції. У такому 
разі складається парадоксальна правова ситуація, 
за якої нижчестояща судова інстанція вправі ска-
сувати рішення найвищого судового органу в си-
стемі судів загальної юрисдикції. Незрозумілим 
також є підхід до про цедури розгляду таких справ. 
Якщо справа після рішення міжнародної судової 
установи розглядається вищим спеціалізованим 
судом, то такий розгляд здійснюється за прави-
лами касаційного перегляду, тоді як Верховний 
4 Див.: Рішення Конституційного Суду України від 12 липня 2011 р. № 9‑рп/2011 у справі за 
конституційним поданням 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів», Кримінально‑процесуального кодексу України, Госпо‑
дарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі 
судів загальної юрисдикції) //  http://www.ccu.gov.ua/uk/index

Існування однакових функцій щодо перегляду судових рішень з 
однієї і тієї ж підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК, у різних 
судових інстанціях — це порушення принципу інстанційності, 
під яким слід розуміти таку організацію судової системи, яка 
забезпечує право на перегляд судового рішення суду нижчої ін-
станції судом вищої



40

С
уд

о
ва

 п
ра

кт
и

ка
 і 

п
ро

бл
ем

и
 в

д
о

С
ко

н
а

л
ен

н
я 

за
ко

н
о

д
а

вС
тв

а

№ 8 ( 1 5 6 ) ’ 2 0 1 3

Суд України, здійснюючи аналогічний перегляд, 
керується спеціально передбаченими у гл. 33 КПК 
нормами згідно із наданими повноваженнями. 

Ні в попередньому, ні у новому кримінальному 
процесуальному законодавстві не міститься жод-
ної процедурної норми, яка б надавала можливість 
цій судовій інстанції здійснювати за цією підста-
вою перегляд судових рішень саме за правилами 
касації. Відсутність прямої регламентації такої  
діяльності Вищого спеціалізованого суду України 
з  розгляду цивільних і кримінальних справ на 
практиці призвела до того, що при здій сненні пе-
регляду кримінальних справ із зазначеної підстави 
цей суд  діє за аналогією, користуючись правилами, 
встановленими для перегляду справ Верховним 
Судом України, та посилається у своїх рішен-
нях на відповідні норми КПК, які регламентують  
діяльність Верховного Суду України, що є нонсен-
сом і прикладом правового нігілізму. Таким чином, 
у межах однієї підстави для перегляду судових рі-
шень, його одночасно уповноважені здійснювати 
дві різні судові установи різних інстанцій. 

Указана колізійність, на нашу думку, свід-
чить про відсутність єдиної чіткої концепції ре-
формування статусу Верховного Суду України. 
Новий КПК не виправив цієї ситуації і не запо-
біг довільному застосуванню зазначених право-
вих норм. Як наслідок, — різна судова практика 
з цього питання у вищих спеціалізованих су-
дах різних юрисдикцій. Так, до Верховного Суду 
України не допускається до перегляду жодна 
справа з кримінальної юрисдикції після прийнят-
тя рішення міжнародною судовою установою, ко-
ли у її рішенні йдеться про недотримання норм  
процесуального права. Водночас Верховний Суд 
України переглядає судові рішення після при-
йняття рішень Європейським судом з прав лю-
дини, допущених вищими судами до проваджен-
ня в інших юрисдикціях, зокрема, господарській, 

хоча встановлені міжнародною судовою устано-
вою порушення є наслідком недотримання саме 
норм процесуального права 5.

Отже, колізії між правови-
ми нормами ведуть до порушен-
ня системності правового регулю-
вання і тим самим знижують його 
ефективність. Вони заважають нор-
мальній, злагодженій роботі пра-
вової системи, нерідко порушують 
права громадян, негативно позна-
чаються на ефективності правово-
го регулювання, стані справ із за-

конністю й правопорядком, правосвідомості та 
правовій культурі суспільства. Вони створюють 
незручності в правозастосовній практиці, зава-
жають правильному застосуванню законодав-
ства 6. Тому цю проблему невідкладно потрібно 
вирішувати на законодавчому рівні. При підго-
товці відповідних законодавчих пропозицій слід 
обов’язково врахувати практику застосування за-
значених положень процесуальних законів та за-
безпечити процесуальне верховенство Верховного 
Суду України. Обговорення проблеми щодо по-
вернення пов новажень Верховному Суду України, 
яке відбулося 17 січня 2013 р. на засіданнні Комісії  
з питань правосуддя Конституційної Асамблеї за 
участі суддів Верховного Суду України, засвідчило, 
що за конструктивного підходу і дотримання по-
ложень Конституції України її можна буде успіш-
но вирішити. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що кон-
центрація вказаних у цій публікації проблем ста-
ла результатом аналітичної роботи та аналізу ли-
ше кількох законодавчих норм і не є вичерпним 
переліком питань щодо ролі Верховного Суду 
України у судовій системі. 

Враховуючи окреслені питання, автори на-
магалися розпочати дискусію та привернути 
увагу до проблем судової практики щодо реалі-
зації обраного законодавцем способу регламен-
тації повноважень Верховного Суду України. 
Сподіваємось на об’єктивну критику нашої 
спроби зрозуміти  мотиви законодавця у здій-
сненні судової реформи та справжню мету цьо-
го процесу.    
5 Див.: Постанови Верховного Суду України: від 5 листопада 2012 р. № 3‑47кс12; від 5 листо‑
пада 2012 р. № 3‑50кс12 // http://www.scourt.gov.ua
6 Див.: М а т у з о в  Н . И . ,  М а л ь к о  А . В .  Теория государства и права: Учебник. — М., 
2004. — С. 358—359.

До Верховного Суду України не допускається до перегляду жод-
на справа з кримінальної юрисдикції після прийняття рішення 
міжнародною судовою установою, коли у її рішенні йдеться про 
недотримання норм процесуального права. Водночас Верховний 
Суд України переглядає судові рішення після прийняття рішень 
Європейським судом з прав людини, допущених вищими судами 
до провадження в інших юрисдикціях, зокрема, господарській, 
хоча встановлені міжнародною судовою установою порушення 
є наслідком недотримання саме норм процесуального права
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Науково-практичний коментар

Зміст поняття «ухилення» в контексті 
невиконання зобов’язань як підстави  
для тимчасового обмеження у праві виїзду  
за кордон

А.В. Лужанський,
науковий консультант 
управління забезпечення  
діяльності Судової пала-
ти у цивільних справах 
Верховного Суду України

S u m m a r y

The article examines the issue 
of temporary restriction of a 
debtor-physical entity or a head 
of the debtor-juridical person 
in the right to leave the Ukraine 
for the execution of judgments 
and decisions of other bodies 
(officials). In particular, the au-
thor draws attention to the ab-
sence of a legislative definition 
of concept of “avoidance” in the 
context of non-performance of 
obligations as a reason for the 
temporary limitation of the 
right to travel abroad, reveals 
the meaning of the term, pro-
vides its definition and justifies 
the need for amendments to the 
Criminal Code of Ukraine

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону від 21 січня 1994 р. № 3857-XII «Про 
порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» (далі — За-
кон № 3857-ХІІ) ухилення громадянина України від виконання зобов’я-
зань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу 
(посадової особи), є однією з підстав для тимчасового обмеження у праві 
виїзду його за кордон шляхом тимчасової (до виконання зобов’язань) від-
мови у видачі паспорта.

Таке ухилення також є підставою для тимчасового затримання або 
вилучення паспорта/проїзного документа (підпункт 5 п. 22, п. 24 Правил 
оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон 
і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 
31 березня 1995 р. № 231). Згідно із пунктами 25, 26 цих Правил суди, як 
і органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, охорони держав-
ного кордону, військових комісаріатів, дипломатичних представництв чи 
консульських установ України, у випадку ухилення громадянина України 
від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням, впра-
ві приймати рішення про тимчасове затримання та вилучення паспорта/
проїзного документа, а також мають виключне повноваження розгляда-
ти скарги громадян на прийняті іншими органами рішення про відмову в 
оформленні, видачі паспорта/проїзного документа, його тимчасове затри-
мання та вилучення.

Це повноваження є важливою гарантією дотримання прав і свобод лю-
дини. Так, Європейський суд з прав людини в одному з рішень зазначив: 
«Із принципу верховенства права випливає, зокрема, що втручання органів 
виконавчої влади у права людини має підлягати ефективному нагляду, який, 
як правило, повинна забезпечувати судова влада. Щонайменше це має бути 

Чинне законодавство не містить визначення поняття «ухилення», прак-
тика Конституційного Суду України щодо його офіційного тлумачення 
відсутня
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судовий нагляд, який найкращим чином забезпе-
чує гарантії незалежності, безсторонності та на-
лежної правової процедури» 1.

Обмеженню у праві виїзду за кордон гро-
мадян України були присвячені наукові дослі-
дження, зокрема, Д.Г. Глушкової, О.О.  Семінога, 
О.І.  Євтушенко, Л.В. Козловської та ін.  2 Разом 
з тим поняття «ухилення» в контексті невиконан-
ня зобов’язання як підстави для такого обмежен-
ня практично не досліджувалося, про що свід-
чить відсутність відповідних публікацій. Метою 
цієї статті є розкриття змісту цього поняття.

Питання про тимчасове обмеження борж-
ника-фізичної особи або керівника боржни-
ка-юридичної особи у праві виїзду за межі 
України при виконанні судових рішень та рі-
шень інших органів (посадових осіб) розгляда-
ється в порядку цивільного судочинства і ви-
рішується судом за місцезнаходженням органу 
державної виконавчої служби за поданням дер-
жавного виконавця, погодженим з начальни-
ком відділу державної виконавчої служби (ч. 1 
ст. 3771 Цивільного процесуального кодексу 
України; далі — ЦПК).

Закон визначає суб’єкта-боржника, право 
якого може бути тимчасово обмежено, як фізич-
ну особу або керівника юридичної особи, уповно-
важеного представника зазначеного утворення. 
На нашу думку, в даному випадку вид юридичної 
особи та її належність до утворень приватного чи 
публічного права юридичного значення не ма-
ють — дія положень закону поширюється на всіх 
цих суб’єктів.

Разом з тим чинне законодавство не містить 
визначення поняття «ухилення», практика Кон-
ституційного Суду України щодо його офіцій-
ного тлумачення відсутня.

У лінгвістичному аспекті поняття «ухилен-
ня» (англ. — evasion, dodging, avoidance, avoi-
ding  3) розуміють як дію за значенням «ухиля-

1 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Класс та інші проти Німеччини» від 
6 вересня 1978 р., п. 55 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_093
2 Див., напр.: Гл у ш к о в а  Д . Г .  Виконання рішень юрисдикційних органів України щодо 
іноземних суб’єктів‑резидентів України // Форум права. — 2011. — № 3. — С. 146—151; С е ‑
м і н о г  О . О .   Забезпечення прав і свобод людини та громадянина у паспортно‑візовому 
режимі України // Форум права. — 2011. — № 2. — С. 816—821; Є в т у ш е н к о  О . І . ,  К о з ‑
л о в с ь к а  Л . В .  Проблемні питання практики розгляду судами заяв щодо обмеження виїз‑
ду за кордон осіб, які мають невиконані зобов’язання // Часопис цивільного і кримінального 
судочинства. —2012. — № 3. — С.129—141.
3 Див.: Великий українсько‑англійський словник / Уклад. Є.Ф. Попов, М.І. Балла. — К., 2006. —  
С. 654.

тися» 4 — намагатися не робити чого-небудь, не 
брати участі в чомусь, відсторонятися від чо-
гось; уникати 5.

Базові елементи поняття «ухилення», які 
можуть свідчити про волю законодавця щодо 
змісту цього терміна, містяться у положеннях 
ст. 1 Закону від 15 лютого 1995 р. № 62/95-ВР 
«Про заходи протидії незаконному обігу нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і  пре-
курсорів та зловживанню ними»: ухилення 
від медичного огляду, медичного обстеження 
або лікування — умисне невиконання розпо-

рядження працівника органів 
внутрішніх справ щодо медично-
го огляду, а так само невиконан-
ня призначень та рекомендацій 
лікаря особою, яка зловживає 
наркотичними засобами або пси-

хотропними речовинами.
Аналіз положень підзаконних нормативних 

актів дає підстави дійти висновку про те, що ухи-
лення за своїм змістом є діянням, тобто може 
мати прояв як у пасивній (бездіяльність), так  
і в активній (дія) формах:

‒ для ухилення від сплати податку на додану 
вартість використовується, зокрема, «проведення 
псевдоекспортних операцій, завищується митна 
вартість товарів (робіт, послуг), що експор ту ють-
ся» (постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1113 
«Про державну комп’ю теризовану систему моні-
торингу сплати податків, зборів (обов’яз кових 
платежів)»);

‒ дні тимчасової непрацездатності застра-
хованій особі не оплачуються у разі навмисно-
го заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою 
ухилення від роботи чи інших обов’язків або 
симуляції хвороби (Порядок оплати перших 
п’яти днів тимчасової непрацездатності внас-
лідок захворювання або травми, не пов’язаної 
з нещасним випадком на виробництві, за раху-
нок коштів підприємства, установи, організації, 
затверджений постановою КМУ від 6 травня 
2001 р. № 439).

До втрати чинності Інструкцією про поря-
док підготовки матеріалів для направлення хво-
рих на наркоманію на примусове лікування до 
спеціалізованих лікувальних закладів Міністер-
ства охорони здоров’я України та передачі цих 
матеріалів до суду 6, затвердженої наказом Мі-
ністерства внутрішніх справ України від 7 лип-

4 Див.: Harrap’s Mini Pocket English Dictionary by P.H. Collin, London: Harrap, 1983, 633 p., 
p. 29. —  переклад автора.
5 Див.: Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. 
В.Т. Бусел. — К., 2007. — С. 1522.
6  Інструкція втратила чинність 23 березня 2004 р.

Аналіз положень підзаконних нормативних актів дає підстави 
дійти висновку про те, що ухилення за своїм змістом є діянням, 
тобто може мати прояв як у пасивній (бездіяльність), так  
і в активній (дія) формах
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ня 1995 р. № 477, у її п. 2 передбачалося, що під 
ухиленням від добровільного лікування слід ро-
зуміти відмову пройти курс лікування в медич-
ній установі, а також інші дії особи, які свідчать 
про наявність наміру перешкоджати такому лі-
куванню, зокрема: неприбуття два і більше разів 
без поважних причин на лікування; самовільне 
припинення лікувальних процедур, у тому чис-
лі у зв’язку з поновленням вживання наркотич-
них засобів або інших психотропних речовин; 
порушення лікувального режиму, виписка з цієї 
причини з наркологічного відділення.

Окремі кваліфікаційні елементи поняття 
«ухилення» містяться у постановах Пленуму Вер-
ховного Суду України:

‒ факт ухилення особи від виконання обов’яз-
ку щодо утримання спадкодавця встановлюється 
судом за заявою заінтересованої особи. При цьо-
му слід враховувати поведінку особи, розуміння 
нею свого обов’язку щодо надання допомоги, її 
необхідність для існування спадкодавця, наяв-
ність можливості для цього, та свідомого неви-
конання такою особою встановленого законом 
обов’язку (п. 6 постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 30 трав-
ня 2008 р. № 7 «Про судову практику 
у справах про спадкування» (далі  — 
постанова № 7);

‒ зволікання спадкоємця, який прийняв 
спадщину стосовно нерухомого майна, з вико-
нання обов’язку щодо звернення до нотаріуса за 
видачею йому свідоцтва про право на спадщину 
на нерухоме майно може мати на меті ухилення 
від погашення боргів спадкодавця (п. 27 поста-
нови № 7);

‒ факт ухилення батька (матері) від вихован-
ня та утримання дітей може бути підтверджений 
письмовими доказами (актами, листами тощо), 
а також показаннями свідків. Окремого рішення 
суду на підтвердження цього факту не потрібно. 
Хвороба, перебування в тривалому відрядженні 
тощо належать до поважних причин, з яких бать-
ки не беруть участі у вихованні своєї дитини.

Ухилення батьків від виконання своїх 
обов’язків має місце, коли вони не піклуються 
про фізичний і духовний розвиток дитини, її 
навчання, підготовку до самостійного життя, 
зокрема: не забезпечують необхідного харчу-
вання, медичного догляду, лікування дитини, 

що негативно впливає на її фізичний розвиток 
як складову виховання; не спілкуються з дити-
ною в обсязі, необхідному для її нормального 
самоусвідомлення; не надають дитині доступу 
до культурних та інших духовних цінностей; 
не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних 
норм моралі; не виявляють інтересу до її вну-
трішнього світу; не створюють умов для отри-
мання нею освіти.

Зазначені фактори, як кожен окремо, так 
і  в  сукупності, можна розцінювати як ухилен-
ня від виховання дитини лише за умови винної 

поведінки батьків, свідомого нех-
тування ними своїми обов’язками 
(пункти 7, 16 постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 30 бе-
резня 2007  р. № 3 «Про практику 

застосування судами законодавства при розгляді 
справ про усиновлення і про позбавлення та по-
новлення батьківських прав»);

‒ ухилення особи від заходів виховного харак-
теру полягає в її намаганні уникнути виховного 
впливу колективу, залишенні з цією метою міс-
ця роботи або навчання та ін. (п. 6 постанови 
Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 
2005 р. № 12 «Про практику застосування судами 
України законодавства про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності»).

Вочевидь за змістом п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону 
№  3857-XII ухилення громадянина України від 
виконання зобов’язань, покладених на нього су-
довим рішенням, рішенням іншого органу (поса-
дової особи) можливе лише за наявності умислу. 
Адже у цьому випадку особа усвідомлює проти-
правний характер своєї дії або бездіяльності, пе-
редбачає її суспільно шкідливі наслідки і бажає 
(або свідомо припускає) їх настання, що свідчить 
про наявність як інтелектуальної, так і вольової 
ознак у поведінці особи.

Зазначена норма не встановлює презумпції 
вини. Отже, на наше переконання, особа, яка 
має невиконані зобов’язання, не може вважа-
тися винною в ухиленні, поки не буде доведено 
зворотне. Тим більше, що тимчасове обмеження 
у праві виїзду громадян України за кордон не 
належить до кола визначених ст. 16 Цивільного 
кодексу України (далі — ЦК) способів захисту 
цивільних прав та інтересів судом та не є видом 
цивільно-правової відповідальності. З огляду на 
це на боржника не поширюються положення ч. 2 

Ухилення громадянина України від виконання зобов’язань, по-
кладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу 
(посадової особи) можливе лише за наявності умислу

Особа, яка має невиконані зобов’язання, не може вважатися 
винною в ухиленні, поки не буде доведено зворотне



44

н
а

ук
о

во
-п

ра
кт

и
ч

н
и

й
 к

о
м

ен
та

р

№ 8 ( 1 5 6 ) ’ 2 0 1 3

ст. 614 ЦК щодо необхідності доведення особою, 
яка порушила зобов’язання, відсутності її вини.

Ураховуючи положення ч. 2 ст. 10 ЦПК, на-
явність умислу та інші факти як обставини, що 
є предметом посилання суб’єкта 
подання про тимчасове обмеження 
у праві виїзду за межі України, під-
лягають доведенню як підстави для 
його вимог. Зокрема, задоволення та-
кого подання можливе лише за умо-
ви «доведення факту ухилення боржника від ви-
конання зобов’язання» (п. 7 постанови пленуму 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 30  березня 
2012 р. № 5 «Про практику застосування судами 
законодавства при вирішенні спорів, що виника-
ють із кредитних правовідносин»).

Таке подання відповідно до ч. 2 ст. 3771 ЦПК 
розглядається судом негайно без виклику чи 
повідомлення сторін та інших заінтересованих 
осіб за участю державного виконавця, на яко-
го саме й покладається тягар доказування. Тим 
більше, що особа, стосовно обмеження права 
якої внесено подання, фактично позбавлена 
можливості довести суду, що вона вжила всіх 
залежних від неї заходів для належного вико-
нання зобов’язання.

Застосування юридичних санкцій у виді тим-
часового обмеження у праві виїзду передбачено 
законом не за сам факт невиконання зобов’я-
зань, а за ухилення від їх виконання. У зв’язку 
з цим, з метою всебічного і повного з’ясування 
всіх обставин справи, встановлення дійсних прав 
та обов’язків учасників спірних правовідносин, 
суду належить з’ясувати, чи дійсно особа мала 
намір не виконувати належні до виконання зо-
бов’язання в повному обсязі або частково.

З урахуванням конкретних обставин справи 
про наявність умислу у боржника на ухилення 
в окремих випадках та за певних умов можуть 
свідчити, зокрема: встановлення охоронної сиг-
налізації на нерухоме майно; зміна місця прожи-
вання; відчуження майна, яке не було предметом 
обтяження або забезпечення позову; використан-
ня банківських рахунків, про які не повідомлено 
органи державної податкової служби; незаконне 
перепланування житла; збільшення кількості за-
реєстрованих у квартирі чи будинку осіб, особ-
ливо неповнолітніх тощо.

Отже, необхідно розмежовувати ухилення від  
виконання і несвоєчасне виконання за відсут-
ності умислу на невиконання. Вважаємо, що 
санкції не можуть бути застосовані до особи, яка 
не мала наміру ухилитися від виконання зобов’я-

зання, але не виконала його з поважних причин 
(наприклад, відсутності майна чи іншого джере-
ла доходу або якщо строк на добровільне вико-
нання рішення суду не закінчився тощо).

З огляду на можливість застосування санк-
цій, об’єктом невиконання можуть бути лише 
зобов’язання, покладені на особу судовим рі-
шенням, що набрало законної сили, рішен-
ням іншого органу (посадової особи), зокрема, 
тими, що набули законної сили та виконання 
яких не зупинено в процесі оскарження судо-
вого рішення (або щодо яких немає судової за-
борони стосовно забезпечення позову на вчи-
нення певних дій на виконання того чи іншого 
рішення).

Ухилення від виконання зобов’язання як 
законна підстава обмеження права має бути 
реальним, тобто мати місце на час звернення 
державного виконавця до суду з відповідним 
поданням, а не припускатися щодо можливого 
його виникнення у майбутньому.

Ухилення боржника від виконання своїх зо-
бов’язань є оціночним поняттям. Їх невиконан-
ня може бути викликане об’єктивними причи-
нами, наприклад, внаслідок відсутності майна, 
роботи, незадовільного фінансового стану, три-
валого відрядження, важкої хвороби тощо. Од-
нак воно може не виконуватися з інших причин, 
суб’єктивних, коли боржник свідомо ухиляється 
від виконання — має змогу виконати зобов’я-
зання в повному обсязі або частково, але не ро-
бить цього з неповажних причин. 

Чи в достатній мірі боржником вжиті відповід-
ні заходи для належного виконання зобов’язання 
визначає суд. У судовій практиці трапляються 
приклади мотивування судових рішень про об-
меження права всього лише двома складовими: 
наявністю статусу боржника у виконавчому про-
вадженні та непогашенням боргу в добровільному 
порядку, що зумовлюють «необхідність у тимчасо-
вому обмеженні його права на виїзд за межі Укра-
їни з метою забезпечення повного та своєчасного 
виконання виконавчих документів» 7.

Ухилення характеризується протиправні-
стю поведінки і за змістом п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону 
7  Ухвали колегії суддів cудової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ: від 30 листопада 2011 р. у справі 
№ 6‑37026св11 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/20207698; від 28 грудня 2011 р. у спра‑
ві № 6‑36516св11 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/21115982

Ухилення від виконання зобов’язання як законна підстава об-
меження права має бути реальним, тобто мати місце на час 
звернення державного виконавця до суду з відповідним подан-
ням, а не припускатися щодо можливого його виникнення у май-
бутньому
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№  3857-ХІІ може бути вчинене різними, числен-
ними способами, що не передбачені у цій нормі 
та залежать від багатьох умов.

З метою унеможливити або ускладнити вико-
нання рішення боржник вдається, принаймні, до 
таких типів поведінки:

‒ власні активні дії чи бездіяльність; 
‒ активна або пасивна протидія діяльності ор-

ганів чи посадових осіб, уповноважених на при-
мусове виконання рішення.

Ухилення, зокрема, може бути вчи нене  
шляхом:

‒ зловживання правом на оскарження (у тому 
числі рішень, дій або бездіяльності органів дер-
жавної виконавчої служби);

‒ замаху або втягнення уповноваженої поса-
дової (службової) особи у протизаконну діяль-
ність (це стосується, наприклад, хабарництва, 
шахрайства, службового підроблення тощо);

‒ порушення боржником вимог, передбачених 
ч. 6 ст. 12 Закону від 21 квітня 1999 р. № 606-XIV 
«Про виконавче провадження»: утримуватися від 
вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладню-
ють виконання рішення; надавати у строк, уста-
новлений державним виконавцем, достовірні ві-
домості про свої доходи та майно, у тому числі 
про майно, яким боржник володіє спільно з ін-
шими особами, про рахунки у банках чи інших 
фінансових установах; своєчасно 
з’являтися за викликом державного 
виконавця; письмово повідомляти 
державному виконавцю про майно, 
що перебуває в заставі або в інших 
осіб, а також про кошти та майно, на-
лежні боржникові від інших осіб.

Якщо доказами підтверджено те, що борж-
ник «викликався до виконавчої служби і ухи-
лився від сплати боргу»  8, то це свідчить про 
відсутність факту ухилення від виконання зо-
бов’язання. Так, при розгляді справи суд каса-
ційної інстанції погодився з висновком суду 
першої інстанції про недоцільність застосуван-
ня тимчасового обмеження у праві виїзду за 
межі України, з огляду на те, що боржник «не 
ухиляється від виконання судового рішення, 

8 Ухвала колегії суддів cудової палати у цивільних справах Вищого спеціалізовано‑
го суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11 липня 2012 р. у справі 
№ 6‑16154ск11 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/25481384

з’являється до державного виконавця, вживає 
заходи для своєчасного погашення боргу. Зо-
крема, надає необхідні документи щодо свого 

матеріального стану, належного 
йому майна, передав до виконав-
чої служби автомобіль» 9. Однак в 
іншій справі судами було встанов-
лено факт ухилення особи від ви-
конання зобов’язань, покладених 

на неї судовими рішеннями, оскільки боржник 
«маючи можливість погасити заборгованість за 
кредитним договором в силу наявності у влас-
ності декількох транспортних засобів, будинку 
та отриманого прибутку від реалізації 19 оди-
ниць транспортних засобів протягом з 2006 по 
2010 роки, цього не зробив» 10.

Безумовно, такі, передбачені ч. 3 ст. 509 ЦК, 
засади зобов’язання, як добросовісність, розум-
ність та справедливість, не можна механічно 
екстраполювати на правовідносини, врегульова-
ні п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону № 3857-ХІІ. Разом з цим, 
на нашу думку, оцінювання судом поведінки 
особи має відбуватися з урахуванням причин-
ного зв’язку між її протиправною поведінкою 
та негативними наслідками, а також адекват-
ності, своєчасності та повноти вжиття особою 
відповідних заходів для належного виконання 
зобов’язання, що об’єктивно вимагаються від 
боржника, виходячи з характеру зобов’язання. 
Зокрема, щодо поведінки боржника в процесі 
примусового виконання судового рішення слід 
брати до уваги динаміку виконання останнього 
з урахуванням періодичності, а також пропор-
ційності виплат стосовно первинного розміру 

стягнення.
Вважаємо, що юридична відповідальність за 

ухилення від виконання зобов’язань, покладе-
них судовим рішенням, рішенням іншого органу 
або посадової особи, настає в разі, коли ці діян-
ня призвели до реального негативного наслідку. 
Головним критерієм правової оцінки в такому 
випадку має бути актуальний стан виконання 
рішення  — виконане воно чи залишається не-

9 Ухвала колегії суддів cудової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22 лютого 2012 р. у справі 
№ 6‑38953св11 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/21841283
10 Ухвала колегії суддів cудової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого 
уду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 квітня 2012 р. у справі 
№ 6‑46236св11 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/23930259

Оцінювання судом поведінки особи має відбуватися з урахуван-
ням причинного зв’язку між її протиправною поведінкою та не-
гативними наслідками, а також адекватності, своєчасності 
та повноти вжиття особою відповідних заходів для належного 
виконання зобов’язання

Особа не може нести відповідальність, якщо на час звернення 
державного виконавця до суду з поданням вона була боржником, 
але на час розгляду справи (до ухвалення судового рішення) по-
гасила заборгованість



46

н
а

ук
о

во
-п

ра
кт

и
ч

н
и

й
 к

о
м

ен
та

р

№ 8 ( 1 5 6 ) ’ 2 0 1 3

виконаним повністю або частково, і, відповідно, 
статус особи — залишається вона боржником чи 
ні. Тобто особа не може нести відповідальність, 
якщо на час звернення державного виконавця до 
суду з поданням вона була боржником, але на час 
розгляду справи (до ухвалення судового рішен-
ня) погасила заборгованість.

Ураховуючи наведене, в контексті невико-
нання зобов’язань, покладених на особу судовим 
рішенням, рішенням іншого органу (посадової 
особи), як підставу для тимчасового обмеження 
у праві її виїзду за кордон ухилення можна ви-
значити як триваюче правопорушення, що яв-
ляє собою протиправне умисне діяння у формі 
дії або бездіяльності боржника-фізичної особи 
або керівника боржника-юридичної особи при-
ватного або публічного права, яке полягає у 
тому, що особа має реальну можливість вико-
нати зобов’язання, але натомість не робить 
цього без поважних причин, у тому числі шля-
хом протидії особам, уповноваженим на при-
мусове виконання рішення.

Ініціюючи наукову дискусію, вважаємо за не-
обхідне звернути увагу на судову практику щодо 
виду судового рішення про тимчасове обмежен-

ня у праві виїзду за кордон.
Суди першої та апеляційної інстанцій, ви-

рішуючи такі справи, приймають судові акти у 
формі ухвал 11.

Разом з тим згідно із ч. 2 ст. 19 Конституції 
України органи державної влади, органи місцево-
го самоврядування, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та закона-
ми України.

Основним Законом передбачено, що судо-
чинство визначається виключно законами 
Украї  ни (п. 14 ч. 1 ст. 92), «судові рішення ухва-
люються судами іменем України і є обов’язко-
вими до виконання на всій території України»  
(ч. 5 ст. 124).

Питання про тимчасове обмеження борж-
ника-фізичної особи або керівника боржни-
ка-юридичної особи у праві виїзду за межі 
України при виконанні судових рішень та рі-
шень інших органів (посадових осіб) розгляда-
11 Див., напр.: ухвала судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кри‑
мінальних справ від 20 листопада 2012 р. у справі № 6‑48181ск12 // http://reyestr.court.gov.
ua/Review/27901386; ухвала колегії суддів Верховного Суду України від 6 квітня 2011 р. у 
справі № 6‑29619св09 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/14758983

ється в порядку цивільного судочинства і ви-
рішується судом за місцезнаходженням органу 
державної виконавчої служби за поданням дер-
жавного виконавця, погодженим з начальни-
ком відділу державної виконавчої служби (ч. 1 
ст. 3771 ЦПК).

Таким чином, законодавець встановив ви-
ключно судовий порядок обмеження цього пра-
ва  — «питання ... вирішується судом...» — що 
унеможливлює позасудовий розгляд відповідних 
подань.

Відповідно до ч. 3 ст. 208 ЦПК судовий роз-
гляд закінчується ухваленням рішення суду, а у 
випадках, передбачених статтями 3896 та 38911 
цього Кодексу, — постановленням ухвали.

Ухвала є одним з видів судових рішень,  
од нією з форм їх викладу (п. 1 ч. 1 ст. 208 ЦПК).

Цивільним процесуальним законом визначе-
но два типи ухвал, зокрема ті, якими:

‒ вирішуються питання, пов’язані з рухом 
справи в суді першої інстанції, клопотання та 
заяви осіб, які беруть участь у справі, питання 
про відкладення розгляду справи, оголошення 
перерви, зупинення або закриття провадження 
у справі, залишення заяви без розгляду, а також 

в інших випадках, передбачених 
цим Кодексом (ч. 2 ст. 208 ЦПК);

‒ закінчується судовий роз-
гляд у справі про оскарження 
рішення третейського суду, про 

видачу виконавчого листа на примусове вико-
нання рішення третейського суду або про від-
мову у його видачі (ч. 3 ст. 208, статті 3896, 38911 
ЦПК).

На наше переконання, перелік встановле-
них у ч. 2 ст. 208 ЦПК «інших випадків, перед-
бачених цим Кодексом», у яких постановля-
ється ухвала, є вичерпним (час тини 7, 8 ст.  6, 
ч. 2 ст.  24, ч.  6 ст. 36, частини 1, 2  ст.  43, ч. 4 
ст. 53, ч. 2 ст. 54, ч. 2 ст. 55, ч. 2 ст. 56, ч. 4 ст. 73,  
ч. 1 ст. 78, частини 1, 3 ст. 82, ч. 2 ст. 86, ч. 2 ст. 90, ч. 1  
ст. 93, ч. 2 ст. 94, частини 2, 4, 5 ст. 100, ч. 9 ст. 1051,  
ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 116, ч. 2  
ст.  132, ч.  4 ст.  135, ч. 2 ст.  139, ч. 1 ст.  144,  
ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 153 ЦПК).

Форма судового рішення при вирішенні пи-
тання про тимчасове обмеження у праві виїзду за 
межі України не відповідає жодному із цих двох 
типів ухвал.

Таким чином, з урахуванням наведеного, 
системний аналіз окремих положень Конститу-
ції, а саме п. 14 ч. 1 ст. 92 (судочинство визнача-
ється виключно законами України), ч. 5 ст. 124 
(«судові рішення ухвалюються судами іменем 

Законодавець встановив виключно судовий порядок обмежен-
ня цього права — «питання ... вирішується судом...» — що ви-
ключає можливість позасудового розгляду відповідних подань
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України і є обов’язковими до виконання на всій 
території України»), а також ЦПК, зокрема ч. 2  
ст.  3771 («суд негайно розглядає подання...»),  
ч. 3 ст. 208 («судовий розгляд закінчується ухва-
ленням рішення суду») та ч. 1 ст. 209 («суди ух-
валюють рішення іменем України негайно після 
закінчення судового розгляду»), на нашу думку, 
дає підстави для висновку про те, що вирішен-
ня зазначеного питання судом першої інстанції 
має здійснюватися у формі рішення суду, що  
ухвалюється іменем України.

Щодо перспектив подальших розвідок у на-
прямі цього дослідження, то додаткового ви-
вчення потребує суб’єктний склад поняття 
«боржник», зокрема стосовно фізичних осіб (за 
ознакою їх належності до громадянства України), 
які представляють юридичних осіб (за ознакою 
резидентності останніх).

До того ж у розд. VI «Процесуальні питання, 
пов’язані з виконанням судових рішень у цивіль-
них справах та рішень інших органів (посадових 
осіб)» ЦПК законодавець наголосив саме на ци-
вільних справах. З огляду на зазначене та судову 

практику  12, вважаємо, що на увагу дослідників 
заслуговують і процесуальні аспекти розмежуван-
ня адміністративної, господарської, кримінальної 
та цивільної юрисдикцій при розгляді подань про 
обмеження права на виїзд за межі України у разі 
ухилення боржника від виконання зобов’язань, 
покладених на нього рішеннями судів загальної 
юрисдикції за результатами розгляду адміністра-
тивних, господарських та кримінальних справ.

З метою забезпечення належного виконання 
судових рішень, часткового зменшення наванта-
ження на суди та органи державної виконавчої 
служби також варто було б розглянути питання 
щодо доцільності доповнення ч. 2 ст. 52 «Основ-
ні та додаткові покарання» та санкцій частин 1, 2 
ст. 382 «Невиконання судового рішення» Кримі-
нального кодексу України таким додатковим по-
каранням, як тимчасове обмеження у праві виїз-
ду за межі України. 

12 Див., напр.: ухвали колегії суддів cудової палати у цивільних справах Вищого спеціалізова-
ного суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: від 16 травня 2012 р. у справі 
№ 6-11149св12 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/24550598; від 27 червня 2012 р. у спра-
ві № 6-7462св12 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/25235382

Вітаємо колегу!              Вітаємо колегу!               Вітаємо колегу! 

26 серпня виповнюється 60 років 
судді Верховного Суду України у відставці, 

заслуженому юристу України 

Володимиру Савелійовичу Перепічаю, 
який працював на посаді судді 28 років, 

з яких 2 роки — у Верховному Суді України.



8—11 липня 2013 р. відбувся робочий візит 
делегації Верховного Суду України на чолі із 
секретарем Пленуму Верховного Суду України 
Юрієм Сеніним до Касаційного суду та Дер
жавної ради Франції.

До складу делегації входили судді Верховно
го Суду України Тетяна Жайворонок, Марина 
Кліменко, Олег Кривенда, заступник керівника 
апарату Верховного Суду України Ірина Бейцун.

У рамках візиту, основною метою якого було 
ознайомлення зі структурою та повноваження

ми Касаційного суду та Державної ради Фран
ції, а також здійсненням судочинства в дер
жаві у цілому, відбулися зустрічі української 
делегації із Першим Головою Касаційного суду 
Франції Вінсентом Ламандою, головою тре
тьої цивільної палати цього суду Жаном-Фран-
суа Вебером, суддями Касаційного суду Фран
ції, Апеляційного суду м. Парижа і Трибуналу 
великого процесу м. Парижа.

Касаційний суд в системі судочинства 
Франції є найвищою судовою інстанцією з роз

гляду цивільних, господарських, кримінальних 
та соціальних справ. У Кодексі про організацію 
судочинства як фундаментальний визначено 
принцип «У всій Французькій Республіці існує 
лише один Касаційний суд», який є невід’єм
ною складовою кінцевої мети діяльності най
вищої судової інстанції, що полягає в уніфікації 
судочинства, коли правові норми однаково 
тлумачаться на всій території держави та фор
муванні такої судової практики, яка є осново
положною для всіх судових органів. 

На початку липня 2013 р. Голова Верхов
ного Суду України Ярослав Романюк провів 
зустріч із делегацією Верховного Суду Дер
жави Лівія на чолі з його Головою Камалем 
Баширом Даганом, яка перебувала в Украї
ні з робочим  візитом.

До складу делегації входили радники 
Верховного Суду Держави Лівія Хусейн Омр 
Аль-Штеві, Раджеб Абу раві Агиль, Абду рах-
ман Хусейн Аль-Алям Мазіні, керівник 
офісу Голови Верховного Суду Держави Лі
вія Абдульбасет Омр Кара.

У зустрічі взяв участь Тимчасовий по
вірений у справах Держави Лівія в Украї ні 
Алхаді Асбає.

Верховний Суд України представляли 
заступник Голови Верховного Суду Украї
ни — секретар Судової палати у кримі
нальних справах Анатолій Редька, заступ
ник Голови Верховного Суду України — се
кретар Судової палати у господарських 
справах Валентин Барбара, заступник Го
лови Верховного Суду України — секретар 
Судової палати в адміністративних справах 
Віктор Кривенко, судді Верховного Суду 
Украї ни Галина Канигіна, Микола Корот-
кевич, Пет ро Панталієнко, Олександр 
Потильчак, Вік тор Школяров, керівник апа
рату Верховного Суду України Іван Кучерина, 
начальник відділу міжнародного співробітни
цтва Ліна Губар, керівник пресслужби Люд-
мила Момот.

Вітаючи гостей, Ярослав Романюк висло
вив сподівання, що цей візит стане вагомим 
внеском не лише у розвиток двостороннього 
співробітництва між верховними судами Лівії 
та України, а й сприятиме розвитку співробіт
ництва між двома державами загалом. Він по
інформував гостей про перебіг судовоправо

вої реформи в Україні, спрямованої відповід
но до європейських стандартів на забезпечен
ня в державі формування ефективної си стеми 
судового захисту прав громадян. Зокре
ма, у тісній співпраці з Радою Європи в Україні 
реформується система кримінальної юстиції: 
новий Кримінальний процесуальний кодекс 
докорінно змінив модель кримінального про
цесу — із пострадянської обвинувальної на 

європейську змагальну, зауважив Голова Вер
ховного Суду України і підкреслив, що процес 
реформування кримінального та криміналь
нопроцесуального законодавства спрямова
ний, серед іншого, на гуманізацію правових 
норм і зменшення кількості осіб, які перебу
вають під вартою.

Камаль Башир Даган повідомив про те, 
що і в Державі Лівія здійснюється реформуван
ня судової системи, та висловив щиру вдячність 
українським колегам за надану можливість по
бувати в Україні та обмінятися напрацьованим 

досвідом. За словами високого гостя, у Державі 
Лівія прагнуть створити державу закону, тож 
мости дружнього співробітництва між верхов
ними судами різних країн, зокрема й України, 
що налагоджуються нині, мають цьому сприяти.

Сторони обмінялися інформацією про судо
вий устрій Лівії та України, обговорили повно
важення найвищих судових органів обох дер
жав, висловилися за подальше розширення 

взаємовигідного співробітництва.
Ярослав Романюк порушив питання 

про долю 19 українців, засуджених у Лівії 
до 10 років позбавлення волі з виправ
ними роботами за надання технічної під
тримки колишньому лівійському режиму. 
Україна сподівається на перегляд цього 
суворого вироку або ж на застосування 
положень українськолівійської Угоди про 
передачу засуджених осіб (у цьому випад
ку — з Лівії в Україну), що діє з 2010 р.

Камаль Башир Даган висловив сподіван
ня, що під час апеляційного перегляду цієї 
справи, що набула широкого розголосу, не 
буде допущено несправедливості. Він також 
із розумінням поставився до занепокоєння 
Голови Верховного Суду України щодо долі 
чотирьох громадян України, які понад півто

ра року перебувають під вартою колишньої вла
ди без висунення їм будьяких офіційних обви
нувачень, і щодо необхідності якнайшвидшого 
переведення їх під юрисдикцію офіційної влади 
та прийняття справедливого рішення стосовно 
їх подальшої долі.

На завершення зустрічі Ярослав Рома
нюк і Камаль Башир Даган підписали Мемо
рандум про взаєморозуміння щодо співро
бітництва у правовій та судовій сферах між 
Верховним Судом України та Верховним Судом 
Держави Лівія.



 Члени української делегації ознайомились 
із процедурою надання висновку Касаційним 
судом, коли суди у разі виникнення трудно
щів при застосуванні норми права можуть 
звернутися до найвищого судового органу 
щодо її тлумачення. Ця процедура дає змогу 
касаційній інстанції забезпечувати єдність су
дової практики до ухвалення судового рішен
ня у справі.

Корисним є також досвід Франції у прове
денні спільних засідань палат Касаційного суду, 
на вирішення яких передаються спори, якщо 
справа належить до компетенції кількох палат, 
або якщо з цього питання в палатах прийнято 
чи можливе прийняття суперечливих рішень. 
Це забезпечує єдність судової практики в са
мому Касаційному суді.

Інтерес викликала і процедура неприй
нятності скарги, що застосовується у випадку 
відсутності належних підстав. Така скарга може 
бути розглянута за спрощеною процедурою ко
легією у складі трьох суддів, що дає можливість 
значно зменшити навантаження на суд касацій
ної інстанції та підвищити оперативність вирі
шення справ. Зокрема, частка скарг, розгляну
тих за цією процедурою, в середньому стано
вить 30 % у цивільних справах і 60 % — у кри
мінальних.

З метою поширення правових позицій та 
підходів щодо вирішення справ Касаційним 
судом до судів нижчого рівня функціонує спе
ціальна служба, одним із основних завдань 
якої є формування відповідних добірок судової 
практики та доктрин із розгляду певних кате
горій справ, які публікуються у виданнях суду.

Члени делегації обговорили, крім того, ок
ремі питання здійснення медіації у цивільних 
та кримінальних справах, мета якої у Франції 
полягає у примиренні учасників процесу.

Було вивчено також практику вирішення 
спорів щодо розмежування юрисдикцій під час 
засідання Трибуналу з конфліктів — спеціаль
ного органу, до складу якого входять по чотири 
представники Касаційного суду та Державної 
ради, обговорено питання повноважень та 

функціонування цього органу із заступником 
його голови ЖанЛуї Галлє.

Відповідно до програми візиту члени 
української делегації відвідали Державну 
раду Франції, яка є дорадчим органом уря
ду з питань підготовки проектів нормативних 
актів і водночас вищою інстанцією з розгляду 
адміністративних справ, провели зустрічі з го
ловою дев’ятої підсекції секції з конфліктів Жа
номП’єром Жугеле та іншими членами цієї 
установи, обговорили окремі актуальні питан
ня здійснення судочинства в адміністративних 
справах.

Візит відбувся за підтримки Проекту ОБСЄ 
«Сприяння здійсненню реформи криміналь
ного правосуддя в Україні». До складу делега
ції українських суддів увійшли національний 
радник з юридичних питань координатора 
проектів ОБСЄ в Україні Станіслав Шевчук та 
працівник зазначеного проекту Олександр Во
дянніков.

Верховний Суд України висловлює подяку 
Посольству Франції в Україні та технічному 
раднику при Міністерстві юстиції України судді 
Крістін Пільтан.

Для довідки. Угоду про взаєморозуміння між 
Верховним Судом України і Касаційним судом 
Франції підписано 8 липня 2009 р.

17 липня 2013 р. у приміщенні Верховного 
Суду України відбулася зустріч Голови Верховно
го Суду України Ярослава Романюка з членом 
ради директорів Фонду лорда Слинна (далі — 
Фонд), лордомсуддею у відставці Апеляційного 
суду Англії та Уельсу сером Робіном Олдом.

Ярослав Романюк подякував серу Робіну 
Олду за ініціативу у проведенні зустрічі, що 
свідчить, на його переконання, про наміри 
цієї авторитетної правничої інституції й на
далі поглиблювати співпрацю з Верховним 
Судом України. Наразі діяльність Фонду зо
середжено на утвердженні верховенства 
права і незалежності судової влади, прав лю
дини, поширенні законодавства та практики 
Європейського Союзу, впровадженні альтер
нативних форм вирішення спорів. Усі ці на
прями цікаві й важливі для України, тому по
глиблення співробітництва Верховного Суду 
України з Фондом є надзвичайно актуальним, 

зазначив Ярослав Романюк і поінформував 
високого гостя про черговий етап реформу
вання судової системи в Україні, роль і міс
це в ньому Верховного Суду України та необ
хідність розширення його повноважень як 
найвищого судового органу у системі судів 
загальної юрисдикції. Окремо Голова Вер
ховного Суду України наголосив на актуаль
ності запровадження в Україні медіації як од
нієї з процедур досудового вирішення спорів.

Процедура медіації (на рівні апеляційних 
судів) дійсно досить популярна у Великобри
танії, сказав сер Робін Олд, і є чимало спеціа
лістів, які можуть поділитися з українськими 
колегами напрацьованим досвідом. Він також 
підкреслив, що оскільки метою діяльності Фон
ду є надання допомоги й консультування адво
катів і суддів у країнах Центральної та Східної 
Європи, то і співробітництво Фонду із Верхов
ним Судом України поглиблюватиметься.

Сторони також обговорили різні аспекти 
подальшої співпраці, визначили їх пріори
тетність.

Суддя Верховного Суду України Микола Ко-
роткевич розповів про перші напрацювання 
судової практики застосування нового Кримі
нального процесуального кодексу, прогресив
ність його новел, зокрема щодо забезпечення 
судового контролю на стадії слідства, запрова
дження посади слідчого судді.

Суддя Верховного Суду України Богдан 
Пошва звернув увагу на важливість для Украї
ни обмінюватись досвідом із суддями верхов
них судів різних країн, зокрема, й Великобри
танії — держави з усталеними демократични
ми принципами.

На завершення зустрічі Голова Верховного 
Суду України висловив сподівання, що співп
раця з Фондом і надалі буде ефективною та 
плідною.
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Висновки Верховного Суду України, 

викладені у рішеннях, прийнятих 

за результатами розгляду заяв 

про перегляд судового рішення 

з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 

ст. 40012 КПК України 1960 р., 

за II півріччя 2012 р.

Висновки Верховного Суду України, 

викладені у рішеннях, прийнятих 

за результатами розгляду заяв 

про перегляд судового рішення 

з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 

ст. 11116 ГПК України, 

за І півріччя 2013 р. 

До питання про Присягу 

державного службовця 

та припинення державної служби 

за її порушення

Повноваження 
Верховного Суду України 

за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України: 

аналіз колізійних норм

Триває передплата:

Вісник Верховного Суду України
Періодичність — 12 номерів на рік
Передплатний індекс — 40358

В офіційному науково-практичному виданні публікуються 
добірки витягів із судових рішень в адміністративних, госпо-
дарських, кримінальних, цивільних справах, науково-прак-
тичні коментарі чинного законодавства, аналіз судової прак-
тики з використанням даних судової статистики, матеріали на 
допомогу судді щодо вирішення складних питань здійснення 
судочинства, практика Європейського суду з прав людини, 
дискусійні статті щодо проблем судово-правової реформи, 
правотворчості тощо.

Рішення Верховного Суду України
Періодичність — 2 випуски на рік
Передплатний індекс — 40646

У збірнику публікуються судові рішення в адміністративних, 
господарських, кримінальних, цивільних справах, розглянуті 
Верховним Судом України протягом певного періоду.

Кожне рішення супроводжується правовою позицією. 
Рішення систе матизовані за формами судочинства, галузями 
законодавства та категоріями справ.

Із питань замовлення та передплати на 2013 рік звертайтеся 
до видавництва «Істина» за адресою:
просп. Правди, 31-а, оф. 511
м. Київ
04108
Передплату можна оформити у відділеннях зв’язку протягом року.

Телефони: (44) 468–3131, 464–1442, 464–1444.
E-mail: istina_knigi@ukr.net
http://www.istina-books.com.ua


