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Шановні співвітчизники!
Шановні судді та працівники апарату судів!

Щиро вітаю Вас із найбільшим державним святом - Днем Незалежності!

Ми - нащадки тих, хто віками здобував волю України,
сучасники її відродження, і наш моральний обов'язок - берегти й примножувати

гідність, духовнуспільність українського народу,розвивати потужний
інтелектуальнийта економічний потенціал країни, будувати демократичне
суспільство високої культуриі добробуту. Свято Незалежності єднає минулі,
нинішні й прийдешні покоління ідеалами правди, свободита справедливості,

приносить мир, порозуміння, злагоду і натхнення.

Сьогоднівсе, що споконвіку символізуєнашу Батьківщину, - безкрайні
жовтогарячілани, свіжий запашний хліб, дзвінка пташина пісняу безхмарній
блакиті неба - сповнена особливогопіднесення,високогой урочистого змісту.

Бажаю Вам міцного здоров 'я, наполегливості, завзятості, творчоїенергії,
життєвої наснаги й оптимізму, успіхів і прихильності долі, нових вагомих
здобутківу ім'я майбутньогоУкраїни, її добробуту та процвітання.

З повагою
Голова ВерховногоСуду України В.Т. Маляренко

Напередодні святкування чотирнадцятої річниці незалежності України Пре-
зидент України Віктор Ющенко відзначив державними нагородами громадян, які
зробили значний особистий внесок у соціально-економічний,науковий та куль-
турний розвиток нашої держави, мають вагомі трудові здобутки, виявили активну
громадянськупозицію, у тому числі суддів:

орденом князя Ярослава Мудрого і] ступеня за значний особистий внесок у
розвиток судової системи України, захист конституційних прав і свобод грома-
дян, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 50-річчя від дня народження - за-
ступника голови Судової палати у цивільних справах, голову Ради суддів України
В.В. Кривенка;

орденом княгині Ольги ІІІ ступеня за значний внесок у забезпечення захис-
ту прав і свобод громадян, участь у впровадженні заходів, пов'язаних із прове-
денням судова-правової реформи у державі, - суддю Верховного Суду України
Л.І. Григор'єву, голову Апеляційного суду Тернопільськоїобласті П.Х. деркач, го-
лову Ковпаківського районногосуду м. Сум С.А. Таран;

орденом «За заслуги» ІІІ ступеня - першого заступника голови Апеляційного
суду луганської області А.М. Візіра.

Почесне звання «Заслужений юрист України» було присвоєно суддям Вер-
ховного Суду України С.М. Вус, В.В. Заголдному, П.І. Колеснику, А.І. Редьці;
виконуючому обов'язки голови Військового апеляційного суду Військове-Мор-
ських Сил України А.Ф. Омельченку, заступниковіголови Апеляційногосуду Ми-

колаївської області О.П. Ржепецькому, голові Попаснянськогорайонного суду
Луганської області В.]. Чуйку.

У своєму виступі під час церемонії нагородження, яка відбулася 24 серпня
2005 р. у Маріїнському палаців м. Києві, Глава держави, привітавши всіх присутніх
із Днем Незалежності, сказав: «Сьогодні я маю честь вручити високі державні на-
городи і присвоїти почесні звання людям, яким Україна завдячує своїми успіхами
та здобутками. Ви - цвіт нашої нації, її еліта, її надія. Ваші заслуги переддержавою
і суспільством мають різний вимір. Проте кожна з них безцінна у своїй красі й шля-
хетності». Він побажав усім присутнім добра, благополуччя,віри у правильність
обраного шляху, яким би складним і тернистим не був. «Знайте - Україні потрібні
ваш талант, ваш розум і руки, ваш патріотизм, ваше вміння жити на цій землі», -
сказав Президент України.
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Прийнята 28 червня 1996 р. Конституція України
увібрала в себе націонадьний і кращий зарубіжний
досвід державотворення. Цей подітико-правовий акт
отримав високу оцінку експертів міжттародних орга-
нізацій, зокрема Ради Європи, Веттеціаттської комісії.
Проте навіть найдоскопадіша Конституція може бу-
ти виконана дипте в тому разі, яктцо на її приписи
спиратимуться всі суб'єкти суспідьпих відносин, у
першу чергу органи державттої вдади і місцевого са-
моврядуватнтя, їх посадові та сдужбові особи. Пра-
видьне застосування ними норм Конституції України
задежить від уміння й бажаттття розуміти її зміст,
який виражає волю Українського народу як носія су-
веренітету та единого джереАа вдади. Конституція -
це бібдія світського суспідьсгва, вона (: нормативтто-
юридичним фундаментом ддя розвитку сусттідьпого,
державного життя і як Осповттий Закон держави 110-

требус гарантування її верховенства на всій тери-
торії України.

Забезпечення такого верховенства (: завданням
конституційттото правосуддя, яке здійснює спеціаль-
ний орган державної вдади - Конституційний Суд
Україтти. За порівттятто короткий період існування
ним набуто зттачттого досвіду практичної діядьпості,
яка ттостійтто викдикас ведикий ітггерес у вчених,
нодітиків і ттересічттих громадятт. Про це свідчить
чимада кідькість пубдікацій вітчизтнтних фахів-
цін у тадузі конституційного права: П.Б. Євграфова,
М.]. Козюбри, В.Ф. Погорідка, М.А. Савенка, А.О. Се-
діванова, В.Є. Скоморохн, В.П. Тихого, Ю.М. Тодики,
В.М. Шаповада та ітт. Проте окремі питання, пов'язані
з організацієто і функціонуванням коттсгигуційпо-
го правосуддя в Україні, тце потребують погдиб-
Аеного наукового узатадьнетнтя,
зу й оціттки.

Метою цієї статті (: визначення проб/тем і ттер-
сттектив розвитку копстигуційпого правосуддя,
підбиття підсумків певного етапу в його здійсттетттті

у зв'язку із закінченням строку повноважень дев'яти
суддів Конституційпото Суду України, які в жовт-

нізнанпя, ана/ті-

В.Д. Вознюк,
запити/пк І'отовн
Кошти/тнцінного ([удг Цушїнн.
:штд'піженнпюрист Біс/таїни

Конституційне правосуддя
в Україні:
уроки, проб/теми, перспективи

ні 1996 р. разом зі своїми коАегами започаткувади
діядьність єдиного органу конституційттого коптродю
в нашій державі.

Конституційне правосуддя в Україні покдикане
забезпечувати коттституційттість ттормативтто-ттраво-
вих актів, перелічених у ст. 150 Коттституції. У свою
чергу конституційність (: загадьпою вимогою, тцо ха-
рактеризує режим конституційної законності, яка в
Україні, на жадь, неребувас на низькому рівні.
Свідченням цього с те, тцо тюдоження Основного За-
кону неповною мірою реадізуються як норми прямої
дії, водночас задитватоться читтттими багато законів та
інших нормативно-нравових актів, прийнятих до йо-
го ухвадення. Хоча у н. ] розд. ХХ/ «Перехідні подо-
ження» Конституції України зазначено, тцо закотти
та інші нормативні акти, прийняті до набуття ттето

чинності, (: чипттими дипте в частині, тцо тте сутте-
речить їй, тта практиці вони застосовутотт,ся тцодо
широкого спектра суспідьпих відносин. Адже до то-
го часу, поки ттормативпо-правовийакт не скасова-
ний відповідним суб'сктом нормоттшрення або не
визнаний неконституттійпим, його тте можтта вважати
печитнтим.

Такий статт речей зумовдепий насамперед тим.
тцо натна країна перебувас на перехідному етапі, мя
якого (: характерттнми недоскопадісгь правової бази,
ттевідттовіднісгь її европейським і світовим стандар-
там, неузгодженість законодавчих актів як із Кон-
ституцією, так і між собою, пеодттозттачттість право-
застосовної практики. Це призтюдить до порушення
прав та свобод дюдини і грштадяпнна, охоротттоваттттх
законом інтересів фізичних та юридичних осіб, дер-
жави; нороджус ттравовий нігідізм, який (: причиною
вирішення багатьох питань поза правовим подем, ттід

впдивом особистих інтересів, кон'юнктурннх мо-
тивів і ттодітичних амбіцій; створюс проб/теми у ттра-
тюзастосовній діядьпості, передусім судових та
ттравоожтроппих ортаттів, оскідьки копстттгуційпнй
ттриттцип прямої дії норм Конституції України тте

завжди може бути реадізовапнй через відсутність
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відповідного механізму, який має встановлюватися
звичайними законами.

Створення органу конституційної юрисдикції,
основною функцією якого є здійснення конститу-
ційного контролю, стало одним із важливих актів
державотворення, ще одним кроком до становлення
України як демократичної, правової держави. Адже
діяльність цього органу є ефективним засобом рету-
лювання суспільних відносин, які повинні грунту-
ватися на принципах верховенства Конституції,
законності, пріоритету прав та свобод людини і гро-
мадянина, справедливості тощо. Поняття конститу-
ційного контролю ототожнюється у світі із судовим
конституційним контролем, який в унітарних держа-
вах здійснює єдиний орган конституційної юрис-
дикції - конституційний суд]. На європейському
континенті такий орган уперше було створено у
1925 р. в Австрії. Його необхідність теоретично об-
грунтував відомий учений і філософ Ганс Кельзен у
загальній теорії права та держави 2. Австрійська мо-
дель односуб'єктної конституційної юрисдикції
сприйнята й в Україні.

Відповідно до визначених Основним Законом
функцій та повноважень Конституційний Суд Украї-
ни покликаний стати стабілізуючим фактором у
функціонуванні владних структур і надійним інстру-
ментом захисту прав та свобод людини і громадяни-
на, забезпечення верховенства Конституції та прямої
дії її норм, втілення останніх у життя суспільства.
У своїй діяльності Конституційний Суд України не
обійшов актуальних, складних юридичних і соціаль-
них проблем. Слід відзначити його вагому роль у
захисті прав та свобод людини, забезпеченні стабіль-
ності конституційного ладу, вирішенні спорів що-
до повноважень органів державної влади. Рішення
Конституційного Суду України мали позитивний
вплив і на утвердження принципу незалежності су-
дової влади.

Конституційний Суд України здійснює свої повно-
важення переважно у формі абстрактного консти-
туційного контролю шляхом перевірки на відповідність
Конституції чинних законів та інших нормативно-
правових актів, що забезпечує реалізацію загальних
конституційних засад. Із цього питання він ухвалив
78 рішень, в яких визнав неконституційними (пов-
ністю або частково] окремі положення законів, ін-
ших правових актів. Із зазначеної кількості рішень
17 прийнято за конституційними поданнями Прези-
дента України, 45 - Верховної Ради, 6 - Верховно-
го Суду України. Так, Рішенням від 30 січня 2003 р.
М З-рп визнано неконституційними положення дея-
ких норм Кримінально-процесуальногокодексу Украї-
ни (ч. 3 ст. 120, ч. 6 ст. 234, ч. 3 ст. 236), якими обме-
жувалось право громадян на оскарження рішень і

дій органів дізнання й досудового слідства “, Рішен-
ням від 2 листопада 2004 р. М915-рп - положення
ст. 69 Кримінального кодексу України, яким унемож-
ливлювалось призначення більш м'якого покарання,
ніж передбачено законом, за злочини невеликої тяж-

кості 4. Проте зміни до ст. 69 Верховна Рада України
і досі не внесла.

Починаючи з 1998 р. Конституційний Суд Украї-
ни своїми рішеннями визнав неконституційними ряд
положень законів про Державний бюджет України,
якими було зупинено дію законодавчих актів щодо
пільг, компенсацій і гарантій окремих категорій гро-
мадян5. Однак ці рішення практично ігнорувались,
оскільки законом про бюджет на кожний наступний
рік дія таких нормативних актів знову зупинялася.
Це є яскравим прикладом систематичногоневиконан-
ня рішень Конституційного Суду України, обов'язко-
вих до виконання на всій її території [ст. 150 Кон-
ституції).

Протягом тривалого часу вчені-юристи ведуть
дискусії щодо причин такого становища, які пов'язу-
ють із відсутністю в Законі від 16 жовтня 1996 р.
М.) 422/96-ВР «Про Конституційний Суд України» чіт-
ких приписів щодо державно-правового механізму
виконання цих рішень; із затягуванням процесу
підготовки змін і доповнень до чинних законів, прий-
няття нових; необгрунтованістю позицій деяких су-
дів загальної юрисдикції та інших суб'єктів правоза-
стосування. Шляхи подолання практики невиконан-
ня рішень Конституційного Суду України вони вба-
чають у подальшому законодавчому врегулюванні 6.

Зрозуміло одне - відсутність досконалого меха-
нізму виконання рішень Конституційного Суду
України має компенсуватися не стільки за рахунок
санкцій, скільки завдяки високій правовій культурі
суспільства. При цьому головною умовою, що гаран-
тує правильне сприйняття зазначених рішень, зали-
шається їх правова обґрунтованість, додержання
Конституції, невтручання Конституційного Суду в

політику, стриманість і коректність щодо інших ор-
ганів державної влади.

Превентивний конституційний контроль, сут-
ність якого полягає в запобіганні помилкам у зако-
нотворчому процесі, поширюється на Обговорювані
парламентом законопроекти до їхньої промульгації,
убезпечує від можливих намагань обмежити чи
скасувати закріплені в Основному Законі права та
свободи людини, порушити територіальну ціліс-
ність або ліквідувати незалежність України шляхом
внесення змін до Конституції відповідно до її
розд. ХІІІ.
' У деякихфедеративнихдержавах, зокрема в Росії, конституційні суди створено
на рівні як федерації, так і Їі суб'єктів.
? К е і 5 є п Н. Оепегаі Тітеогу оі І.аш апо Зіаіе. - 1 ео. - СатЬгіоое, Нен/ато Оп..
1945.
3 Вісник ВерховногоСуду України. - 2003. « М! 2. - С. 56-59.
* Вісник ВерховногоСуду України. й 2004. .. М! 11, - С. 34-38.
5 Див., напр: Рішення від 20 березня 2002 р. М? 5-рп та Рішення від 1 грудня 2004 р.
М; 20-рп // Вісник Конституційного Суду України. - 2002. - М! 2. - С. 10-17:
2004. - На 6. - С. 23-35.
6 див.: За невиконання рішень Конституційного Суду України - конституційну
відповідальність// Закон і бізнес, - 1999. - 20 лист. У цій публікації, яка яв-
ляє собою діалог А.О. Селіванова і П.Б. Євграфова, наводяться прикла-
ди відкритого ігнорування рішень КонституційногоСуду та пропонується
доповнитипроцесуальниминормами щодо їх виконання закони про Президен-
та України, Кабінет Міністрів України, а також Регламент Верховної Ради
України.
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За час своєї діяльності КонституційнийСуд Украї-
ни надав 15 висновків щодо відповідності вимогам
статей 157 і 158 Конституції законопроектів про
внесення змін до неї. Проте Верховною Радою Украї-
ни був прийнятий тільки один із них (реєстраційний
номер 4180), навколо якого сьогодні точиться жорст-
ка політична боротьба. Розглянуті законопроекти
свідчать про наявність у різних політичних сил
ілюзій щодо можливості вирішення існуючих про-
блем лише за допомогою внесення змін до Консти-
туції. З цього приводу доктор юридичних наук, ака-
демік НАН України В.Я. Тацій правильно зауважив,
що «Конституція - не каптан, на кожний політич-
ний сезон не кроїться» 7,

СтабільністьКонституції - це стабільність полі-
тичного життя в державі. Ухвалені Верховною Радою
України зміни до Основного Закону передбачають за
своєю суттю лише перерозподіл владних повнова-
жень у політичному трикутнику Президент - Вер-
ховна Рада - Кабінет Міністрів. Але чи приведуть
такі зміни до суспільної стабільності, нині прогнозу-
вати важко.

Х

Згідно з усталеною практикою Конституційний
Суд України у своїх висновках формулює застере-
ження щодо законопроекту і за наявності внутрішньої
неузгодженості між його нормами або його невід-
повідності Основному Закону. Надання таких засте-
режень не належить до повноважень цього суду,
оскільки не випливає з вимог статей 157, 158 Кон-
ституції, але вони мають важливе практичне значення
у законотворчому процесі і спрямовані на вдоскона-
лення законопроекту, забезпечення логічно-змістової
узгодженості норм останнього, правильне його
розуміння.

Конституційний Суд України також визнав
таким, що не відповідає Конституції нашої держави,
Римський Статут у частині, що стосується положень
абзацу десятого преамбули та ст. 1 цього Статуту ”.

Особливістю превентивного конституційного кон-
тролю є надання Конституційним Судом висновку
щодо додержання конституційної процедури розслі-
дування і розгляду справи про імпічмент Президента
України. Об'єктом такої перевірки є відповідні дії
Верховної Ради України і створеної нею спеціальної
тимчасової слідчої комісії (ст. 111 Конституції).

Важливим повноваженням Конституційного Су-
ду є офіційне тлумачення Конституції та законів
України. Правильне розуміння смислу і змісту норм
Конституції не лише забезпечує іі стабільність, а
й є мірилом для визначення конституційності зако-
нів та інших нормативно-правових актів. Вирішуючи
це питання, судді повинні перейнятися духом і бук-
вою Конституції, правильно з'ясувати зміст оспорю-
ваної норми у системному зв'язку з нормами Основ-
ного Закону. Тільки після з'ясування змісту норм
Конституції та оспорюваного [повністю або частко-
во) законодавчого акта можна шляхом їх порівняль-
ного аналізу визначитися щодо конституційності
цього акта.

Правильне тлумачення законів забезпечує однако-
ве їх застосування на практиці будь-яким суб'єктом,
що є запорукою встановлення істини у справі. Тлума-
чення (інтерпретація) норми передбачає використання
сукупності прийомів з метою її розуміння і має
відповідати тим уявленням та поняттям, які пов'язував
із цією нормою законодавець. Воно складається при-
наймні з двох етапів: перевірки правової обов'язко-
вості (сили) норми і встановлення ії дійсного смислу.
Саме розкриття змісту норми, і'і смислу, «з'ясування
волі й думки законодавця»“ є завданням тлумачення.

За час своєї діяльності Конституційний Суд
України ухвалив 68 рішень щодо офіційного тлума-
чення норм Конституції та законів України, у тому
числі 10 рішень за конституційними зверненнями
громадян, 13 - юридичних осіб, 15 - народних де-
путатів, 8 - Президента України. Як правило, зазна-
чені рішення були позитивно сприйняті правниками
і громадськістю.

Найбільш актуальними є рішення щодо офіційно-
го тлумачення: статей 3, 23, 31, 47 та інших Закону
України «Про інформацію» та ст. 12 Закону України
«Про прокуратуру» (справа Устименка К.Г.) '“; ст. 55
Конституції України та ст. 2482 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України [справа громадянки Дзюби
Г.П. щодо права на оскарження в суді непра-
вомірних дій посадової особи) ”; статей 55, 64, 124

Конституції України (справа за зверненням жителів
міста Жовтих Вод) Ії; ст. 2 Арбітражного процесуаль-
ного кодексу (справа про представництво прокурату-
рою України інтересівдержави в арбітражному суді) ”,

положень ст. 49 Конституції України (справа про без-
оплатну медичну допомогу) ”. Зазначені рішення безпо-
середньо стосуються захисту конституційних прав і

свобод громадян та законних інтересів юридич-
них осіб.

Проте не всі рішення Конституційного Суду Украї-
ни мали позитивний резонанс. Украй негативною бу-
ла реакція громадськості, правових та політичних кіл
на Рішення від 25 грудня 2003 р. М 22-рп щодо офі-
ційного тлумачення положень ст. 103 Конституції
України (справа щодо строків перебування на посту
Президента України) '5 та на Висновок від 5 листопада
2003 р. М.) 2-в щодо законопроекту про внесення змін
7 Конституція - не каптан, на кожний політичний сезон не кроїться // Голос
України. - 2001. - 27 черв.
” Висновок від 11 липня 2001 р. М? З-в // Вісник Конституційного Суду України. -
2001. - М 4. - С. 35-49.
ідив; В а с ь к о в с к и й Е.В. Руководствок топкованию и применениюзако-
нов. - М.,19134- С. 8.
““ Рішення від 30 жовтня 1997 р На 5-зп // Вісник Конституційного Суду Украі-
ни. -19974 - М9 24 - С. 31-35.
" Рішення від 25 листопада 1997 р. М.: б-зп // Вісник Конституційного Суду Украі-
ни.-1998.- На 1. - С. 3-7.
" Рішення від 25 грудня 1997 р. На 9-зп // Вісник Конституційного Суду Украі-
ни. - 1998. - М9 14 - 0.34-38.
“ Рішення від 8 квітня 1999 р. М? З-рп // Вісник Конституційного Суду України. -
19994 - На 2. - С. 39-43.
” Рішення від 29 травня 2002 р. МвіО-рп // Вісник Конституційного Суду Украі-
ни. - 2002. - М 3. - С.19-24.
15 Вісник Конституційного Суду України, - 2003, - М 6. - С. 47-50.
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до ст. 103 КонституціїУкраїни, в якому передбачалось
обрання Президента України Верховною Радою "'. У

першому випадку практичної потреби в офіційному
тлумаченні положень ст. 103 Конституції України не
було, а реалізація Рішення фактично унеможливлю-
валась, у другому Конституційний Суд України не
міг вийти за межі статей 157 і 158 Конституції.

Неоднозначне поставились юристи до Рішення
від 16 листопада 2000 р. М) 13-рп щодо офіційного
тлумачення положень ст. 59 Конституції України
[справа про право вільного вибору захисника) ". Як-
що серед учених-юристів превалює позитивна оцін-
ка цього рішення, то адвокати сприйняли його вкрай
негативно.

Не можна тлумачити норму, надаючи їй офіцій-
ного розуміння відповідно до усталеної практики її
застосування, правової доцільності, особистої інтер-
претації. Офіційне тлумачення повинно наповнити
норму реальним, дійсним смислом, який заклав зако-
нодавець, тобто розкрити її юридичне значення і

практичне призначення. Проте не завжди можна ви-
тлумачити норму відповідно до задуму її творців,
нерідко її текстуальна й редакційна побудова (зако-
нодавча техніка) не дає такої можливості, оскільки
воля законодавця похована в «коконі» юридичної
еквілібристики. Як приклад можна навести Рішення
від 24 березня 2005 р. М З-рп щодо офіційного тлу-
мачення окремих положень статей 56, 64 Закону
України «Про вибори Президента України» '“.

Шлях до створення Конституційного Суду Украї-
ни був складним і тривалим. До прийняття Консти-
туції в цілому були забезпечені відповідні передумови,
але відсутність чіткої законодавчої бази, проти-
стояння законодавчої та виконавчої влади стримува-
ли формування в Україні органу конституційної
юрисдикції.

Практично цю ідею було реалізовано після прий-
няття Конституції України, в якій урегульовано основ-
ні засади створення органу конституційноїюрисдикції,
конкретизовані згодом у Законі «Про Конституцій-
ний Суд України». У Конституції та цьому Законі ви-
значено завдання (мету), порядок формування, струк-
туру і повноваження Конституційного Суду України,
тобто його правовий статус. В основу діяльності цьо-
го суду покладено вироблені теорією і практикою та
закріплені у ст. 4 названого Закону принципи верхо-
венства права, незалежності, колегіальності, рівно-
правності суддів, гласності, повного і всебічного роз-
гляду справ.

У Конституції визначено кількісний склад Кон-
ституційного Суду України та порядок його форму-
вання. Президент України, Верховна Рада і з'їзд
суддів України призначають по шість суддів. При
цьому Президент України проводить консультації з
Прем'єр-міністром та Міністром юстиції України що-
до кандидатур на зазначену посаду з обов'язковою
контрасигнацією названими посадовими особами
відповідногоУказу Президента. Такий порядок фор-
мування Конституційного Суду, по-перше, найбільш

повно відповідає принципу поділу влади ", по-друге,
має забезпечити незалежність і запобігти підпоряд-
куванню однієї гілки влади іншій 2".

Україна є не єдиною державою, в якій орган
конституційної юрисдикції формується в такий
спосіб. Останній застосовують також у Болгарії,
Грузії, Італії, Південній Кореї, Молдові та інших
країнах. В Іспанії, Аитві, Туреччині, Фінляндії орган
конституційного контролю формується з кандидатів,
пропонованих найвищими судами. Обов'язковість
включення до складу Конституційного Суду частини
суддів найвищих судових органів закріплена в кон-
ституціях та в органічних законах провідних країн
Європи, зокрема Австрії, Німеччини, Іспанії, італії.
Таким чином, у світовій практиці до складу органів
конституційної юрисдикції включають як учених-
теоретиків права, так і суддів загальних судів.

Установлений Конституцією порядок формуван-
ня Конституційного Суду України є найбільш опти-
мальним, оскільки грунтується на світовому досвіді,
гарантує високий рівень конституційного правосуд-
дя і забезпечує при вирішенні питань конститу-
ційної юрисдикції використання як наукових методів
дослідження, так і практичного досвіду правоза-
стосування.

Професійність Конституційного Суду України
забезпечується перш за все шляхом ретельного кад-
рового добору. При призначенні на посаду судді цьо-
го суду крім зазначених у ст. 148 Конституції вимог,
на нашу думку, необхідно враховувати здатність кан-
дидата до формально-логічного та аналітичного мис-
лення, вміння оперувати правовими категоріями, за-
стосовувати методи аналізу й синтезу.

Якість конституційного правосуддя залежить від
багатьох чинників, головними з яких є не лише ви-
сокий професійний рівень, а й незалежність і са-
мостійність суддів при здійсненні ними своїх повно-
важень. Позиція судді не повинна зводитись до
«впертого суб'єктивізму» або ж, навпаки, бути «не-
передбачуваною», «флюгерною». Вона має формува-
тись у результаті творчого пошуку, бути виваженою.
Компроміс при ухваленні рішень можливий лише в

межах правового поля, передусім конституційного.
Усвідомлення ролі Конституційного Суду в сус-

пільному житті, високий професіоналізм, сумлін-
не ставлення до своїх обов'язків, незалежність і ко-
лективна відповідальність - такі риси мають бути
притаманні суддям, яким довірено здійснювати
конституційне правосуддя. Здобути авторитет судді
Конституційного Суду та високий імідж цього органу
важко, а втратити їх можна за одну мить.
'“ Вісник Конституційного Суду України. - 2003. - Не 5. - С. 53-73
” Вісник Конституційного Суду України. - 2000. - Не 5. - С. 24-30.
'“ Вісник Конституційного Суду України. - 2005. - На 2. - С. 11-17.
'9 Див.: М и т ю К 0 в М.А. Конституци0нное правосудие в странах СНГ и Бал-
тии, - м., 1998, - С. 28.

” Див, окремудумку судді Конституцтйного Суду України В.Є. Скоморохи стосов-
но Висновку Конституційного Суду України від 5 листопада 2003 р. На 2-в у справі
про внесеннязмін до статей76, 78, 81 та інших Конституціі України // Вісник Кон-
ституційного Суду України.- 2003. - На 5. - С. 76.

М98(оО)'2005



На ІІІ (позачерговому) з'їзді суддів України у ве-
ресні 1996 р. від судової влади було обрано шість
суддів Конституційного Суду України: А.Ф. Малин-
никову, В.Є. Скомороху, М.Д. Савенка, В.І. Німченка
та автора цієї статті, які на той час обіймали посади
суддів Верховного Суду України, а також А.П. Чубар -
голову Донецького обласного суду. Президент Украї-
ни теж призначив шістьох суддів: М.І. Козюбру,
ПФ. Мартиненка, М.Ф. Селівона, І.А. Тимченка,
В.П. Тихого і В.М. Шаповала. Верховна Рада Украї-
ни із шести суддів призначила лише чотирьох:
М.В. Костицького, О.М. Мироненка, В.І. Розенка та
С.С. Яценка.

18 жовтня 1996 р. всі названі судді склали прися-
гу на засіданні Верховної Ради України, і Консти-
туційний Суд України розпочав свою діяльність як
повноважний орган конституційного контролю. Пер-
ший його склад відзначався потужним науковим по-
тенціалом: чотири судді мали науковий ступінь док-
тора юридичних наук, один - доктора філософії,
троє - кандидата юридичних наук; через певний час
когорту цих суддів поповнили М.І. Корнієнко і

П.Б. Євграфов, які в 1997 р. були призначені Верхов-
ною Радою України. Згодом науковий ступінь канди-
дата юридичних наук здобули судді М.Д. Савенко та
В.Є. Скомороха.

Діяльність Конституційного Суду України впро-
довж усього часу його існування підтверджує, що
поєднання наукового і практичного досвіду канди-
датів є оптимальним критерієм формування його
складу. З метою забезпечення належного професійно-
го рівня суддів Конституційного Суду України ними
доцільно призначати (обирати) вчених-юристів, які
здобули науковий ступінь і наукова діяльність яких
пов'язана із загальною теорією держави та права,
конституційним, цивільним, господарським, адміні-
стративним, кримінальним, іншими базовими галузя-
ми права, а також суддів Верховного і вищих спеціалі-
зованих судів України, які мають загальновизнаний
авторитет у сфері правозастосування.

Протягом останніх чотирьох років склад Консти-
туційного Суду України дещо оновився. У зв'язку зі
звільненням кількох суддів із посади за віком Пре-
зидент України призначив на цю посаду В.І. Іващен-
ка (2001 р.), В.Г. Пшеничного (2003 р.), С.Р. Станік
(2004 р.), Верховна Рада України - П.М. Тка-
чука (2002 р.). Двоє останніх суддів є кандидатами
юридичних наук. На сьогодні залишаються вакант-
ними дві посади судді від Верховної Ради України
(одна - з 2002, друга - з 2004 р.), по одній - від
Президента України та від судової влади (з 2004 р.).

Відповідно до вимог статей 6, 7 Закону «Про
Конституційний Суд України» у разі припинення пов-
новажень судді Президент України і Верховна Рада
України у місячний строк призначають на цю поса-
ду іншу особу. Як бачимо, ця вимога Закону не ви-
конується.

Треба віддати належне органам суддівського са-
моврядування, які вирішили питання про призначен-

ня судді Конституційного Суду України у встановле-
ний названим Законом тримісячний строк. 27 грудня
2004 р. на ІІІ (позачерговому) з'їзді суддів України
суддею цього суду було обрано голову Апеляційного
суду Закарпатської області А.А. Стрижака, проте з
невідомих причин його не було допущено до скла-
дання присяги на засіданні Верховної Ради України.

На сьогодні Конституційний Суд України працює
у складі 14 суддів, що значно ускладнює прийнят-
тя ним рішень з питань конституційної юрисдикції.
Мимоволі напрошується думка, що він продовжує
перебувати у становищі заручника політичного про-
тистояння.

Проте свою місію Конституційний Суд України у
міру можливості виконує. За весь період діяльності
він розглянув 550 конституційних подань і 1027 кон-
ституційних звернень. Із них до розгляду прийнято
413 конституційних подань і 303 конституційні звер-
нення, за якими відкрито 205 конституційних прова-
джень, а в решті випадків у цьому відмовлено з під-
став, передбачених ст. 45 Закону «Про Конституцій-
ний Суд України».

У справах, в яких відкрито конституційне прова-
дження, Конституційний Суд України ухвалив 156

рішень (з урахуванням об'єднання окремих прова-
джень в одне) ". При цьому по третині рішень при-
падає на справи, в яких доповідачами були судді,
призначені Президентом України, Верховною Радою
та обрані з'їздом суддів України (без урахування
індивідуального навантаження). Це свідчить про те,
що судді, обрані від судової влади, працюють нарівні
із суддями, призначеними Президентом і Верховною
Радою України. Треба відзначити активну правову
позицію суддів М.Д. Савенка та В.Є. Скоморохи, які
неодноразово висловлювали окрему думку щодо рі-
шень і висновків Конституційного Суду України (від-
повідно щодо 12 і 9 рішень та 2 і 4 висновків). Тому
не зовсім зрозумілою є пропозиція, викладена в за-
конопроекті про внесення змін до Конституції Украї-
ни (реєстраційний номер 4105), щодо формування
складу Конституційного Суду України тільки Прези-
дентом і Верховною Радою України. Про її причини
можна лише здогадуватись.

Діяльність Конституційного Суду України засвід-
чила, що існує ряд проблем, від розв'язання яких
залежить її подальше вдосконалення.

Ефективність рішень цього суду в багатьох ви-
падках забезпечується своєчасністю й оператив-
ністю їх ухвалення. Навряд чи можна говорити про
ефективність рішення, коли проблема, яку необхідно
було розв'язати, втратила свою актуальність, значу-
щість. Це стосується передусім згаданих вище рі-
шень щодо конституційності окремих положень за-
конів про Державний бюджет України, якими зупи-
нялася дія норм законів щодо пільг, компенсацій та
гарантій окремих категорій громадян.

“Для порівняння: у 1992-1993, 1995-2005 роках Конституційний Суд
РосійськоїФедераціі ухвалив 226 постанов.
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Розгляд справи протягом двох-трьох, а то й
більше років не можна вважати нормальним явищем.
Щоправда, розглядати справи в розумні строки зава-
жають і об'єктивні причини. Одна з них - неуком-
плектованість складу Конституційного Суду.

Другим стримуючим фактором є встановлений
Законом «Про КонституційнийСуд України» порядок
розгляду справ. Усі справи, провадження в яких
відкрито за конституційними поданнями (звернен-
нями), розглядаються цим судом лише на пленарних
засіданнях і за наявності кворуму- не менше 12 суд-
дів; рішення, висновки вважаються прийнятими, як-
що за них проголосувало не менше 10 суддів (ст. 51

Закону «Про Конституційний Суд України»). Резуль-
тати конституційного судочинства значно поліпшили-
ся б, якби було створено два сенати (палати) по 9 суд-
дів, наділених повноваженнями щодо розгляду справ
певної категорії, а пленарний розгляд провадився б

лише у найскладніших справах або тих, рішення в
яких не зміг прийняти сенат (палата).

У цьому питанні варто звернутися до зарубіжно-
го досвіду. Так, конституційне судочинство у Феде-
ральному Конституційному Суді Німеччини прова-
диться двома сенатами, а у визначених законом
випадках - Пленумом “. Конституційний Трибунал
Республіки Польща, який складається із 15 суддів,
здійснює свої повноваження як у повному складі,
так і в складі п'яти або трьох суддів “. Конституцій-
ний Суд Російської Федерації розглядає питання, від-
несені до його компетенції, на пленарному засіданні
і на засіданнях палат “.
” У жовтні 2005 р. закінчується строк повноважень

дев'яти суддів Конституційного Суду України, які бу-
ли призначені в 1996 р. Повноважними залишаться
п'ять суддів. Якщо до того часу не буде призначено
(обрано) нових суддів, діяльність цього суду фактич-
но буде паралізована. Крім того, новий його склад
зможе здійснювати свої повноваження лише після
певного періоду адаптації. Таким чином, відсутність
ротації частини суддів протягом дев'ятирічного стро-
ку здійснення ними повноважень призведе до перер-

ви в роботі органу конституційного правосуддя.
Розв'язати цю проблему на майбутнє можна шляхом
відповідного вдосконалення чинного Закону «Про
Конституційний Суд України».

Подальший розвиток конституційного судочин-
ства та вдосконалення механізму його здійснення
можуть бути забезпечені шляхом розширення повно-
важень Конституційного Суду України як органу
конституційної юрисдикції відповідно до принципів
правової держави, а також поліпшення організації
його функціонування.

до повноважень Конституційного Суду України
можуть бути віднесені: визначення відповідності Кон-
ституції України мети і діяльності політичних партій,
а також всеукраїнського референдуму; надання вис-
новку про дострокове припинення повноважень Вер-
ховної Ради України.

Потребують ретельного розгляду і пропозиції що-
до запровадження в Україні інституту конституційної
скарги, які є предметом постійних дискусій і залиша-
ються вкрай актуальними, про що свідчать численні
публікації“. У разі реалізації цих пропозицій громадя-
ни одержать можливість звертатися за захистом своїх
прав і свобод безпосередньо до КонституційногоСу-
ду України.

Усі зазначені питання, безперечно, потребують
ґрунтовного вивчення, яке забезпечить прийняття
щодо них виважених рішень.
"див.: Закон від 12 березня 1951 р. «Про ФедеральнийКонституційний Суд Фе-
деративної Республіки Німеччина».

“ див.: Закон від 1 серпня 1997 р. «Про Конституційний ТрибУнал Республіки
Польща».

“ Див.: Закон від 21 липня 1994 р, «Про Конституційний Суд РосійськоїФеде-
раціі-.
” див: Є в г р а ф о Н П, Конституційна скарга- складовазахисту прав громадян //
Закон і бізнес. - 2002.- 5 жовт.; С е л і в а н о в А. Конституційна скарга: чи може
громадянин захистити себе, вимагаючи тлумачення закону?// Голос України. -
2002. - 24 вер.; С е л і в а н о в А. Конституційна скарга громадян в реаліях сучаса
ності // Право України. - 2003. - На 4. - С. 80-85; Ш е в ч у к С. Інститут консти-
туційної скарги в Україні: необхідність запровадження// Права людини вУкраїні:стан
справи, проблеми, перспективи. - К,, 2003. - С. 23-25;Ал е к с 9 е н к о І.Г. Інсти-

тут конституційної скарги в системі конституційного правосуддя // Вісник Запо-
різького юридичного інституту. - 2002. - Мв 2 (19). - С. 71-76; Т е С л е н К 0 М.

Кенституційна скаргаяк один із засобівправозахисту людини і громадянина // Бю-
летеньМіністерства юстиціі України. - 2003. - М.» 9,- С. 5-13.
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Рішення у цивільних справах

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2005 року

Верховний Суд України в складі:
судді Верховного Суду України Самсіна І.А.,
при секретарі Стеценко М.О.,
за участю ГоловатогоС.П. - представника Мель-

ниченка М.І.,
представників Центральної

Ставнійчук М.І., Вензовської Т.О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в

м. Києві цивільну справу за скаргою Головатого Сер-
гія Петровича, який діє від імені Мельниченка Мико-
ли Івановича, на постанову Центральної виборчої
комісії [далі - ЦВК] від 3 червня 2005 року М.» 91,
в с т а н о в и в:

виборчої комісії

8 червня 2005 року Головатий С.П., який діє від
імені Мельниченка М.І., звернувся до Верховного
Суду України зі скаргою на постанову ЦВК від
3 червня 2005 року М! 91 «Про заяву Головатого С.П.
щодо забезпечення реалізації виборчого права гро-
мадянина України Мельниченка М.І.», якою залише-
но без задоволення заяву Головатого С.П. в інтере-
сах Мельниченка М.І. про забезпечення реалізації
виборчого права шляхом скасування пункту 2 поста-
нови ЦВК від 26 січня 2002 року М.) 94 «Про відмову
в реєстрації кандидатів у народні депутати України в
багатомандатному загальнодержавному виборчому
окрузі, включених до виборчого списку кандидатів
у народні депутати від Соціалістичної партії України
по виборах народних депутатів України 31 березня
2002 року».

У скарзі заявник посилається на те, що підставою
для звернення до ЦВК з указаною заявою стало не-
виконання заходів щодо поновлення виборчих прав
громадянинаМельниченка М.І. упродовж більше ніж
одного місяця після набрання статусу остаточного
рішення Європейського суду з прав людини від
19 жовтня 2004 року в справі «Мельниченко проти
України», яким установлено порушення статті 3 Про-
токолу М 1 до Конвенції про захист прав і основних
свобод людини та зобов'язано Україну протягом
трьох місяців від дати набуття рішенням статусу ос-
таточного виплатити заявникові в доларах США за
курсом на день винесення рішення 5000 євро як ком-
пенсацію моральної шкоди та будь-який податок,
який може підлягати сплаті із зазначеної суми; після
закінчення вищевказаних трьох місяців і до остаточ-

м. Київ

ного розрахунку на названу суму нараховуватиметь-
ся відсоток у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, що діятиме на
період несплати, плюс три відсоткові пункти.

У зв'язку із чим заявник просить скасувати по-
станову ЦВК від 3 червня 2005 року М.) 91; зобов'яза-
ти ЦВК виконати рішення Європейського суду з
прав людини в справі «Мельниченко проти України»
відповідно до Рекомендації М! К(2000)2 Комітету Мі-
ністрів Ради Європи від 19 січня 2000 року по пере-
гляду справ і поновленню проваджень по справах на
внутрідержавному рівні у зв'язку з рішенням Євро-
пейського суду з прав людини (далі - Рекомендації
Не К(2000]2), забезпечивши відновлення правового ста-
новища Мельниченка М.І. шляхом скасування пунк-
ту 2 постанови ЦВК від 26 січня 2002 року На 94 «Про
відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати
України в багатомандатному загальнодержавному
виборчому окрузі, включених до виборчого списку
кандидатів у народні депутати від Соціалістичної
партії України по виборах народних депутатів
України 31 березня 2002 року» та реєстрації Мельни-
ченка М.І. кандидатом у народні депутати України,
включеним до виборчого списку кандидатів у народ-
ні депутати України від Соціалістичної партії Украї-
ни по виборах народних депутатів України 31 берез-
ня 2002 року.

Представник ЦВК Ставнійчук М.І. скаргу не ви-
знала, посилаючись на відповідність оскаржуваної
постанови вимогам закону.

У судовому засіданні заявник підтримав вимоги,
викладені в скарзі.

Заслухавши пояснення представників, дослідив-
ши письмові докази та перевіривши наведені в скар-
зі доводи, суд вважає, що вона підлягає частковому
задоволенню.

Відмовляючи в задоволені заяви Головатого С.П.,
ЦВК виходила з того, що рішенням Верховного Су-
ду України в справі за скаргою Соціалістичної партії
України на пункт 2 постанови ЦВК від 26 січня
2002 року М 94 «Про відмову в реєстрації кандидатів
у народні депутати України в багатомандатному за-
гальнодержавному виборчому окрузі, включених до
виборчого списку кандидатів у народні депутати від
Соціалістичної партії України по виборах народних
депутатів України 31 березня 2002 року» заявник ви-
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черпав національні засоби захисту свого права та за
умов відсутності в Україні іншого, установленого
законом, порядку виконання рішення Європейсько-
го суду з прав людини, виконання Рекомендацій
Мо К(2000)2 Комітету Міністрів Ради Європи від
19 січня 2000 року, на думку ЦВК, можливе за звер-
ненням Мельниченка М.І. в порядку, встановлено-
му статтею 374' ЦПК України. до Верховного Суду
України із заявою про перегляд за винятковими об-
ставинами його рішення.

Крім того, ЦВК вважає, що слід звернути увагу
на відсутність у національному законодавстві спосо-
бу перегляду несудовими органами своїх рішень у
зв'язку з встановленням міжнародними судовими ор--
ганами чи міжнародними організаціями, юрисдикцію
яких визнано Україною, факту порушення державою
Україною міжнародних зобов'язань за наявності су-
дових рішень.

Мельниченко М.І. також не може бути зареєст-
рований кандидатом у народні депутати України,
який включений до виборчого списку кандидатів у
народні депутати України від Соціалістичної партії
України по виборах народних депутатів України
31 березня 2002 року у зв'язку з тим, що пункт 2 по-
станови ЦВК від 26 січня 2002 року [Че 94 «Про відмо-
ву в реєстрації кандидатів у народні депутати України
в багатомандатному загальнодержавному виборчому
окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у
народні депутати від Соціалістичної партії України по
виборах народних депутатів України 31 березня
2002 року», яким відмовлено в реєстрації Мельничен-
ка М.І. кандидатом у народні депутати України, зали-
шився нескасованим. Крім того, питання реєстрації
Кандидатів у народні депутати України в багатоман-
датному загальнодержавному виборчому окрузі,
включених до виборчих списків політичних партій,
виборчих блоків політичних партій, вирішується
виключно в порядку, установленому статтями 41,
45 Закону України «Про вибори народних депутатів
України».

Між тим з такими висновками ЦВК погодитися
неможливо, оскільки вони не ґрунтуються на Кон-
ституції України, міжнародних договорах і законах
України.

Відповідно до статті 55 Конституції України пра-
ва і свободи людини і громадянина захищаються су-
дом. Кожен має право після використання всіх на-
ціональних засобів правового захисту звертатися за
захистом своїх прав і свобод до відповідних міжна-
родних судових установ чи до відповідних органів
міжнародних організацій, членом або учасником
яких є Україна.

Згідно із Законом України від 17 липня 1997 року
М.] 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист
прав і основних свобод людини 1950 року, Першого
протоколу та протоколів М 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»
Україна повністю визнає обов'язковою і без укладен-
ня спеціальної угоди юрисдикцію Європейського су-
ду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються
тлумачення і застосування Конвенції.

Відповідно до статгі 9 Конституції України чинні
міжнародні договори, згода на обов'язковість яких
видана Верховною Радою України, є частиною зако-
нодавства України.

Рішенням Європейського суду з прав людини
[друга секція) у справі «Мельниченко проти України»
(заява М 17707/02) визнано факт порушення з боку
держави України статті 3 Протоколу М9 І до Конвен-
ції (право на вільні вибори).

'

3 повідомлення Секретаря Європейського суду з
прав людини (далі - Суд) від 31 березня 2005 року вба-
чається, що рішення Суду 30 березня 2005 року набуло
статусу остаточного.

Згідно з пунктом 1 статті 46 Конвенції держави,
що її підписали, «зобов'язуються виконувати остаточ-
не рішення Суду в будь-якій справі, в якій вони є

сторонами».
Відповідно до Рекомендацій Пе К(2000)2 компе-

тентні органи держави-відповідача можуть прийняти
і інші міри, чим ті, які визначив суд при постанов-
ленні рішення у відповідностідо статті 41 Конвенції,
та/або загальні заходи чи індивідуальні заходи, на-
скільки це можливо, для поновлення тієї ситуації, в.
якій знаходилась особа до порушення Конвенції
(гезііґиііо іп ітеугит).

Ці положення покладають на компетентні органи
держави-відповідача вирішення того, які заходи, зва-
жаючи на наявні в національній правовій системі за-
соби, є найбільш відповідними для досягнення гезіііи-
[іо іп іпіеугит.

Згідно з підпунктом «і» пункту ІІ зазначеної Ре-
комендації Договірні Сторони мають забезпечувати
адекватні можливості повторного розгляду справи,
включаючи поновлення провадження. у випадках, ко-
ли Суд визнав порушення Конвенції, особливо коли
потерпіла сторона і далі зазнає значних негативних
наслідків рішення, ухваленого на національному рів-
ні, - наслідків, щодо яких справедлива сатисфакція
не була адекватним засобом захисту і які не можна
виправити інакше ніж через повторний розгляд або
поновлення провадження.

Як указується в Пояснювальномумеморандумідо
Рекомендації Міг К(2000)2, цей пункт викладає обста-
вини, за яких повторний розгляд або поновлення
провадження в справі є особливо важливим, а в ок-
ремих випадках, можливо, єдиним засобом досягнен-
ня гезтиііо іп іпіеугит.

Відповідно до пункту 5 Пояснювального меморан-
думу порушення Конвенції можуть бути виправлені
різними заходами: від адміністративною повторного
розгляду справи (наприклад, надання дозволу на про-
живання, у наданні якого особі було раніше відмовле-
но] до повного поновлення судового провадження
(наприклад, у справах кримінального обвинувачення).

З огляду на вищезазначені норми права рішення
Європейського суду з прав людини, якими надаються
тлумачення та практика застосування положень Кон-
венції, є формою прецедентного права, що розширює
нормативний обсяг Конвенції, встановлюючи нові за-
гальнообов'язкові правила.
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Рішенням у справі Папамїхалопулоста інші про-
ти Греції (РаратісІіаІороиІоз апсі Оґііегз ув Сгеесе)
[стаття 50) від 31 жовтня 1995 року, пункт 34, Серія
А, ІЧ9 ЗЗО-В Європейський суд з прав людини встано-
вив, що рішення, в якому Суд визнав порушення, по-
кладає на державу-відповідача правове зобов'язання
покласти край цьому порушенню і відшкодувати
шкоду за його наслідки таким чином, щоб відновити,
наскільки це можливо, становище, що існувало до по-
рушення.

На необхідність внесення змін до практики за-
стосування законодавства шляхом скасування рішен-
ня національного органу, яким порушуються права
чи свободи, гарантовані Конвенцією, указується в Ре-
комендації Кес (2004)5 Комітету Міністрів державам-
членам щодо перевірки законопроектів, існуючих
законів та адміністративної практики на відповідність
стандартам, викладеним в Європейській конвенції з
прав людини. Так, у пунктах З, 25 додатку до цих Ре-
комендацій зазначено, що головною передумовою
ефективного захисту Конвенцією прав людини в Єв-
ропі є застосування Конвенції державами в їхньому
правопорядку в світлі прецедентної практики Суду.
Це передусім передбачає приведення державами за-
конів та адміністративної практики у відповідність з
Конвенцією. Коли рішення Суду безпосередньо сто-
сується держави, вона зобов'язана на підставі статті
46 вжити необхідних заходів для його виконання, а
коли це потрібно, негайно вжити необхідних заходів,
щоб змінити закони та адміністративну практику з
метою їх узгодження з Конвенцією.

Відповідно до статей 2, З, 17 Закону України
від 30 червня 2004 року «Про Центральну виборчу
комісію» ЦВК є колегіальним державним органом,
який здійснює свої повноваження незалежно від
інших органів державної влади і, зокрема, забезпе-
чує реалізацію і захист виборчих прав громадян
України, керуючись принципами верховенства пра-
ва, законності, незалежності, об'єктивності, компе-
тентності тощо.

За таких обставин суд приходитьдо висновку, що
ЦВК, будуючи свою діяльність на принципах верхо-
венства права і законності, маючи обов'язком забез-
печувати реалізацію і захист виборчих прав громадян
України та дотримання передбачених Конституцією і

законами України принципів і засад виборчого про-
цесу, маючи право переглядати власні рішення та пов-
новаження здійснювати такий перегляд із власної
ініціативи, є державним органом, який компетентний
за законодавством України прийняти рішення, на-
скільки це можливо, спрямоване на поновлення ви-
борчого права громадянинаУкраїни МельниченкаМ.І.
і досягнення гезіїшгіо іп ітеугит.

Винесення Європейським судом з прав людини
рішення в справі заявника, яким визнано порушення
його права, спонукає державу до його виконання, то-
му висновок ЦВК щодо відсутності в національному
законодавстві способу перегляду судовими органами
своїх рішень у зв'язку з встановленням міжнародни-
ми судовими органами чи міжнародними організа-

ціями, юрисдикцію яких визнано Україною, факту
порушення державою Україною міжнародних зо-
бов'язань за наявності судових рішень та про те, що
поновлення його права можливо через скасування
рішення Верховного Суду України від 8 лютого
2002 року, яким залишено без зміни пункт 2 постано-
ви Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року
М 94 «Про відмову в реєстрації кандидатів у народні
депутати України в! багатомандатному загальнодер-
жавному виборчому окрузі, включених до виборчого
списку кандидатів у народні депутати від Соціа-
лістичної партії України по виборах народних депу-
татів України 31 березня 2002 року», не ґрунтується
на законі.

Крім того, у справі «Мельниченко проти Украї-
ни» (заява М) 17707/02) Європейський суд з прав
людини встановив, що саме рішенням ЦВК про від-
мову в реєстрації заявника як кандидата в народні
депутати України через подання ним неправдивих
відомостей, не зважаючи на наявність у останньо-
го зареєстрованого законного місця проживання на
території України (прописки), порушено статтю 3

Протоколу М 1 до Конвенції, тому рішення Верхов-
ного Суду України від 8 лютого 2002 року у спра-
ві за скаргою Соціалістичної партії України на по-
станову ЦВК про відмову в реєстрації кандидата в
народні депутати України не може бути перешко-
дою для розгляду ЦВК заяви Мельниченка М.І. що-
до виконання рішення Європейського суду з прав
людини.

Наведені обставини дають підстави для висновку,
що постанова ЦВК від 3 червня 2005 року М 91 «Про
заяву Головатого СП, щодо забезпечення реалізації
виборчого права громадянина України Мельничен-
ка М.І,» не відповідає Конституції та законам
України й прийнята з порушенням вимог міжнарод-
них договорів, а тому підлягає скасуванню.

Визначаючи спосіб поновлення порушених прав і

законних інтересів Мельниченка М.І., суд виходить із
того, що відповідно до статті 24320 ЦПК України при
встановленні обґрунтованості скарги суд визнає дії
чи бездіяльність Центральної виборчої комісії непра-
вомірними, скасовує рішення і зобов'язує задоволь-
нити вимогу заявника та усунути порушення.

Запропонований заявником спосіб захисту пору-
шених прав шляхом реєстрації Мельниченка М.І.
кандидатом у народні депутати України, включеним
до виборчого списку кандидатів у народні депутати
України від Соціалістичної партії України по виборах
народних депутатів України 31 березня 2002 року, не
може бути вибраний судом, оскільки відповідно до
статей 41, 45 Закону України «Про вибори народних
депутатів України» реєстрація кандидатів у депута-
ти в багатомандатному окрузі належить до компе-
тенції ЦВК.

Керуючись статтями 9, 55 Конституції України,
статтями 6, 13, 46 Конвенції про захист прав і основ-
них свобод людини 1950 року, статтями 2, З, 17 Зако-
ну України «Про Центральну виборчу комісію», стат-
тями 41, 45 Закону України «Про вибори народних
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депутатів України», статтями 11, 243”, 2433" ЦПК
України, Верховний Суд України в и р і ш и в:

Скаргу Головатого Сергія Петровича, який діє від
імені Мельниченка Миколи Івановича, на постанову
Центральної виборчої комісії від 3 червня 2005 року
М 91 задовольнити частково.

Постанову Центральної виборчої комісії від
3 червня 2005 року М; 91 «Про заяву Головатого С.П.
щодо забезпечення реалізації виборчого права грома-
дянина України Мельниченка М.І.» скасувати.

Зобов'язати Центральну виборчу комісію розгля-
нути заяву Мельниченка Миколи Івановича з ураху-
ванням рішення Європейського суду з прав людини
від 19 жовтня 2004 року у справі «Мельниченко про-
ти України» і зазначених вище норм міжнародного
та національного права.

Рішення с остаточним і оскарженню не підлягає.

Суддя Верховного Суду України
І.А. Самсін

П р и МІТ к а: на с. 21 цього номера див. комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини щодо рішення у справл«Мельниченко проти Украіни»

Не може бути визнана дійсною угода купівлі-
продажу будинку, якщо встановлено, що при її укла-
денні існували передбачені законом обмеження для її
нотаріального посвідчення, зокрема були відсутні
правовстановлюючі документи на будинок та його
технічні довідки-характеристики

Ухвала Сууової палати у цивільних справах
Верховного Сууу України віу 23 березня 2005 р.
(в и т я г)

У березні 1999 р. П.Є. звернуласядо суду з позовом
до С., І. та міського відділу податкової міліції державної
податкової інспекції у м. Ауганську про визнання угоди
дійсною, визнання права власності на будинок, а також
виселення. На обґрунтуваннясвоїх вимог зазначала, що
її.-син П.О. 8 жовтня 1992 р. придбав у С. будинок
Не 104 по одній із вулиць у м. Аутанську за 55 тис. крб.
20 липня 1998 р. син помер, і вона, П.Є., є єдиним спад-
коємцем усього майна померлого, у тому числі й зазна-
ченого будинку. Проте прийняти спадщину позивачка
не може, оскільки у жовтні 1998 р. в цей будинок
вселилась І. і користуєтьсяним. Вважаючи проживання
[. в указаному будинку незаконним, П.Є. просила ос-
танню виселити, угоду купівлі-продажу будинку, укла-
дену 8 жовтня 1992 р. між С. і П.О., визнати дійсною і,

крім того, визнати право власності на спірний будинок
за нею, П.Є., як спадкоємцем сина.

Під час розгляду справи [. звернулася в суд із
зустрічним позовом, у якому в порядку, передбаче-
ному в статтях 47, 534 ЦК ', просила визнати такою,
що відбулася, угоду купівлі-продажузазначеного вище
будинку, укладену в листопаді 1996 р. між нею та Г., і

визнати за нею право власності на цей будинок.
Справа судами розглядалася неодноразово. Жовт-

невий районний суд м. Ауганська останнім рішенням
від 30 вересня 2002 р. (яке залишила без зміни ухва-
лою від 23 грудня 2002 р. колегія суддів судової палати
у цивільних справах Апеляційного суду Ауганської об-
ласті) позов П.Є. задовольнив: постановив визнати дійс-
ною угоду купівлі-продажу будинку Ме 104 в м. Аутан-
ську, укладену 8 жовтня 1992 р. між С. [продавцем] і

П.О. (покупцем), визнав право власності на цей бу-
динок за П.Є. у порядку спадкуванняпісля смерті сина
П.О. та виселив з нього без надання іншого житла І.

У касаційній скарзі І. просила скасувати поста-
новлені судові рішення й направити справу на новий
розгляд до суду першої інстанції з підстав порушення
судом норм процесуального права та неправильного
застосуваннянорм матеріального права, зокрема статей
15, 30, 40, 103, 172 ЦПК та ст. 47 ЦК.

Перевіривши матеріали справи та обговоривши
наведені у скарзі доводи, Судова палата у цивільних
справах Верховного Суду України дійшла висновку, що
касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Визнаючи просту письмовуугоду купівлі-продажу
будинку М.? 104 в м. Ауганську від 8 жовтня 1992 р. між
продавцем С. та покупцем П.О. дійсною, суд виходив
з того, що названі особи виконали умови угоди й на
час розгляду спору вони відсутні, тому нотаріально
оформити угоду неможливо.

Проте з таким висновком погодитись не можна,
оскільки при укладенні зазначеної угоди в 1992 р. іс-
нували передбачені Законом від 2 вересня 1993 р.
М З425-ХІІ «Про нотаріат» обмеження для її нота-
ріального посвідчення - відсутність правовстанов-
люючих документів на цей будинок та технічних
довідок-характеристик на нього, що перешкоджає су-
ду визнати таку угоду законною.

Крім того, згідно з довідкою виконавчогокомітету
Жовтневої районної ради м. Ауганська від 6 грудня
1999 р. На 633 земельна ділянка, на якій побудований
спірний будинок, належить відповідачці І., і суд не
розглянув її зустрічних позовних вимог про право
власності на цей будинок.

Наявність рішення виконавчого комітету місцевої
ради про прийняття будинку в експлуатацію без за-
значення забудовника й передачу спору про право
власності на нього в судові органи самі по собі не
замінюють правовстановлюючихдокументів.

За таких обставин постановлені судові рішення
підлягають скасуванню через неправильне застосу-
вання норм матеріальногота порушення норм проце-
суальното права. У зв'язку з цим Судова палата у ци-
вільних справах Верховного Суду України, керуючись
статтями 334, 340 ЦПК, касаційну скаргу І. задоволь-
нила: рішення Жовтневого районного суду м. Аутан-
ська від 30 вересня 2002 р. та ухвалу колегії суддів
' Тут і далі мається наувазіЦК України 1963 р., який втратив чинність 31стчня2004 р.,
але був чинним на час виникнення СПірНИХправовідносин.
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судової палати у цивільних справах Апеляційного суду
Ауганської області від 23 грудня 2002 р. скасувала і

направила справу на новий розгляд до суду першої
інстанції.

У випадку, коли у Статуті садового товариства
встановлено, що особі, яка вибула із членів това-
риства, не повертаються вступні, членські та цільові
внески, крім коштів, внесених на будівництво споруд
загального користування, а нові члени товариства,
прийняті замість тих. що вибули, сплачують вступ-
ний внесок, розмір якого встановлюється загальними
зборами (зборами уповноважених), особа, яка набула
права власності на садову ділянку в цьому товари-
стві, але при цьому відмовилась від членства у коопе-
ративі, не набуває права користування інфраструк-
турою товариства

Ухвала Сууової палати у цивільних справах
Верховного Сууу України віу 17 лютого 2005 р.
(в и т я г)

.
У січні 2002 р. А. звернувся до суду з позовом до

голови правління садового товариства «Зелена зона»
А. про усунення перешкод у користуванні садовою
ділянкою та відшкодування матеріальноїшкоди, моти-
вуючи це тим, що згідно з угодою купівлі-продажувід
28 травня 1998 р. він разом із дружиною придбав при-
ватну садову ділянку, розташовану на території
зазначеного товариства, проте через відмову стати
членом товариства був позбавлений можливості ко-
ристуватися водопроводом, у зв'язку з чим йому запо-
діяно матеріальну шкоду.

Соснівськийрайонний суд м. Черкас рішенням від
15 жовтня 2002 р. в задоволенні позову відмовив.

Апеляційний суд Черкаської області рішенням від
23 грудня 2002 р. рішення суду першої інстанції скасу-
вав, позов задовольнив.

У касаційній скарзі А. просив скасувати ухвалене
у справі рішення апеляційного суду, пославшись на
порушення судом норм матеріального та процесуаль-
ного права.

Обговоривши наведені у скарзі доводи та пере-
віривши матеріали справи, Судова палата у цивільних
справах Верховного Суду України дійшла висновку, що
касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та по-
становляючи нове рішення про задоволення позовних
вимог А. частково, апеляційний суд виходив з того, що
на час укладення угоди купівлі-продажу від 28 травня
1998 р. С., яка була власником зазначеної вище земель-
ної ділянки й членом садового товариства, повернення
вступного, членських та цільових внесків не вимагала,
тому разом із набуттям А. права власності на цю зе-
мельну ділянку до нього перейшло право користування
інфраструктуроютовариства без вступу до товариства.
Проте із таким висновком суду погодитись не можна.

Згідно з п. 2.4 статуту товариства «Зелена зона»
особі, що вибула із числа його членів, не повертаються
вступні, членські та цільові внески, крім коштів, вне-
сених “на будівництво споруд загального користу-
вання, а нові члени товариства, прийняті замість тих,
що вибули, сплачують вступний внесок, розмір якого
встановлюється загальними зборами (зборами уповно-
важених).

За таких обставин суд першої інстанції правильно
дійшов висновку про те, що дії відповідача є право-
мірними.

Оскільки суд апеляційної інстанції помилково ска-
сував постановлене правильно рішення суду першої
інстанції, Судова палата у цивільних справах Верхов-
ного Суду України, керуючись ст. 334 ЦПК. касаційну
скаргу А. задовольнила: рішення Апеляційного суду
Черкаської області від 23 грудня 2002 р. скасувала, а
рішення Соснівського районного суду м. Черкас від
15 жовтня 2002 р. залишила в силі.

Рішення у господарських справах
Згідно з п. 7 ст. 5 Закону України «Про відновлен-

ня платоспроможносгі боржника або визнання його
банкрутом» (у редакції, яка була чинною на момент
виникнення спірних правовідносин) положення цього
Закону не застосовуються до юридичних осіб-під-
приємств, що є об'єктами права комунальної влас-
ності, якщо стосовно них виключно на пленарному
засіданні відповідної ради органів місцевого самовря-
дування щодо цього прийнято рішення

Постанова Сууовоі' палати у госпоуарських справах
Верховного Сууу України віу 10 лютого 2004 р.
(в и т я г)

У вересні 2001р. із заявою до Господарського
суду м.Києва звернулося товариство 3 обмеженою
відповідальністю «Континенталь Холдинг» (далі -

ТОВ) про визнання державного колективного під-
приємства «Кінотеатр «Краків» (далі - Кінотеатр)
банкрутом, Позовна вимога мотивована наявністю
в Кінотеатру перед ТОВ заборгованості в сумі
51 тис. 276 грн.

Господарський суд М. Києва ухвалою від 6 верес-
ня 2001 р. порушив провадження у цій справі. Цей
же суд ухвалою від 3 червня 2002 р. припинив прова-
дження у справі на підставі п.7 ст.5 Закону від
14 травня 1992 р. М 2343-ХІІ «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом» (у редакції Закону від 30 червня 1999 р.
М 784-ХІХІ; далі - Закон М 784-ХІУ). Судове рішення
обґрунтоване тим, що: 8 листопада 2001 р. на пленар-
ному засіданні ІХ сесії ХХІІІ скликання Київської
міської ради (далі - Київрада) прийнято рішення
«Про питання банкрутства підприємств комунальної
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У ході розгляду справи позов було доповнено
вимогою про визнання недійсним розпорядження
голови віддідення АКУ від 31 січня 2002 р. про вне-
сення змін і доповнень до Переліку суб'єктів госпо-
дарювання, що займають монопольне становище на
регіональних ринках Кіровоградської області (далі -
Перелік).

Відповідач проти позову заперечував, посилаю-
чись на те, що позивач допустив порушення антимо-
нопольного законодавства України та пропустив
строк оскарження розпорядження голови віддідення
АКУ від 31 січня 2002 р.

Господарський суд Кіровоградської області рі-
шенням від 5 травня 2003 р., яке залишив без зміни
Дніпропетровський апеляційний господарський суд
постановою від 23 липня 2003 р., позов задовольнив
частково: визнано недійсним рішення адміністратив-
ної колегії відділення АКУ від 31 грудня 2002 р. та
підпункт І.]. П.] розпорядження голови відділення
АКУ від 31 січня 2002 р.; в решті вимог відмовлено.
Судові рішення мотивовані тим, що відповідач не
довів правомірність своєї правової позиції.

Постановою від 11 листопада 2003 р. Вищий гос-
подарський суд України постанову Дніпропетров-
ського апеляційного господарського суду від 23 лип-
ня 2003 р. залишив без зміни.

29 січня 2004 р. Верховний Суд України порушив
провадження за касаційною скаргою відділення АКУ,
в якій міститься прохання скасувати постанову Ви-

щого господарського суду України від 11 листопада
2003 р. та направити справу на новий розгляд до су-
ду.-першої інстанції. На обґрунтування скарги зробле-
НО посилання на різне ЗдСТОСУВдННЯ ВИЩИМ ГОСПО-

дарським судом України одного й того ж положення
закону в аналогічних справах, невідповідність оскар-
жуваної постанови рішенням Вищого господарського
суду України та Верховного Суду України.

Розглянувшиматеріали справи, доводи сторін Су-
дова палата у господарських справах Верховного
Суду України вирішила, що касаційна скарга підлягає
задоволенню з таких підстав,

Відмовляючи у задоволенні касаційної скарги
відділення АКУ, Вищий господарський суд України
не спростував факту неповідомлення цього відділен-
ня про оголошення в судовому засіданні апеляційної
інстанції 16 липня 2003 р. перерви в розгляді справи
до 27 липня 2003 р. та її розгляду за відсутності пред-
ставників відділення АКУ. Суд не врахував того, що
відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 111'” ГПК ця обставина є
безумовною підставою для скасування постанови
апеляційного суду.

Оголошення перерви в судовому засіданні за від-
сутності представників сторони та неповідомлення
сторони про нову дату судового засідання є порушен-
ням основних засад правосуддя, прав сторони, перед-
бачених ст. 22 ГПК. Окрім того, суд касаційної ін-
станції не взяв до уваги інші порушення норм
матеріального і процесуального права, допущені су-
дом першої та апеляційної інстанцій.

Висновки касаційного суду про помилковість
визнання відповідачем того, що ТОВ займає монополь-
не становище на ринку з товарними межами «техніч-
не обслуговування та ремонт реєстраторів розрахун-
кових операцій» у межах м. Кіровограда із часткою
41,4 %, зроблені з порушенням положень ст. 1 Закону
від 18 лютого 1992 р. М) 2132-ХІІ «Про обмеження мо-
нополізму та недопущення недобросовісноїконкурен-
ції у підприємницькій діяльності» [далі - Закон
М9 2132-ХП], положень пунктів 3, 5 Методики визна-
чення монопольного (домінуючого) становища суб'єк-
тів господарювання на ринку [затверджена розпоряд-
женням Антимонопольного комітету України від 5 бе-
резня 2002 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 1 квітня 2002 р. за Ма 317/6605).

Згідно зі ст. 43 ГПК, господарський суд оцінює
докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрун-
тується на всебічному, повному та об'єктивному роз-
гляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом.

Доводам скаржника про безпідставне зарахування
до учасників ринку досліджуваних послуг Кірово-
градської дирекції Українського державного підприєм-
ства поштового зв'язку «Укрпошта», яка забезпечува-
ла лише власні потреби і послуги якої не можна
кваліфікувати як товар у розумінні абзацу 2 ст. 1 За-
кону Мв 2132-ХІІ, суд не дав належної правової оцінки.

Відповідно до ч. 2 ст. 1113 ГПК касаційна ін-
станція використовує права суду першої інстанції ви-
ключно для перевірки юридичної оцінки обставин
справи та повноти їх встановлення у рішенні або по-
станові господарського суду.

Згідно зі ст. 60 Закону від 11 січня 2001 р. М.) 2210-ПІ

«Про захист економічної конкуренції» заявник. від-
повідач, третя особа мають право оскаржити рішен-
ня органів Антимонопольного комітету України
повністю або частково до суду в двомісячний строк з
дня одержання рішення, Цей строк не може бути
відновлено.

Водночас позов ТОВ було доповнено вимогою
про визнання недійсним розпорядження голови
відділенняАКУ від 31 січня 2002 р. про внесення змін
і доповнень до переліку, одержаного позивачем не
22 березня 2002 р., а лише 3 квітня 2003 р.

Посилання суду апеляційної інстанції на те, що
на оскарження розпоряджень поширюється триріч-
ний строк позовної давності не ґрунтується на за-
коні, однак йому не дано касаційним судом відповід-
ної правової оцінки.

Таким чином, зважаючи на зазначені обставини
Судова палата у господарських справах Верховного
Суду України касаційну скаргу відділення АКУ задо-
вольнила, постанову Вищого господарського суду
України від 11 листопада 2003 р., постановуДніпропе-
тровського апеляційного господарського суду від
23 липня 2003 р. та рішення Господарського суду Кіро-
воградської області від 5 травня 2003 р. скасувала,
справу передала на новий розгляд господарського су-
ду першої інстанції.
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Згідно з вироком суду Т. вчинив злочин, передба-
чений ч. 1 ст. 309 КК, у віці 17 років, тобто будучи не-
повнолітнім.

Відповідно до ч. 1 ст. 447 КПК, якщо суд при роз-
гляді справи, що надійшла з обвинувальним висновком,
визнає можливим виправлення неповнолітнього, який
вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, він
виносить ухвалу, а суддя - постанову про закриття
кримінальної справи і вирішує питання про застосуван-
ня щодо неповнолітнього одного з примусових заходів
виховного характеру, передбачених ч. 2 ст. 105 КК.

На порушення зазначених вимог закону суд поста-
новив щодо Т. вирок, визнавши його винним у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК, та призначив-
ши йому покаранняу виді одного року обмеження волі,
а потім звільнив його від цього покарання із застосу-
ванням примусового заходу виховного характеру і за-
крив щодо нього кримінальну справу. При цьому суд не
врахував, що призначення неповнолітньому такого по-
карання, як обмеження волі, суперечить ст. 98 КК.

На підставі наведеного колегія суддів Судової пала-
ти у кримінальних справах Верховного Суду України
касаційне подання заступника прокурора Київської об-
ласті задовольнила: вирокМиронівського районногосу-
ду від 11 березня 2004 р. щодо Т. скасувала, справу на
підставі ст. 9 КПК закрила, застосувши до нього приму-
совий захід виховного характеруу виді передачі під на-
гляд матері строком один рік.

Оскільки винна особа не мала реальної можли-
вості розпоряджатися чи користуватися викраденим
майном, касаційний суд обґрунтовано перекваліфі-
кував її дії з ч.2 ст. 186 на ст. 15, ч.2 ст. 186 КК
України

Ухвала колегії суууів Сууової палати
у кримінальних справах Верховного Сууу України
він 15 березня 2005 р.
(в и т я г)

Аенінський районний суд м. Кіровограда вироком
від 18 травня 2004 р. засудив К. за ч. 2 ст. 186 КК на
чотири роки позбавлення волі. Апеляційний суд Кіро-
воградськоїобласті ухвалою від 3 серпня 2004 р. зали-
шив вирок без зміни.

Як визнав суд, 23 грудня 2003 р. К. повторно вчи-
нила у магазині грабіж - відкрито викрала джинси
вартістю 132 грн., що належали А., і була затримана
продавцями.

У касаційній скарзі засуджена просила змінити
вирок - перекваліфікуватиїї дії 3 ч. 2 ст. 186 на ст. 15,

ч. 2 ст. 185 КК та звільнити її від відбування покаран-
ня з випробуваннямна підставі ст. 75 КК.

Заслухавши доповідь судді Верховного Суду Украї-
ни, думку прокурора про необхідність часткового за-
доволення касаційної скарги, перевіривши матеріали
кримінальної справи та обговоривши наведені у скар-
зі доводи, колегія суддів Судової палати у кримі-
нальних справах Верховного Суду України визнала,
що вона підлягає частковому задоволенню з таких
підстав.

Висновок суду про доведеність вини К. у повтор-
ному відкритому викраденні чужого майна підтвер-
джується зібраними у справі доказами, зокрема,
показаннями засудженої та свідків С.Гі, М. і С.А. про
вчинення нею цього злочину за наведених у вироку
обставин.

Суди першої та апеляційної інстанцій правильно
встановили фактичні обставини вчиненого засудже-
ною злочинного діяння, але неправильно кваліфіку-
вали його як закінчений злочин за ч. 2 ст. 186 КК.

Відповідно до п. 6 постанови Пленуму Верховного
Суду України від 25 грудня 1992 р. М.) 12 «Про судову
практику в справах про корисливі злочини проти
приватної власності» крадіжкуі грабіж належить вва-
жати закінченими з моменту, коли винна особа вилу-
чила майно і має реальну можливість розпоряджати-
ся чи користуватися ним (заховати, передати іншим
особам тощо). Дії, розпочаті як крадіжка, але вияв-
лені потерпілим чи іншими особами і, незважаючи на
це, продовжені винною особою з метою заволодіння
майном або його утримання, необхідно кваліфікувати
як грабіж.

Як убачається 3 матеріалів справи, засуджена на-
магалася викрасти в А. джинси, які зняла 3 вішалки у
торговельному залі магазину й сховала під свою курт-
ку. але була помічена продавцем, котра почала вима-
гати повернути майно. Усвідомлюючи, що її дії помі-
чено, К. проігнорувала це і спробувала втекти з
вилученим майном, однак була затримана продавця-
ми. Отже, засуджена з не залежних від неї причин не
довела злочин до кінця і не мала реальної можли-
вості розпоряджатися чи користуватися вилученим
майном.

За таких обставин колегія суддів визнала. що дії К.
необхідно перекваліфікувати з ч.2 ст. 186 на ст, 15,

ч. 2 ст. 186 КК як замах на повторне відкрите викра-
дення чужого майна. Наведені засудженою у касацій-
ній скарзі доводи про вчинення нею замаху на таємне
викрадення майна та перекваліфікацїю її дій за ст. 15,

ч. 2 ст. 185 КК є безпідставнимиі спростовані матеріа-
лами справи.

Підстав для пом'якшення засудженій покарання
не має. оскільки його призначено відповідно до вимог
ст. 65 КК, з урахуванням даних про її особу та всіх
обставин, що обтяжують і пом'якшують покарання.
Достатніх підстав для звільнення К. від відбування
покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК суд
під час розгляду справи не встановив, і засуджена в
касаційній скарзі їх також не навела.

Істотних порушень органами досудового слідства
чи судом норм кримінально-процесуальногозакону не
встановлено.

З огляду на зазначене колегія суддів Судової па-
лати у кримінальнихсправах Верховного Суду України
касаційну скаргу засудженоїК. задовольнила частково:
вирок Аенінського районного суду м. Кіровограда від
18 травня 2004 р. та ухвалу Апеляційного суду Кірово-
градської області від 3 серпня того ж року щодо К.
змінила - перекваліфїкувала її дії з ч.2 ст. 186 на
ст. 15, ч.2 ст. 186 КК. Призначене засудженій пока-
рання залишено без змін.
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Обвинувальний вирок не може грунтуватися на
припущенняхі доказах, зібраних із порушеннямвимог
кримінально-процесуальногозакону

Ухвала колегії суууів Сууової палати
укримінальнах справах Верховного Сууу України
віу 15 березня 2005 р.
титяц

Скадовський районний суд Херсонськоїобласті ви-
роком від 26 лютого 2004 р. засудив 0. за ч. 2 ст. 309 КК
на чотири роки позбавлення волі. В апеляційному
порядку справа не розглядалася.

О. визнано винним утому,що він незаконнопридбав
без мети збуту у не встановленої слідством особи нарко-
тичний засіб - опій ацетильований: 12 липня 2002 р. -
0,105 грама, 2 серпня того ж року - 0,11 грама, який
зберігав без мети збуту.

У касаційній скарзі засуджений просив скасувати
вирок, посилаючись на те, що досудове і судове слідство
проведено з істотними порушеннямикримінально-про-
цесуального закону, в тому числі із застосуваннямщодо
нього незаконнихметодів слідства. Він стверджував,що
наркотичні засоби в нього вилучили у відсутності поня-
тих і що суд не надав йому передбаченої законом мож-
ливості ознайомитисяз протоколом судового засідання.

Заслухавши доповідь судді Верховного Суду Украї-
ни. думку прокурорапро необхідність задоволення каса-
ційної скарги, перевіривши матеріали справи та обгово-
ривши наведені у скарзі доводи, колегія суддів Судової
палати у кримінальних справах Верховного Суду України
визнала, що вона підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до п. 19 постановиПленумуВерховного
Суду України від 1 листопада 1996 р. М.) 9 «Про застосу-
ванняКонституціїУкраїнипри здійсненні правосуддя»
визнання особи винуватоюу вчиненні злочинуможли-
ве місце лише за умовидоведеності ії вини. При цьому
слід мати на увазі, що згідно зі ст. 62 Конституції обви-
нувачення не може грунтуватися на припущеннях,
а також на доказах, одержаних незаконним шляхом,
зокрема таких, збирання й закріплення яких здійснено
з порушенням установленого кримінально-проце-
суальним законом порядку.

Районнийсуд, визнавши доведеною вину 0. у вчи-
ненні повторно незаконного придбання та зберігання
наркотичних засобів без мети збуту, поклав в основу
вироку доказ, якому не дав оцінки відповідно до ви-
мог закону.

Згідно зі ст. 127 КПК при провадженні огляду та
виїмки обов'язково мають бути присутні не менше ніж
два понятих, які засвідчують своїми підписами відповід-
ність записів у протоколі виконанимдіям.

Як убачається з вироку, суд, обгрунтовуючидове-
деність вини засудженого у вчиненні злочину, послався
на дані протоколу огляду та виїмки від 12 серпня 2002 р.
про виявлення та вилучення в 0. медичного шприца з ре-
човиною вагою 0,11 грама, яка згідно з висновком судово-
хімічної експертизивід 5 вересня 2002 р. є наркотичним
засобом - опієм ацетильованим.

[3 матеріалів справи вбачається, що наркотичний
засіб було вилучено в засудженого у присутності тіль-

ки одного понятого- А. Підписом іншого понятого -
К. - протокол огляду та виїмки не засвідчений. К.

підтвердив це в судовому засіданні, але підтвердити
свою присутність при проведенні зазначеної слідчої
дії не зміг.

Ці порушення залишилися поза увагою суду, який
при постановленні вироку не оцінив відповідністьзби-
рання й закріплення зазначеного доказу вимогамзако-
ну, а також не перевірив твердження О. про застосу-
вання щодо нього незаконних методів слідства. За
таких обставин висновок суду про доведеність вини 0.
у вчиненні повторно незаконного придбання та збе-
рігання наркотичних засобів без мети збуту є необ-
грунтованим.

Враховуючи наведене, колегія суддів Судової палати
у кримінальних справах Верховного Суду України
касаційну скаргу засудженого О. задовольнила: вирок
Скадовського районного суду Херсонської області від
26 лютого 2004 р. скасувалаяк постановлений з істотним
порушенням кримінально-процесуальногозакону і на-
правила справув той же суд на новий судовий розгляд в
іншому складі суддів.

Відповідно до сг. 281 КПК поверненнясправи на до-
даткове розслідування з мотивів неповноти або непра-
вильності досудового слідства може мати місце лише
тоді, колицю неповнотуабо неправильністьнеможливо
усунути в судовомузасіданні

Ухвалаколегії суууїв Сууової палати
укримінальнахсправах Верховного Сууу України
віу 22 березня 2005 р.
титяп

Апеляційний суд дніпропетровської області ухва-
лою від 13 січня 2005 р. повернувкримінальнусправу за
обвинуваченнямТ., К.В. і П.Н. за пунктами4, 6. 9, 12, 13

ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 187 КК, а Т. ще й за ч. 1

ст. 122 того ж Кодексу зі стадії судового розглядупро-
курору Дніпропетровської області для додаткового
розслідування.

Органи досудового слідства обвинувачували Т., К.В.
і П.Н. у вчиненні таких злочинів.

Уночі 14 квітня 2004 р. зазначені особи за поперед-
ньою змовою між собою під час розбійного нападу на
П.М. з проникненняму належнейому житло умисно з ко-
рисливих мотивів і з особливою жорстокістю вбили по-
терпілого і заволоділи його майном на суму 2 тис. 200 грн.

Тієї ж ночі вони за попередньою змовою проникли в
житло співмешканкиП.М. - К.І. - і з метою прихован-
ня вчинених ними злочинів вбили їі з особливоюжор-
стокістю. При цьому Т. і К.В. згвалтували потерпілу. П.Н.
була співвиконавицею цих злочинів, застосовуючи на-
сильство щодо К.І.

У касаційному поданні прокурор, який брав участь у
розгляді справи судом першої інстанції, посилаючись на
необгрунтованість ухвали цього суду, порушив питання
про її скасування і направлення справи на новий судо-
вий розгляд.

Заслухавшидоповідь судді, думку прокурора, який
підтримав касаційне подання, перевіривши матеріали
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справи та обговорившинаведеніу поданні доводи, коле-
гія суддів Судової палати у кримінальних справах Вер-
ховного Суду України визнала, що воно підлягає задово-
ленню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК суд вправі повернути
кримінальнусправу на додаткове розслідування з мо-
тивів неповноти або неправильності досудового слід-
ства лише в тому разі, коли їх не можна усунути в судо-
вому засіданні.

'

Суд першої інстанції мотивував направленнясправи
на додаткове розслідування тим, що під час судового
слідства неможливо встановити родичів убитого П.М. які
могли б реалізувати права потерпілого, і запропонував
органам досудового слідства встановити коло цих осіб,
відповідно до ст. 49 КПК визнати когось із них по-
терпілим, роз'яснити йому відповідні права та виконати
інші необхідні у зв'язку з цим слідчі дії.

Як зазначено у касаційному поданні, при розгляді
справи в судовому засіданні встановлено, що у П.М. є ма-
ти П.А. Суд міг сам визнатиїї потерпілою (а уповноваже-
ну нею особу - представником потерпілого) ідопитатиії
відповідно до вимог ст. 308 КПК, Тому, на думку прокуро-
ра, підстав вважати, що у справі істотно порушено права
потерпілого і ці порушення неможливоусунути в судово-
му засіданні, у суду не було.

Невизнання особи потерпілим на стадії досудово-
го слідства не належить до істотних порушень кримі-
нально-процесуального закону та прав потерпілого,
які перешкоджають призначенню справи до розгля-
ду по суті.

В ухвалі про направлення справи на додаткове
розслідування суд не зазначив, унаслідок яких обставин
він не може сам усунути в судовому засіданні виявлені
ним порушення закону.

Ураховуючи наведене, колегіясуддів Судовоїпала-
ти у кримінальних справах Верховного Суду України
касаційне подання прокурора задовольнила: ухвалу
Апеляційного суду Дніпропетровської області від
13 січня 2005 р. про повернення кримінальної справи за
обвинуваченнямТ., К.В. і П.Н. прокурору цієї області
для додаткового розслідування скасувала і направила
справу в той же суд на новий судовий розгляд в іншому
складі суддів.

Оскільки потерпіла відмовилася підтримувати
обвинувачення у раніше пред'явленому обсязі, каса-
ційний суд дійшов обгрунтованого висновку про те,
що вона могла подати апеляцію відповідно до п. 9

ст. 348 КПК лише в межах вимог, заявлених у суді
першої інстанції

Ухвала колегії суууів Сууової палати
укримїнальних справах Верховного Сууу України
віа 15лютого2005 р.
Шитяц

Антрацитівський міський суд Ауганської області
вироком від 15 жовтня 2003 р. засудив У. й Б. за ч. 2

ст. 289 КК на п'ять років позбавлення волі кожного і на
підставі ст. 75 КК звільнив їх від відбування покарання
з випробуванням з іспитовим строком два роки.

Ухвалою Апеляційногосуду Ауганської області від
19 березня 2004 р. цей вирокучастині вирішення цивіль-
ного позову К. скасовано і справу в цій частині направ-
лено на новий судовий розгляд у порядку цивільного
судочинства.

У. й Б. визнано винними в тому, що вони 23 травня
2003 р., перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, за
попередньоюзмовою між собою незаконно заволоділи
належним К. автомобілем

*

УАЗ-469 вартістю 3 тис.
994 грн., забравши його з автомобільної стоянки, де У.

працював сторожем.
У касаційній скарзі потерпіла К. порушила питання

про скасуванняпостановлених у справі судових рішень і

направленняїї на новий судовий розгляд у зв'язку з не-
точним визначенням вартості транспортного засобу, що
призвелодо неправильного застосування кримінального
закону і призначення засудженим надто м'якого пока-
рання, а такожчерез істотні порушення вимог криміналь-
но-процесуального закону.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурорапро на-
явність підстав для скасування постановлениху справі
судових рішень, перевірившиматеріали останньої та 06-
говоривши наведені у касаційній скарзі доводи, колегія
суддів Судової палати у кримінальних справахВерховно-
го Суду України визнала, що скарга задоволенню не
підлягає з такихпідстав.

Доводи потерпілої про неправильне застосування
кримінального законущодо У. й В. та призначенняїм над-
то м'якогопокаранняє безпідставними.

Відповідно до ч. 1 ст. 275 КПК розгляд справи в суді
провадиться тільки щодо підсудних і тільки в межах
пред'явленого їм обвинувачення.

Як убачається з постанов про притягнення У. й Б.

як обвинувачених і з обвинувальноговисновку, їхні дії
за фактом незаконного заволодінняналежним К. авто-
мобілем вартістю 5 тис. 24 грн. (що у двісті п'ятдесят
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян)органидосудовогослідствакваліфікували за
ч. 3 ст. 289 КК.

Під час розгляду справи судом державний обвину-
вач визнав, що вартість зазначеного транспортного за-
собу (1984 р. випуску) становить3 тис. 994 грн., і поста-
новою від 3 жовтня 2003 р. змінив обвинувачення
щодо У. й Б., перекваліфікувавши їхні дії 3 ч. 3 на ч. 2

ст. 289 КК. При цьому згідно з протоколом судового
засідання потерпіла та її представник відмовилися
підтримувати обвинувачення в раніше пред'явленому
обсязі. Під час дебатів К. заявила, що проситьне призна-
чати засудженимсуворе покарання.У межах зміненого
обвинуваченнясуд і постановиввирок.

Оскільки розгляд справи в суді провадиться тільки в
межахпред'явленого обвинувачення, потерпіла відповід-
но до п. 9 ст. 348 КПК могла подати апеляцію в межах ви-
мог, заявлених у суді першої інстанції, проте вона цим
правом не скористалася.

З урахуванням наведеного колегія суддів Судової
палати у кримінальних справах Верховного Суду
України визнала, що підстав для скасування постанов-
лених у справі судових рішень з мотивів, зазначених у
касаційній скарзі потерпілої, немає, і залишила цю
скаргу без задоволення.
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вань. Відтак він переїхав до США, набувши в цій краї-
ні статус біженця, однак у його націонадьному пас-
порті відомості про прописку не буди змінені. Суд
зазначив, що на час, про який ідеться у справі, націо-
надьний паспорт був, зрештою, єдиним документом,
який засвідчував проживання особи в Україні, а вка-
зана у ньому адреса не завжди відповідада місцю фак-
тичного проживання особи. Суд зауважив, що пропи-
ска буда невід'ємним компонентом адМіністративної
дозвідьної системи України, зокрема засвідчувада міс-
це поточного проживання особи, застосовувадась ддя
призову на військову сдужбу, організації виборчого
процесу, вирішення різноманітних питань, пов'язаних
із вдасністю, тощо. Суд особдиво нагодосив на то-
му, що відповідно до вимог виборчого законодавства
України інформація про прописку чи тимчасову про-
писку (реєстрацію), яка міститься у націонадьномупа-
спорті особи, має зазначатись у декдарації про доходи
цієї особи в разі, якщо вона виявида бажання зареєст-
руватися кандидатом у депутати. З огдяду на це Суд
дійшов висновку, що в заяві про реєстрацію особа 30-
бов'язана буда вказати дише інформацію, яка стосува-
дась ії прописки.

Суд визнав цідком зрозумідими причини квапди-
вого віддьоту п. Медьниченка з України, а також при-
чини невизначеності заявника щодо його наміру
виїхати до іншої держави на постійне чи тимчасове
перебування. Заявник, вочевидь, побоювався пересді-

дувань через свою діядьність, зважаючи на загадкові
обставини зникнення і смерті журнадіста Георгія Гон-
гадзе, а також з огдяду на ймовірність виникнення
пубдічного конфдіктуу зв'язку з опридюдненнямзміс-
ту аудіозаписів.

Незабаром пісдя прибуття до США п. Медьничен-
ка будо визнано законним шукачем притудку. Суд
визнав, що заявник перебував у тяжкому становищі:
з одного боку, якщо б він задишився в Україні, його
особиста безпека й фізична недоторканність могди б

опинитись під серйозною загрозою, що неминуче
призведо б до цідковитої немождивості реадізувати
будь-які подітичні права; з іншого боку, його виїзд з
України також створював перешкоди ддя реадізації
відповідних подітичних прав.

Зважаючи на наведене, Суд постановив, що рі-
шення ЦВК про відмову зареєструвати заявника кан-
дидатом у народні депутати на тій підставі, що він по-
дав неправдиву інформацію стосовно місця свого
проживання, й зокрема проживання в Україні протя-
гом останніх п'яти років (хоча насправді місце про-
живання заявника будо зареєстроване в Україні, що
підтверджувадося паспортною відміткою про пропис-
ку), будо порушенням ст, 3 Першого протокоду до
Конвенції.

Суд дійшов висновку, ЩО не будо необхідності ок-
ремо розгдядати скаргу заявника щодо мождивого по-
рушення ст. 14 Конвенції.

Комюніке Секретаря Європейського суду з прав дюдини
щодо рішення у справі «Новоседецький проти України»

Реферативний перекдау *

Рґезз геІеазе ої [Ііе Кеуізїґат ої Ше Еиюреап Соиґї ої Нишап КіуШз
сопсеґпіщ; Забушепї іп Ше Сазе ої МоуовеІеїзКіу у. Шпаіпе

АЬзїїасґз ої [гапзІаїіоп **

У рішенні, ухваденому 22 дютого 2005 р. у справі
«Новоседецькийпроти України», Європейський суд з
прав дюдини (даді - Суд) постановив, що:

. будо порушено ст. 8 Конвенції про захист прав
і основних свобод дюдини (даді - Конвенція);

. будо порушено ст. 1 Першого протокоду до
Конвенції.

Відповідно до ст: 41 Конвенції Суд призначив
спдатити заявнику 8 тис. євро на відшкодування мо-
радьної шкоди.

Обставини справи

Заявник Ромуд Микодайович Новоседецький,
1938 р.н., є громадянином України, проживає у м. Уссу-
рійську (Росія). У період, про який ідеться у справі, він
працюваву Інституті підвищення квадіфікації вчитедів
(даді - Інститут) у м. Медітоподі.

У червні 1995 р. заявнику будо надано ордер на
безстрокове проживання в квартирі (загадьною пдо-
щею 25 кв. метрів), яка перебувада на бадансі проф-
спідкової організації Інституту. В серпні 1995 р. заяв-
ник звідьнився з Інституту і переїхав до м. Вдадимира
(Росія), де пданував працювати над докторською дисер-
тацією. У жовтні 1995 р. Інститут скасував своє рішен-
ня про надання зазначеної квартири п. Новоседецькому
й ухвадив передати ії іншому працівникові Інститу-
ту - п. Т. У січні 1996 р. заявник із дружиною повер-
нувся до м. Медітоподя, де відразу повинен був шука-
ти собі нове житдо, виявивши, що в його квартирі
проживає інша дюдина. Тому п. Новоседецький разом

' Переклад з англійської мови та опрацювання комюніке здійснено у Львівській лабо-
раторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого само-
врядування Академії правових наук України ПМ, Рабіновичем, М.Ю. Пришпяк [

Т.І. Дудаш.

" Повний текст комюніке англійською мовою див.: тір: //)АІ)МАІ.ЄСЇ'І(.СОЄ.іПЇ
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із сім'єю вимушено поїхав до м. Котовська - на про-
живання до родичів.

Заявник звернувся до суду з позовом про повер-
нення втраченого житла. Розгляд справи завершився у
січні 1999 р. Районний суд задовольниввимоги заявни-
ка, мотивуючи рішення тим, що виїзд п. Новоселець-
кого до Росії мав тимчасовий характер і постійним
місцем проживання заявника надалі залишалось
м. Мелітополь. У справі розпочалось виконавче пров-а-

дження, яке тривало до березня 2001 р., тобто доти,
поки заявник зміг повернутись у спірну квартиру. Це
сталося після того, як судовий виконавець ухвалив
рішення про те, що зазначене помешкання не є при-
датним для проживання.

Заявник також звернувся із заявою про порушен-
ня кримінальноїсправи на тій підставі, що він не зміг
повернути собі власні речі, які залишив у квартирі пе-
ред від'їздом до Росії. Новий наймач квартири, п. Т.,

стверджував, що при вселенні у неї в листопаді 1995 р.
жодних сторонніх речей він там не виявив. Кілька
разів кримінальну справу заявника закривали й по-
новлювали знову. Зрештою слідство було припинено
за відсутністю складу злочину.

Зміст рішення Суду

Пославшись на ст. 8 Конвенції та ст. 1 Першого
протоколу до Конвенції, заявник стверджував, що
внаслідок незаконного вторгнення у його квартиру бу-
ло викрадено речі, які він там залишив. Також п. Но-
воселецькийскаржився на те, що через виселення був
змушений проживати в помешканні іншої сім'ї.

Суд дійшов висновку, що національніінстанції, які
розглядали зазначену справу, не використали всіх
можливих засобів, аби захистити право заявника на
повагу до його приватного та сімейного життя. Адже
від часу, коли ці органи довідались про становище, в
якому опинився п. Новоселецький, і до того дня, коли
він домігся повернення своєї квартири, минуло три ро-
ки. Суд був особливо вражений тим, що районний суд
відмовив заявнику у задоволенні його вимоги про
відшкодування моральної шкоди на тій підставі, що та-
ке відшкодування не було передбачено у законодав-
стві, яким врегульованотипові для цього випадку від-
носини між наймодавцемі наймачем житла. Проте, на
думку Суду, ситуація заявника виходила за межі типо-
вої, зважаючи на те, що внаслідок проникнення неві-
домих осіб у помешкання заявника зникли його речі,
а також на неможливість заявника повернути собі
житло впродовж тривалого часу.

Суд також несхвально відзначив той факт, що ані
районний суд, який розглядав справу, ані прокуратура
не поставилися належним чином до питання щодо за-
конності проникнення сторонніх осіб у помешкання
п. Новоселецькогов період його відсутності.

Стосовно ролі Інституту в цій справі Суд відзначив,
що оскільки Інститут виконував публічні функції й не-
ребував під наглядом відповідних державних органів,
його слід вважати державною організацією. А тому
Інститут повинен був діяти більш адекватно, передусім

з огляду на те, що на його балансі перебували будівлі
державного житлового фонду. Суд зазначив, що Інсти-
тут міг, зокрема, надати заявнику тимчасове помешкан-
ня до закінчення розгляду справи в суді. Натомість Ін-

ститут під час розгляду справи п. Новоселецького в суді
ухвалив рішення про продаж спірної квартири пра-
цівнику Т., яке (до його скасування) стало перешкодою
для виконання рішення суду у справі заявника.

Крім того, як стверджував заявник, житло йому
повернули у стані, не придатному для проживання.
Інститут не провів належного ремонту вчасно, наскіль-
ки це було можливо, й навіть не спробував встанови-
ти осіб, винних у руйнуванні квартири, беручи до ува-
ги те, що вона була державною власністю. Зрештою
Суду так і не вдалося з'ясувати, як саме повноважні
державні органи здійснюють нагляд за утриманням
будівель державного житлового фонду, які перебува-
ють на балансі окремих державних організацій. Адже
здійснення такого нагляду передбачено нормами на-
ціонального законодавства.

Суд, зважаючи на зазначену сукупність обставин,
постановив,що мало місце порушення ст. 8 Конвенції.

Стосовно питання про зникнення речей заявника з
його помешканняСуд встановив, що в той час, коли за-
явник перебував у Росії, двоє осіб увійшли в його квар-
тиру. Одним із них був п. Т - працівник, котрого на ці
дії уповноважив Інститут і котрому незадовго до того
було видано ордер на вселення в це помешкання. Суд
відзначив, що участь п. Т. у проникненні в житло п. Но-
воселецького без відома останнього аж ніяк не могла
гарантувати неупередженістьу вирішенні цього питан-
ня. Також зауважив, що ані районний суд, ані органи
прокуратурине надали належної правової оцінки фак-
ту проникнення сторонніх осіб у житло п. Новоселець-
кого під час його перебування в Росії.

Суд відзначив, що прокуратура є тією ланкою дер-
жавного апарату, яка, як і інші державні органи, має
керуватися принципом верховенства права. Окрема
функція прокуратуриполягає у забезпеченніналежного
здійснення правосуддя. Суд вказав, що якби у представ-
ників прокуратурине було обов'язку викладати мотиви
своїх рішень, то права, які гарантуються Конвенцією, не
були б ефективними й втрачали б своє практичне зна-
чення. Також суд додав, що обов'язок компетентного
органу аргументувати своє рішення не зобов'язує дава-
ти відповідь на кожен аргумент, викладений у скарзі за-
явника, але цей обов'язок породжує необхідність ре-
тельно вивчити принаймні основні пункти скарги.

Стосовно розглядуваної справи Суд зазначив, що
хоча прокуратура здійснила ретельну перевірку того,
чи справді заявнику належали речі, про втрату яких
він стверджував, проте не було вчинено належних дій
щодо з'ясування причетності до можливого злочину
осіб, імена яких вказав у своїй скарзі заявник. Врахо-
вуючи це, суд дійшов висновку, що компетентні орга-
ни не вжили заходів, які можна було б назвати ефек-
тивним та неупередженим розслідуванняму відповідь
на скаргу заявника щодо зникнення речей з його
квартири. Тому Суд постановив, що мало місце пору-
шення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції.
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Застосування законодавства
про контрабанду та порушення митнихправил

О.С. Федченко,
суддя Верховного Суду УкраіНи

Перехід України до ринкової економіки, лібера-
лізація та активізація зовнішньоекономічних зв'язків,
посилення міграції спричинили чимало нових проце-
сів, які часом мають негативні наслідки. Ао останніх
належить, зокрема, зростання рівня економічної зло-
чинності, яка перешкоджає розвитку виробництва,
поглинає інвестиційні ресурси, стимулює інфляцію,
зменшує надходження до державного бюджету. Се-
ред економічних злочинів найбільшу загрозу розвит-
кові економіки становить контрабанда. Проте 60-
ротьба з нею ведеться правоохоронними органами за
допомогою кримінально-правових методів недостат-
ньо ефективно через складність, суперечливість і не-
стабільність митного законодавства, до якого потріб-
но звертатися при застосуванні бланкетних норм
статей 201 та 305 Кримінального кодексу України (да-
лі - КК], якими передбачена відповідальність за цей
злочин, а також недостатність відповідних наукових
розробок. На недосконалості митного законодавства
акцентовано увагу і в Державній програмі «Контра-
банді - стоп» на 2005-2006 роки [затверджена по-
становою Кабінету міністрів України від 1 квітня
2005 р. М 260).

Свого часу Пленум Верховного Суду України (да-
лі - Пленум) дав судам необхідні роз'яснення у поста-
нові Від 26 лютого 1999 р. М 2 «Про судову практику
в справах про контрабандута порушення митних пра-
вил», але після цього набрали чинності нові КК і Мит-
ний кодекс України (далі - МК), в яких питання щодо
відповідальності за ці протиправні діяння вирішують-
ся дещо інакше, ніж раніше.

Зазначені фактори зумовлюють велику кількість
помилок, що допускаються органами досудового

О.О. Кравченко,
суддяАпеляційного суду
Київської області

слідства і судами у кримінальних справах про кон-
трабанду та адміністративних - про порушення
митних правил.

Узагальненнясудової практики у справах зазначе-
них категорій, проведене Верховним Судом України,
(далі - узагальнення судової практики) свідчить про
те, що більшість помилок пов'язана з неправильним
застосуванням норм матеріального права, а саме по-
милковою кваліфікацією вчиненихдіянь унаслідок не-
однакового розуміння змісту окремих ознак складу
злочину, поширювального чи обмежувального їх тлу-
мачення. Це стосується насамперед предмета і спо-
собів вчинення контрабанди, моменту закінчення цьо-
го злочину, добровільної відмови від його вчинення.
Виникають труднощі також при кваліфікації контра-
банди за сукупністю з іншими злочинами.

З урахуваннямситуації, що склалася, Пленум прий-
няв нову постанову від 3 червня 2005 р. М 8 «Про судо-
ву практику в справах про контрабандута порушення
митних правил» ' (далі - постанова), в якій дав роз'яс-
нення з найбільш актуальних питань, що виникають
у судовій практиці при розгляді справ зазначених кате-
горій, з метою забезпечення однакового застосуван-
ня відповідного законодавства всіма судами загальної
юрисдикції.

У п. 1 постанови акцентовано увагу на тому, що
при розгляді справ про контрабанду та порушення
митних правил слід користуватися визначеннями ос-
новних термінів і понять, наведеними у ст. 1 МК.

З метою запобігання обмежувальному тлумачен-
ню предмета злочину, передбаченого ст. 201 КК, Пле-

'Див : ВісникВерховного Суду України. - 2005. - МЕ б. - с. 10-13.
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нум роз'яснив у п. 2 постанови, що валюта, хоча окре-
мо й не названа законодавцем серед предметів кон-
трабанди, є предметом цього злочину , оскільки згідно
з п. 39 ст. 1 МК є товаром.

Як випливає з роз'язнення, наведеного в абзаці
другому того ж пункту постанови Пленуму, транс-
портні засоби розглядаються як товар у разі їх не-
реміщення через митний кордон з метою відчуження.

Різновидом товаруяк предмета контрабанди є елек-
трична, теплова та інші види енергії, що можуть не-
реміщуватися через митний кордон України трубо-
провідним транспортом та по лініях електропередачі.
Митні процедури на трубопровідномутранспорті й лі-
ніях електропередачі здійснюються відповідно до
гл. 20 МК, а також порядків митного контролюта мит-
ного оформлення природного газу, нафти, нафтопро-
дуктів, етилену, аміаку, що переміщуються через мит-
ний кордон України трубопровідним транспортом
(затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2003 р. М.) 1958), а також Порядку митно-
го контролю і митного оформлення електроенергії, що
переміщується через митний кордон України (затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів України від
10 грудня 2003 р. М 1909).

Однією з необхідних умов настання кримінальної
відповідальності за контрабандутоварів є вчинення та-
ких дій у великих розмірах. Тобто вартість товару є
кваліфікуючоюознакою складу цього злочину.

Згідно з приміткоюдо ст. 201 КК контрабанда вва-
жається вчиненою у великих розмірах, якщо вартість
товарів у 1000 і більше разів перевищує неоподаткову-
ваний мінімум доходів громадян. Пленум у п. 3 поста-
нови роз'яснив, що при вирішенні питання щодо роз-
міру контрабанди судам слід керуватися Законом від
22 травня 2003 р. М) 889-ІУ «Про податок з доходів фі-
зичних осіб».

Названим Законом запроваджені 1 січня 2003 р.
податкові соціальні пільги. розміри яких визначені у
ст. 6. У п. 22.5 ст. 22 цього Закону передбачено: якщо
норми законів містять посилання на неоподатковува-
ний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосу-
вання використовується сума в розмірі 17 грн., крім
норм ауміністративного та кримінального законоуав-
ство у частині кваліфікації злочинів або правопору-
шень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму
встановлюється на рівні податкової соціальної пільги,
визначеної підпунктом 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону для від-
повідного року. Зазначена сума обчислюється виходячи
з мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного року, за формулою:
[мінімальна заробітна плата хвіуповіуний % : 100 % =
розмір соціальноїпільги.

Підпунктом 22.4 ст. 22 того ж Закону на перехідний
період встановлено такі розміри податкової соціальної
пільги: у 2004 р. - 30 % суми податкової соціальної піль-
ги, визначеної у підпункті 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону, у
2005 р. - 50 %, у 2006 - 80 %, у 2007 - 100 % зазначе-
ної суми. Із 1 січня 2004 р. по 1 січня 2005 р. податкова
соціальна пільга становила 61,5 грн., а з 1 січня 2005 р.
по 1 січня 2006 р. становить 131 грн.

У Законі від 22 травня 2003 р. передбаченовнесен-
ня відповідних змін до КК та Кодексу про адміні-
стративні правопорушення, однак на час прийняття
Пленумом постанови їх внесено не було.

Під час узагальнення судової практики виявлено
розбіжності щодо визначення вартості товарів, пе-
реміщуваних через митний кордон України: в одних
випадках судді виходять із митної вартості , в інших -
із роздрібної. Слід мати на увазі, що митна і роздрібна
вартість обчислюються за різними критеріями. Відпо-
відно до статей 266, 274 МК основним методом визна-
чення митної вартості товарів, Що ввозяться (імпорту-
ються) на митну територію України та вивозяться
(експортуються) з неї, є метод визначення її за ціною
угоди, тобто ціною, яку фактично сплачено чи яка під-
лягає сплаті за товари. Складовими такої ціни є: фак-
тичні витрати на навантажування, транспортування,
комісійні, брокерські та інші платежі, сплата яких є

умовою ввезення або вивезення товарів. Роздрібна
вартість крім митної включає ще й суму митних пла-
тежів і зборів, податок на додану вартість (далі -
ПДВ), акцизний збір тощо. Правильною є практи-
ка тих судів, які при визначенні вартості. предмета
контрабанди та порушення митних правил виходять із
роздрібних цін на товари. У п.З п0станови Пленум
роз'яснив, що в разі потреби вартість предмета конт-
рабанди можна визначити на підставі висновку екс-
пертизи, вихідними даними для якої можуть бути відо-
мості, наявні у митних, товаросупровідних та інших
документах.

У п. 5 постанови дано роз'яснення щодо способів
переміщення предметів через митний кордон Украї-
ни із приховуванням від митного контролю. Під
використанням інших засобів чи способів, що утруд-
нюють їх виявлення, слід розуміти таке фізичне при-
ховування переміщуваних предметів, під час якого
службова особа митного органу не може їх виявити
шляхом звичайного візуального огляду або без засто-
сування технічних засобів контролю. Щодо іншого
способу приховування - шляхом надання одним
предметам вигляду інших - зазначимо, що це не
проста зміна зовнішніх ознак предмета, а така, яка
дає змогу віднести його до предмета іншого виду (так
зване камуфлювання).

Новим є роз'яснення, що стосується переміщення
через митний кордон предметів, які вилучено з цивіль-
ного обігу або обіг яких обмежено: історичних і куль-
турних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоак-
тивних, вибухових речовин, зброї та бойових припасів
(крім гладкоствольної мисливської зброї та боєпри-
пасів до неї), а так само стратегічно важливих сиро-
винних товарів, щодо яких законодавством встанов-
лено відповідні правила вивезення за межі України.
У п. 7 постанови зазначено, що незаконне переміщен-
ня через митний кордон таких предметів без спеціаль-
ного дозволу є контрабандою і тягне кримінальну
відповідальність незалежно віу способу переміщення,
вартості чи розміру преумета злочину.

За даними узагальнення судової практики, значно-
го поширення набули факти вчинення контрабанди
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історичних і культурних цінностей. При визначенні
поняття «культурні цінності» слід керуватися ст. 1 За-
кону від 21 вересня 1999 р. М) 1068 «Про визначення,
вивезення та повернення культурних цінностей».
Відповідно до цього Закону і ст. 1 КонвенціїЮНЕСКО
від 14 листопада 1970 р. «Про заходи, спрямовані на за-
борону та запобігання незаконному вивезенню, вве-
зенню та передачі права власності на культурні цін-
ності» (ратифікована указом Президії Верховної Ради
УРСР від 10 лютого 1988 р. М 5396-ХІ; набула чинності
28 червня 1988 р.) зазначене поняття є більш ширшим,
ніж поняття «історичні цінності», оскільки включає
предмети, що мають історичну, наукову. художню та
іншу культурну цінність. Тому при кваліфікації дій,
пов'язаних із переміщенням таких предметів через
державний кордон, необхідно враховувати, що
поєднання в одному предметі двох ознак - історичної
та культурної цінності - не є обов'язковим.

У ст. 10 названого Закону встановлено, що рішен-
ня про можливістьвивезення (у тому числі тимчасово-
го) культурних цінностей за межі України приймає
(з видачею відповідного свідоцтва) спеціально уповно-
важений орган - Державна служба контролю за пе-
реміщенням культурних цінностей через державний
кордон України при Міністерстві культури і мистецтв
України.

Суддям слід мати на увазі, що не всі предмети
культури та мистецтва визнаються культурними цін-
ностями і відповідно предметами контрабанди.
У п. 15 Інструкції про порядок оформлення права на
вивезення, тимчасове вивезення культурних ціннос-
тей та контролю за їх переміщенням через держав-

- ний кордон України (затверджена наказом Міністер-
ства культури і мистецтв України від 22 квітня 2002 р.
М9 258; зареєстрована в Міністерстві юстиції 9 липня
2002 р. за М.) 571/6859) та додатку М) 1 до неї визна-
чено, на які предмети культури вона не поширю-
ється. Належність предмета до культурних цінностей
та його вартість встановлюються на підставі виснов-
ку експертизи.

Із прийняттям нового КК до кола предметів кон-
трабанди було включено стратегічно важливі сиро-
винні товари. Це товари, особливо важливі з точки зо-
ру забезпечення економічної безпеки України, щодо
яких Президентом і (або) Урядом України встановлені
спеціальні правила вивезення. Такими товарами є ті,
експорт яких підлягає ліцензуванню або квотуванню
на підставі Закону від 16 квітня 1991 р. М! 959-ХІІ «Про
зовнішньоекономічнудіяльність», а також окремі види
сировини, що можуть використовуватися для створен-
ня військової та спеціальної техніки і підлягають дер-
жавному експортному контролю. Перелік зазначених
товарів міститься, зокрема, у постановах Кабінету Мі-
ністрів України від 15 липня 1997 р. М 742 «Про на-
дання спеціальних дозволів на користування ділянка-
ми надр з метою геологічного вивченнята видобування
стратегічно важливих копалин» і від 13 грудня 2002 р.
М 1911 «Про затвердження переліку товарів промис-
лового призначення, вивезення яких громадянами
України, іноземцями та особами без громадянства за
межі митної території України не допускається».

Узагальнення судової практики показало, що
судді часто припускаються помилок при встановленні
наявності чи відсутності в діяннях особи добровільної
відмови. Згідно 3 ч. 1 ст. 17 КК добровільною відмо-
вою є остаточне припинення особою за своєю волею
готування до злочину або замаху на злочин, якщо
при цьому вона усвідомлюваламожливість доведення
злочину до кінця.

Пленум виходить із того, що добровільна відмова
від вчинення контрабанди чи порушення митних пра-
вил (шляхом приховування предметів від митного кон-
тролю) можлива до моменту прийняття митним орга-
ном митної декларації (п. 8 постанови).

Аекларуванням визнається заявлення точних відо-
мостей про переміщувані предмети, необхідних для
здійснення митного контролю й митного оформлення.
Митний орган засвідчує прийняття товарів для митно-
го контролю й оформлення шляхом проставлення
відповідних відміток (зокрема, дати і часу прийняття)
на митній декларації та товаросупровіднихдокументах
(ч. 2 ст. 72 МК). декларація приймається до початку
перевірки заявлених у ній відомостей службовоюосо-
бою митниці: З моменту прийняття декларації митним
органом вона набуває статусу документа, який засвід-
чує факти, що мають юридичне значення [ч. 4 ст. 86

МК), і не може бути відкликана, змінена або доповне-
на (ст. 90 МК).

Таким чином, вирішальним з точки зору можли-
вості добровільної відмови від вчинення контрабанди
(шляхом приховування предметів від митного контро-
лю) є момент заповнення та подання митної декла-
рації. Після прийняття останньої митним органом доб-
ровільна відмова від вчинення цього злочину вже є
неможливою. Якщо під час митного контролю в особи
буде знайдено певні предмети, то такі дії слід вважати
закінченим замахом на злочин, який не доведено до
кінця з причин, що не залежали від її волі.

Особливуувагу Пленум приділив питаннямзагаль-
ної та спеціальної конфіскації майна у справах аналі-
зованих категорій (п. 13 постанови).

Санкціямистатей 201, 305 КК передбаченообов'яз-
кову конфіскацію предметів контрабанди. Ао такої
спеціальної конфіскації правила ч. 2 ст. 69 КК не за-
стосовуються.

Предмети зі спеціально виготовленими сховищами
та транспортні засоби, які використовувалисядля при-
ховуванняконтрабандного товару, можуть бути конфіс-
ковані на підставі п. 1 ч. 1 ст. 81 Кримінально-проце-
суального кодексу України (далі - КПК) як знаряддя
злочину за умови визнання їх речовими доказами. Не-
правильною є практика тих судів, які приймають
рішення про виключення з-під арешту таких транс-
портних засобів, посилаючись на те, що вони не нале-
жать засудженому або правопорушнику. Зазначені
транспортні засоби підлягають конфіскації незалежно
від того, хто є їхнім власником.

По-новому підійшов Пленум і до роз'яснення пи-
тань адміністративної відповідальності за порушення
митних правил (пункти 14-19).

У постанові про таке правопорушення суддя пови-
нен зазначити обставини останнього, час, місце, спо-
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Проблема своєчасного погашення боргів підприєм-
ствами все ще є актуальною для держави і кредито-
рів-господарюючихсуб'єктів. Часто становище останніх
безпосередньо залежить від визнання в судовому поряд-
ку боржниками тих підприємств, що неспроможні своє-
часно виконати свої фінансові зобов'язання й визнають-
ся банкрутами. Прийняття 14 травня 1992 р. Закону
М 234З-ХІІ «Про банкрутство» (далі - Закон Не 2343-ХІІ;
Законом від 30 червня 1999 р. М 784-ХІУ змінено редак-
цію й назву Закону: «Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його банкрутом»; далі -
[Закон М.) 784-ХІХЇ) значною мірою сприяло виконанню
політико-економічного завдання - забезпечити якнай-
швидшу реструктуризацію державних виробничих під-
приємств і створити на їхній базі господарюючі суб'єкти
з різними формами власності та перехід від монополь-
ного володіння державою всіма засобами виробництва
до передання їх частини у розпорядження підприємств
недержавної форми власності. Враховуючи науково об-
ґрунтовані висновки фахівців щодо удосконалення
правового регулювання інституту банкрутства під-
приємств та організацій, законодавець, формуючи пра-
вову основу діяльності підприємництва та його ефек-
тивного господарювання, вніс відповідні зміни до Закону
Міг 2343-ХІІ. Проте в ході його застосування стало зрозу-
мілим, що передбачені в цьому Законі правові регуля-
тивні механізми є недостатніми й недосконалими, до
того ж вони виявилися не зовсім узгодженими з іншими
законодавчими актами, зокрема з Цивільним кодексом
України (далі - ЦК) та Господарським кодексом України
[далі - ГК).

Найбільшою проблемою в нинішній судовій практиці
з вирішення справ цієї категорії є процесуальний меха-
нізм судового визнання підприємств-боржників банкру-
тами. Дуже хисткими виявилися статус та повноваження
учасників судового процесу, немає чітких процедур
гарантованого захисту власників майна від навмисного
створення умов для виникнення так званого пггучного
банкрутства. Особливо небезпечним за такої ситуації є
використання судів при застосуванні стратегії неспро-
можності підприємств-боржників своєчасно погасити

Правові проблеми щодо поновлення
платоспроможності підприємств: колізії
між законодавством і судовою практикою

доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондентАкадемії правовихнаук України

борги, що призводить до продажу за заниженими цінами
ліквідного майна підприємств без дотримання умов кон-
курентності, створення через судові процедури обста-
вин, за яких зацікавлений суб'єкт може скористатись
економічною структурою боргових зобов'язань, скупо-
вуючи майно за значно нижчою ціною, при цьому часто
наявна несплата податків [за процедурою санації] тощо.
Така негативна практика набула значного поширення.
У зв'язку з цим виникла потреба ретельно проаналі-
зувати діяльність суддів господарських судів, котрі,
скориставшись правом довільного тлумачення закону, в
деяких випадках у юридичному порядку сприяють ви-
знанню підприємства штучним банкрутом. Йдеться про
несумлінність, а не судові помилки деяких представників
системи правосуддя.

Проблематика, пов'язана зі штучним банкрутством,
нині дуже актуальна, й тому це негативне явище по-
требує копіткого аналізу, щоб з'ясувати технологію, за
допомогою якої деякі суб'єкти добиваються мети -
придбання підприємства, яке опинилося в стані банкрут-
ства, за мінімальною ціною.

Необхідно визнати, що штучне банкрутство є
серйозною загрозою не лише для інтересів трудових
колективів, а й інтересів держави, оскільки велика кіль-
кість економічно міцних виробничих комплексів з різних
причин перетворюється у боржників перед кредито-
рами, зупиняється виробництво, скорочується кількість
виробничого персоналу. Шляхом застосування судових
процедур поновлення платоспроможності таких під-
приємств розтягується на роки. Це фактично призводить
до руйнування виробничих потужностей, зниження
економічних, фінансових та соціальних показників, від-

чуження ліквідних рухомих і нерухомих об'єктів.
устаткування, матеріалів та ін. У такій ситуації роль
господарських судів надзвичайно відповідальна, а судді,
котрі спеціалізуються на справах про банкрутство,
мають бути обізнані 3 негативною практикою правоза-
стосування, яка призводить до цілком обґрунтованих
скарг і з'ясування Вищою радою юстиції обставин,
пов'язаних із порушенням суддями законності, недба-
лістю та несумлінністю у виконанні функцій госпо-

щ, мевшоугооз



дарського судочинства, що
порушення суддею присяги.

Суддя, розглядаючи справу про банкрутство, завжди
є основною особою процесу, котра має забезпечити
досягнення мети - поновлення платоспроможності гос-
подарюючих суб'єктів, а також виявлення всіх кредито-
рів і можливих санаторів. Раніше цю проблематику
досліджував відомий фахівець М.І. Тітов, який слушно
зазначав, що розгляд категорії справ у суді про
банкрутство належить до окремого провадження і не є
позовним'. Це означає, що деякі основні засади гос-
подарського процесу не застосовуються при розгляді
справ про поновлення платоспроможності боржника або
застосовуються з обмеженнями, й тому при вирішенні
питання судом щодо прийняття заяви кредитора до
провадження процесуальна відповідальність судді є
важливим моментом для подальшої підготовки та роз-
гляду справи про банкрутство.

У зв'язку з цим перед суддею постають складні
питання щодо того, чи правомірне: 1]до отримання
необхідних документів від банків, які здійснюють роз-
рахунково-касове обслуговування боржника; 2] до прий-
няття рішення кредиторами, які мають створити комітет
кредиторів; 3) до встановлення власника майна борж-
ника; 4) до отримання відповіді від органу, уповнова-
женого управляти державним чи комунальним майном,
та інших зацікавлених суб'єктів відомостей про фінан-
сове і майнове становище боржника - приймати ухвалу
до провадження відповідно до статей 15, 17 Закону
М9 784-ХІЧ? Чи судді необхідно прийняти спочатку
ухвалу суду про прийняття до свого провадження заяви
про банкрутство, в якій мають міститися вимоги до за-
значених суб'єктів щодо надання необхідних документів
та відомосТей? Натомість чи не буде передчасним, коли
суд зобов'яже заявника направити до офіційного друко-
ваного органу оголошення щодо порушення справи про
банкрутство, оскільки в умовах конкуренції це може
значною мірою дискредитувати боржника, вплинути на
його стосунки з діловими партнерами? Важливо
відмітити, що не зайвим буде у підготовчому засіданні
суду за участю зацікавлених сторін та третіх осіб
з'ясувати, чи задовольняв раніше суд вимоги кредиторів
або відхиляв претензії боржника, оскільки такі фінансові
дії мають обліковуватися на позабалансовому рахунку
боржника.

Таким чином, зазначені питання - це далеко не
повний перелік тих, які постають перед суддями та ін-
шими учасниками процесу на стадії порушення прова-
дження у справі про поновлення платоспроможності
боржника. Без їх з'ясування суддя навряд чи правильно
визначить процесуальне становище учасників судового
процесу, і найголовніше - зможе переконатися в то-
му, що відсутні ознаки зловмисного чи фіктивного
банкрутства.

Зважаючи на об'єктивні обставини, які потрібно
з'ясувати судді з урахуванням особливостей застосуван-
ня норм, що містяться у Законі Пе 784-ХІУ, на наш
погляд, основне його завдання - реалізувати передба-
чені в цьому Законі заходи щодо економічного оздоров-
лення підприємства та відновлення його платоспро-
можності. Господарський суд як суб'єкт судової влади,
дотримуючись державної політики зміцнення і розвитку
економіки, має опікуватися дотриманням всіх процедур,

МОЖНд ТРдКТУВдТИ ЯК спрямованих на збереження ефективної роботи госпо-
дарюючих суб'єктів і запобігання їх банкрутству. Така
практика, запроваджена, зокрема, Господарським судом
Автономної Республіки Крим, заслуговує на підтримку.

Однак трапляються випадки, коли деякі судді засто-
совують механізм штучного банкрутства, порушуючи
провадження у справі про банкрутство підприємства
(будь-якої форми власності) без з'ясування всіх обставин
і вже самим фактом офіційної публікації про це завдаю-
чи йому шкоду, а через певний час закривають справу,
розгляд котрої викликаний лише формальними підстава-
ми. Проте такі непродумані дії судді призводять до тяж-
ких фінансових та економічних наслідків. Найбільш ти-
пові ознаки створення умов для штучного банкрутства
можна простежити у діяльності деяких суддів, які застосо-
вують судові процедури, визначені в Законі М.) 784-ХІХ/.

Для з'ясування процесуальних стадій штучного
банкрутства підприємства наведемо приклад з практики
застосування суддею С. Господарського суду Житомир-
ської області законодавства про банкрутство, що матиме
важливе значення для подальшої діяльності системи гос-
подарських судів.

Перша стадія - це забезпечення майнових інтересів
кредиторів. У ст. 13 Закону Ма 784-ХІУ міститься загальне
положення про те, що з метою забезпечення майнових
інтересів кредиторів в ухвалі господарського суду про
порушення провадження у справі про банкрутство або в
ухвалі, прийнятій на підготовчому засіданні, вказується
про введення процедури розпорядження майном борж-
ника і призначається розпорядник майна у порядку,
встановленому цим Законом. Розпорядник майна призна-
чається господарським судом із числа осіб, зареєстро-
ваних державним органом з питань банкрутства як
арбітражні керуючі.

Процедура порушення провадження у справі та
проведення підготовчого засідання передбачена статтями
64, 65 Господарського процесуального кодексу України
(далі - ГПК). У зазначеній спеціальній нормі Закону
Ме 784-ХІУ, а також у загальних нормах Кодексу не ви-
значена чітка процедура встановлення особи арбітраж-
ного керуючого, який призначається розпорядником
майна боржника, не вказані умови внесення учасниками
процесу пропозицій щодо такої кандидатури, а також
переліку осіб, котрі мають бути присутніми на засіданні
суду, на якому призначатиметься розпорядник майна.

Суддя орієнтується на те, що згідно зі ст. 13 Закону
М.) 784-ХІУ розпорядник майна має бути відомим госпо-
дарському суду і призначається із числа осіб, заре-
єстрованих державним органом з питань банкрутства як
арбітражний керуючий. Вимоги до таких осіб полягають
у тому, що розпорядником майна може бути призначено
фізичну особу-суб'єкта підприємницької діяльності, яка
не є заінтересованою особою стосовно боржника та кре-
диторів і яка має ліцензію арбітражного керуючого. Вра-
ховуючи принцип об'єктивності та неупередженості, суд-
дя повинен насамперед запросити в судове засідання
учасників, які зацікавлені у розгляді справи, тобто борж-
ника, кредитора, арбітражного керуючого тощо. Беручи
до уваги зміст загальної норми ст. 65 ГПК, суддя вчиняє
дії з підготовки справи до розгляду, зокрема зобов'язує
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сторони, інші підприємства, організації, державні та інші
органи, їх посадових осіб виконати певні дії, витребовує в
них документи, необхідні для вирішення спору, а також
вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного
і своєчасного вирішення господарського спору. Оскільки
в Законі М 784-ХІУ передбачена вимога до арбітражного
керуючого діяги на підставі ліцензії, то суддя в порядку
ст. 65 ГПК має перевірити ії дійсність. Необхідно викона-
ти й таку процесуа'льну вимогу, згідно з якою від арбіт-
ражного керуючого потрібно отримати письмову згоду,
що можливо лише за умови особистої присутності від-
повідної кандидатури на засіданні суду. Участь кредиторів
при розгляді питання про призначення розпорядника
майна теж необхідна, що підтверджено змістом абзацу
другого п. 2 ст. 13 Закону М 784-ХІУ, в якому зазначено
їхнє право запропонувати суду свою кандидатуру розпо-
рядника майна, а особиста участь арбітражного керую-
чого дає можливість з'ясувати його можливу зацікавле-
ність у розгляді справи, оскільки боржник і кредитори як
учасники процесу мають право заявити стосовно нього
відвід. На жаль, неправильне розуміння вимог зазначе-
ного Закону іноді призводить до помилкових рішень.

Так, при розгляді справи про банкрутство відкритого
акціонерного товариства «Завод «Будматеріали» (далі -ВАТ), що у м. Житомирі, суддя місцевого господарського
суду С. прийняла ухвалу без здійснення необхідних дій з
підготовки справи до розгляду. При призначенні розпо-
рядником майна цього підприємства арбітражного керую-
чого, по-перше, суд не витребував ліцензії, по-друге, суддя
на час постановлення ухвали не мала письмової згоди
арбітражного керуючого на призначення його розпоряд-
ником майна ВАТ. Клопотання від регіонального агент-
ства з питань банкрутства боржника з пропозицією
призначити М. арбітражним керуючим ВАТ суд отримав
11 жовтня 2002 р., а заява арбітражного керуючого скла-
дена лише через місяць після його призначення згідно з
ухвалою суду від 25 вересня 2002 р. Отже, на час підго-
товки, проведення засідання та постановлення ухвали про
призначення М. розпорядникбм майна ВАТ у судовій
справі не було ні заяви арбітражного керуючого про
призначення на посаду розпорядника майна, ні докумен-
тів, які б підтверджували відповідні повноваження, ні
належного клопотання регіонального агентства з питань
банкрутства боржника, а також не було згоди учасників
процесу у справі про призначення цієї особи на зазначену
посаду. Суддя також не встановив, як вимагається у п. 3

ст. 13 Закону М 784-ХІУ, чи є арбітражний керуючий М.
заінтересованою особою стосовно боржника ВАТ.

Друга стадія створення умов для штучного банкрут-
ства пов'язана з усуненням керівництва боржника від
управління майном. Аналіз пунктів 16, 17 ст. 13 Закону
Мт.» 784-ХІУ свідчить, що повноваження керівника борж-
ника або його органів управління, покладені на них
відповідно до законодавства чи установчих документів,
можуть бути припинені у разі, якщо вони не вживають
заходів, спрямованих на забезпечення збереження
майна боржника, створюють перешкоди діям розпоряд-
ника майна чи допускають інші порушення законодав-
ства. У такому разі за клопотанням комітету кредиторів
виконання обов'язків керівника боржника згідно з ухва-
лою господарського суду тимчасово покладається на
розпорядника майна до призначення в порядку, визна-
ченому законодавством та установчими документами,

нового керівника боржника. За наявності умов, що є
загрозливими для фінансового та майнового стану під-
приємства, господарський суд постановляє ухвалу щодо
припинення повноважень керівника або органів управ-
ління боржника, яка може бути оскаржена у встанов-
леному порядку. 3 дня постановлення господарським
судом ухвали про припинення повноважень керівника
боржника або його органів управління розпоряднику
майна протягом трьох днів передаються бухгалтерська та
інша документація боржника, печатки і штампи, балан-
сові відомості Щодо матеріальних та інших активів.

У зв'язку з постановленням судом такої ухвали у
законодавстві не передбачено реальних процесуальних
прав для керівництва боржника і власників підприємства
щодо участі в процедурі банкрутства та управлінні
майном боржника, що унеможливлює захист від неза-
конних дій, спрямованих на привласнення майна з боку
сторонніх осіб за допомогою безвідповідальних дій
арбітражного керуючого, який водночас має статус роз-
порядника майна, керуючого санацією.

Отже, правових засобів запобігання такій ситуації
законом не передбачено, а тому фактичні керівники та
власники майна від подолання неплатоспроможності
боржника усуваються. Так, при створенні умов для цггуч-
ного банкрутства керівництво підприємства, яке усунуто
згідно з ухвалою суду в порядку, передбаченому в ст. 13

Закону Ме 784-ХІУ, і його власник стають фактично лише
спостерігачами цього процесу, але не можуть прямо або
опосередковано впливати на розвиток подій. Таким чи-
ном, виникає ситуація, коли зазначені особи мають захи-
щати свої права не шляхом участі у судових розглядах
справи про банкрутство, а іншим способом, відповідно
керуючись при цьому й іншими законодавчими актами.

Проблема, пов'язана зі створенням штучного банк-
рутства, як свідчить практика, безпосередньо стосується
трудового колективу боржника. У Законі Ме 784-ХІУ не
врегульовані особливості процесуальної процедури
усунення керівника підприємства-боржника від посади.
Застосовуючи спрощену процедуру відсторонення
керівника від участі у розгляді справи з допомогою судо-
вої ухвали, суд виходить з необов'язковості його запро-
шення у судове засідання. Проте аналіз статей 43, 30, 65
ГПК та вимог Кодексу законів про працю України свід-
чить, що справа не може бути розглянута у судовому за-
сіданні за відсутності зацікавленої особи, права якої є
предметом розгляду суду, а також якщо їй належним
чином не повідомили про час і місце розгляду справи.
Огже, неповідомлення керівника підприємства-боржни-
ка про час і місце розгляду справи щодо звільнення його
з посади є штучним усуненням зацікавленої особи тру-
дового колективу від такого розгляду, грубим порушен-
ням суддею вимог чинного законодавства.

Однак не можна вважати судовою помилкою дії суд-
ді С. Господарського суду Житомирської області, яка
без належної оцінки наявних у справі доказів (хоча
це вимагається у ст. 43 ГПК, п.2 ст. 12, ст. 13 Закону
М 784-ХІУ) своєю ухвалою припинила повноваження
голови правління ВАТ, водночас ці повноваження тим-
часово було покладено на арбітражного керуючого -
розпорядника майна М. Підставою для постановлення
такої ухвали суддя назвала лише клопотання ініціюючого
кредитора - Податкової інспекції Житомирської області,
хоча до суду не надійшло жодних документів, які б свід-
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чили про порушення законодавства та перешкоджання з
боку голови правління ВАТ здійсненню діяльності розпо-
рядника майна. У цьому випадку керівник трудового
колективу, як свідчать матеріали судової справи, виявив
ініціативу й намагався розрахуватися з боргами підприєм-
ства. Він також звернувся до суду з клопотанням про
допуск до участі у розгляді справи та заявив про намір
укласти мирову угоду, що підтверджується платіжними
документами про перерахування ВАТ заборгованих сум
визначеним кредиторам. Проте суддя при підготовці
судового засідання на порушення вимог статей 4', 30, 65
ГПК, п. 2 ст. 12, ст. 13 Закону М) 784-ХІУ не повідомила
не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання та не
викликала до суду в порядку підготовки до нього серед
інших зацікавлену особу - голову правління ВАТ. За
скороченою процедурою розгляду справи суд відповідною
ухвалою звільнив голову правління ВАТ з посади навіть
без надання йому можливості дати суду пояснення з
приводу наведених у заяві кредитора фактів порушення
ним законодавства під час виконання своїх обов'язків.
Таким чином, суддя штучно створила перепони, коли
законний представник трудового колективу був позбав-
лений права ознайомитися з матеріалами справи, подати
важливі докази та висловити свої заперечення.

Призначення арбітражного керуючого замість керів-
ника підприємства значно погіршує фінансову ситуацію
такого підприємства, коли відновлення його платоспро-
можності суд доручає особі, котра не спроможна реаль-
но змінити стан справ із фінансовою заборгованістю
перед кредиторами. При застосуванні такої процедури
суддя повинен розуміти, що його дії унеможливлюють
оскарження керівництвом підприємства-боржника в
апеляційному порядку ухвали суду. Як свідчать матеріа-
ли розглядуваної справи. голова Господарського суду
Житомирської області повернув апеляційну скаргу усу-
нутого від посади керівника ВАТ у зв'язку з тим, що
право на оскарженнямає тільки сторона у справі. Саме
в такий спосіб керівник підприємства-боржника втратив
свій статус. Звичайно, не можна в цьому випадку
розцінювати дії судді як иавмисні, але виникає сумнів у
тому, що під час постановлення ухвали суд розглядав
можливість виникнення негативних наслідків для борж-
ника. Згодом були проведені позачергові збори акціоне-
рів ВАТ і головою його правління обрано іншу особу.
Проте й новообраний керівник підприємства не міг кон-
курувати з новообраним арбітражним керуючим і лише
через два місяці був допущений до виконання своїх
обов'язків. Після початку виконання обов'язків голови
правління суддя тільки на підставі пояснень арбітраж-
ного керуючого М., без належної оцінки обставин спра-
ви, без запрошення новообраного керівника підприєм-
ства на засідання суду відповідною ухвалою припинила
його повноваження як голови правління, знову тимча-
сово поклавши їх на арбітражного керуючого М. Можна
дискутувати щодо права судді господарського суду
визначати, яка особа здатна забезпечити платоспро-
можність підприємства-боржника і не допустити його
банкрутства, але процедура усунення керівника трудо-
вого колективу та заміни його арбітражним керуючим
викликає сумнів щодо доцільності застосування суддею
таких процесуальних дій.

На третій стадії створення умов для штучного
банкрутства вирішуються питання санації. Відомо, що

цю категорію розуміють як систему економічно-органі-
заційних заходів, спрямованих на оздоровлення фінан-
сового стану підприємства-боржника. Саме третя стадія
є найважливішою для розуміння процесу створення
штучного банкрутства підприємства.

У ст. 3 Закону М? 784-ХІУ передбачена процедура
надання фінансової допомоги підприємству-боржнику в
порядку досудової санації. Так, власником майна борж-
ника -'державного чи приватного підприємства. його
засновниками (учасниками), кредиторами, іншими осо-
бами в межах заходів щодо запобігання банкрутєтву
боржника може бути надана фінансова допомога в роз-
мірі, достатньому для погашення його зобов'язаньперед
кредиторами, у тому числі зобов'язань щодо сплати
податків і зборів (обов'язкових платежів) та відновлення
платоспроможності боржника [досудова санація). У За-
коні не передбачено можливості вирішення через комі-
тет кредиторів надання фінансової допомоги зазначеним
особам у процесі застосування до боржника судових
процедур. Проте аналіз ч. 7 ст. 17, п. 7 ч. 1 ст. 40 зазна-
ченого Закону та статей 526, 528 ЦК свідчить, що влас-
ник майна підприємства може задовольнити вимоги
кредиторів навіть без згоди органів управління борж-
ника у разі небезпеки втратити право на майно
боржника внаслідок застосування процедур, передбаче-
них цим Законом. Наслідком задоволення вимог креди-
торів є припинення повноважень у справі про банкрут-
ство. Здавалося б, усе зрозуміло, проте реалізувати через
суд таку можливість на рівних умовах може не кожна
вказана особа. Як і в наведеному прикладі, дії судді у
здійсненні процедури банкрутства іноді призводять до
помилкового застосування вимог чинного законодавства.

Відповідно до змісту ст. 4 Закону Пч 784-ХІУ до борж-
ника застосовуються такі судові процедури банкрутства:
розпорядження майном боржника, Мирова угода, санація,
ліквідація банкрута. Але вже в назві цього Закону визна-
чено пріоритети, що мало б зумовити такий режим здійс-
нення повноважень керуючого майном, котрий унемож-
ливив би виникнення такого стану зі платоспроможністю
боржника, що призводить до ліквідації підприємства. Са-
ме за неухильним дотриманням цієї умови держава дові-
рила здійснювати судовий контроль господарським судам.

Відповідно до вимог п. 11 ст. 13 Закону М) 784-ХГУ

органи управління боржника не мають права без згоди
розпорядника майна провадити процедури ліквідації та
реорганізації боржника, створювати філії і представ-
ництва, сплачувати дивіденди тощо. Слід відмітити, що в
п. 13 ст. 13 цього Закону встановлено обов'язок керів-
ника або органу управління майном боржника виключно
за погодженням з розпорядником майна укладати угоди
щодо: передачі нерухомого майна в оренду, заставу, вне-
сення зазначеного майна як внеску до статутного фонду
господарського товариства або розпорядження таким
майном іншим чином; одержання та видачі позик (кре-
дитів), поручительства і видачі гарантій, уступки вимоги,
переведення боргу, а також передачі в довірче управлін-
ня майна боржника; розпорядження іншим майном
боржника, балансова вартість якого складає понад 1%
балансової вартості активів боржника.

Таким чином, у випадках, коли арбітражний керую-
чий отримає за рішенням суду статус розпорядника
майна, він одночасно виконує й обов'язки керівника під-
приємства-боржника. Але при цьому суддя має розуміти.
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() виникає ситуація, яка вже на початку процедури
відновлення платоспроможності підприємства може
призвести до безпідставного розпродажу майна несум-
лінним арбітражним керуючим, особливо коли в таких
діях можуть бути зацікавлені особи, котрі рекомендува-
ли судді саме цю кандидатуру на зазначену посаду.

Так, усупереч вимогам статей 526, 528 ЦК щодо
належного виконання зобов'язання іншою особою в разі
виникнення небезпеки втратити право на майно борж-
ника у розглядуваному прикладі суддя господарського
суду не взяла до уваги заяву представника кредитора,
співвласника підприємства щодо припинення проваджен-
ня у справі про банкрутство ВАТ у звязку з виконанням
боржником усіх своїх зобов'язань перед кредиторами.
Суддя не звернула уваги на надані суду представником
боржника докази про перерахування кредиторам усіх
заборгованих сум. Перерахування боргу здійснювалось
акціонерами, тобто власниками підприємства-боржника в
порядку, зазначеному у статтях 526, 528 ЦК, і, таким
чином, у судді з'явилися всі підстави припинити прова-
дження у справі про банкрутство, оскільки боржник ви-
конав усі зобов'язання. Це жодним чином не суперечило
вимогам Закону Пе 784-ХІУ, в якому не міститься заборо-
ни щодо перерахування боргу в процесі процедури банк-
рутства та санації підприємства його власниками. Замість
припинення процедури банкрутства суддя відповідними
ухвалами суду затвердила звіти арбітражного керуючого,
в яких зазначається, що до останнього не надійшли доку-
менти, які б засвідчували, що заявники взагалі бажають
стати інвесторами у процедурі санації ВАТ. 3 такою моти-
вацією суддя постановила ухвалу щодо продовження ви-
конання процедур санації, передбачених цим Законом.

Скориставшись потуранням з боку судді, арбітраж-
ний керуючий за два роки проведення процедури санації
за безцінь реалізував рухоме і нерухоме майно підприєм-
ства, що є підставою для порушення прокуратурою кримі-
нальної справи за фактом зловживання службовими осо-
бами підприємства службовим становищем за ознаками
злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 364
Кримінального кодексу України (далі - КК). Кримінальну
справу було порушено за фактом незаконного розпро-
дажу майна боржника при здійсненні процедури банк-
рутства підприємства. Але ці дії органів прокуратури були
викликані зверненнями трудового колективу, завдяки чо-
му вдалось уникнути незворотних наслідків через розпро-
даж майна, і, таким чином, повного банкрутства борж-
ника. Характерним є те, що в такий спосіб, реалізуючи
майно, матеріали та устаткування, особи, які призначали-
ся керуючим майном і водночас керуючим санацією, були
підконтрольні виключно судді, до суду надавалися
відповідні звіти. Отже, виходить, що суддя причетна до
створення умов для штучного банкрутства. При цьому
суддя затверджувала звіти зазначених осіб щодо дій, які
стали підставою для порушення кримінальної справи.
У чому тоді полягає судовий контроль за ходом виконання
функцій арбітражним керуючим, керуючим санацією
підприємства-боржника, якщо було здійснено реалізацію
майна на значно більшу суму (навіть з урахуванням за-
ниженої вартості від продажу), ніж заборговані суми?
5 и т т а гу

Е Гроші, отримані від реалізації майна, навіть не аку-
мулювалися на спеціальному рахунку підприємства для
погашення кредиторської заборгованості. Чи не слід до
таких випадків ставитись як до процесу послідовного
руйнування економіки підприємства?

У наведеному прикладі загальний борг підприєм-
ства відповідно до заяви щодо порушення справи про
банкрутство становив 85 тис. 774 грн. (інша заборгова-
ність, у тому числі із заробітної плати, була відсутня),
протягом процедури банкрутства борг збільшився до
136 тис. грн. У жовтні 2003 р. (тобто через рік) усі борги
підприємства були сплачені й ці суми зараховані до
державного та місцевих бюджетів. Незважаючи на
наведені обставини та накладення арешту і заборони
на продаж майна відповідно до ухвали одного із район-
них судів Житомирської області, суддя не врахувала
відсутність боргів, і за погодженням із комітетом кре-
диторів (податкова інспекція. відділення пенсійного
фонду та ін.) було реалізовано майно на суму, значно
більшу, ніж сума боргу.

Примітно, що судді при розгляді справ про банкрут-
ство часто припускаються й звичайних порушень, таких,
як: неправильне застосування закону щодо визнання прав
кредиторів; прийняття ухвали на підставі клопотання осіб,
котрі не можуть бути суб'єктами звернення; сприяння
продажу під час процедури санації майна окремими при-
ватним особам за наявності проектів санації щодо ціліс-
ного майнового комплексу; не реагування на порушення
законодавства з боку арбітражних керуючих щодо вико-
нання ними своїх обов'язків з простроченою ліцензією
або без ліцензії тощо.

Завершуючи розгляд характерних стадій доведення
підприємства до штучного банкрутства, слід відмітити,
що в ході застосування через суд процедури банк-
рутства підприємства особа, яка прагнутиме вчинити
незаконні дії, знайде велику кількість неузгодженостей,
прогалин у Законі Не 784-ХІУ, завдяки яким намагати-
меться досягти своєї мети. До найбільш тяжких наслід-
ків такі дії під час процедури банкрутства можуть при-
звести, коли представники судової влади неналежним
чином (несумлінно) розглядають справу щодо віднов-
лення платоспроможності підприємства та визнання
його банкрутом. Аише суддя є повноважною проце-
суальною особою, на яку покладено відповідальність за
результати незаконнихдій учасників судового процесу,
оскільки суддя призначає розпорядника майна, арбіт-
ражного керуючого та керуючого санацією, затверджує
звіти останнього, має інші важливі повноваження для
реагування на незаконну поведінку учасників справи
про банкрутство. Така роль господарського суду в спра-
ві про штучне банкрутство пов'язана зі статусом судді,
його незалежністю і самостійністю у прийнятті судових
рішень у господарських справах. За умови неухильного
дотримання закону можна досягти бездоганності
процесу в справах про банкрутство підприємства, що
може бути показовим для вирішення всіх питань
поновлення платоспроможності і проведення судового
контролю в інтересах власників майна, трудових
колективів і держави в цілому.

]п [ііх ипісіе, Ше (шґІюг' ста/ухез [ОУОССЬЇІН'Л]пазах“ 0] 1170 ехатіпп/іоп Ьу сонтфанов“ ґетит! !0 пп!/[ПЛ]Ьипйтрґсу ()[етеґрґізєьіНе 11150

етрІшзігез [Ілє ітрогґапєе/ог !].70 соштз Іо шатер-с Іо [(]і'гтрозіп'оп шЬі/е аттіпіпд Ші; саґєзту0] (17595 [та зґґеззез Ше леса/(ж ітрґш'е-
тел! 0] гезресііі'е [еда/япон.
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В.Г. Пшеничний,

Психотропні й наркотичні речовини були відомі
людству з ІІІ тис. до н. е. Так, у середині [І] тис. до н. е.
китайці відкрили лікарські та ейфорійні властивості ко-
нопель (каннабісу), а індіанці Південної Америки -
тонізуючі властивості листя чагарнику коки. Шумери за
2 тис. років до н. е. почали використовувати в медицині
й побуті опій снодійного маку, а в ХІ] ст. до н. е. їхній
досвід перейняли єгиптяни. З лікувальними та оп'яняю-
чими властивостями опію були обізнані також лікарі
Давньої Греції й Давнього Риму. дуалізм цих речовин
[їх незамінність там, де необхідно зняти біль та полег-
шити страждання, і водночас здатність негативно впли-
вати на центральну нервову систему, викликати стан
ейфорії та хворобливу пристрасть до них) змусив сус-
пільство обмежувати їх використаннялише з релігійни-
ми або лікувальними цілями '.

Однак із середини ХІХ ст. ситуація у сфері обігу
наркотичних засобів різко змінилася. Зловживання ними
[опіофагія та опіокуріння) поступово набували масового
характеру в багатьох країнах, особливо в Далекосхідно-
му, Середньоазійському та Закавказькому регіонах Ро-
сійської імперії, що стало можливим завдяки активній
діяльності Ост-Індських британської та голландської
компаній, які культивування опіумного маку, вироблен-
ня з нього опію і торгівлю ним зробили своєю моно-
подією. Жертвами «вільної» торгівлі опієм стало насе-
лення не лише південноазійських колоній Англії, США,
Франції, Голландії, а й цих країн та вказаних регіонів
Російської імперії 3.

Іншим чинником, який прискорив поширення
фактів зловживання наркотичними засобами, став про-
грес у галузі органічної хімії, фармакології та технології
їх виробництва з опійного снодійного маку, конопель і

листя коки. Це призвело до того, що у вільному обігу
з'явилися такі похідні опію, як морфін, кодеїн, героїн, а
також кокаїн, отримуваний фармакологами з листя ко-
каїнового куща 3. Через відсутність міжнародних і внут-
рішньодержавних правових основ контролю за їх обі-
гом такі засоби виготовлялись у необмеженій кількості
і безперешкодно надходили у продаж та споживалися.
Надмірне застосування у фармакотерапії названих
медикаментів наприкінці ХІХ ст. у багатьох країнах, у
тому числі й у Російській імперії, сприяло окрім опіоку-
ріння також поширенню зловживань морфіном, герої-
ном і кокаїном.

Тенденції й масштаби зловживань вказаними нарко-
тиками викликали велику занепокоєність з боку гро-

Міжнародне співробітництво
у сфері боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів і психотропних речовин

суддя Конституційного Суду Украіни

мадськості, лікарів (особливо психіатрів), юристів і полі-
тиків. Вони були серйозно стурбовані тим, що розвиток
капіталізму і науково-технічний прогрес супроводжували-
ся зростанням не тільки пияцтва та алкоголізму, а й нар-
котизму. Темпи поширення останнього з кожним роком
зростали, а на початок ХХ ст. він набув характеру соціаль-
ного лиха у зв'язку не тільки 3 погіршенням генотипу осо-
бистості та генофонду суспільства, а й із зростанням зло-
чинності, пов'язаної зі зловживанням наркотиками.

Аналіз вітчизняної й зарубіжної антинаркотичної лі-

тератури показав, що немедичне споживання наркотиків,
наприклад куріння опію в Китаї і Далекосхідному регіоні
Російської імперії, Бірмі, Персії, вживання опію в їжу в
Індії та інших країнах Азії, каннабісу в Індії (чарас, ган-
джа, бханг), Єгипті (гашиш) і Марокко (кіф), а також жу-
вання листя коки, поширене серед корінного населення
Південної Америки, розглядалося в кінці ХІХ ст. як
локальне явище. А на міжнародному рівні обіг наркотиків
аналізувався тільки у зв'язку із законним і нелегальним
експортом опію (з країн Південної і Південно-Східної
Азії), морфіну, героїну і кокаїну (з країн Європи) до Ки-

таю, а також із контрабандою гашишу в Єгипет (з інших
країн Східного Середземномор'я). Разом з тим було зро-
зумілим те, що такі країни-«споживачі», як Китай, не в
змозі самостійно вирішувати складні внутрішні проблеми
боротьби з контрабандою і торгівлею опіумом без співро-
бітництва з країнами, в яких він виробляється. Країни-
«постачальники» не вправі були заперечувати свою відпо-
відальність за загострення проблеми поширення опіоманії
в інших країнах, яка стала торкатись і їх самих. Визнання
цих фактів є однією 3 обставин, що сприяли виникненню
і розвитку Міжнародного співробітництва у сфері контро-
лю за обігом наркоречовин.

Міжнародний контроль за обігом наркотичних за-
собів і психотропних речовин базується на багатосто-
ронніх договорах у період з 1912 по 1988 р. ' і на внут-

див.: Б а 60 в н Д. Путевка вад. - М.,1973.- С. 87-120; П я тн и цка я И.Н.
Клиническая наркология.- М., 1975. - С. 57-59; Г р и н е н К О И. Наркобиз-
нес и национальнаябезопасность. - Киев, 2004. - С. 11.

2Див.: Бюллетень по наркотическимсредствам. - ООН. Нью-Йорк, 1965. -
Т. 17, На 3. - С, 3-11; Большая медицинская энциклопедия.- м., 1961. -Т.19.- С. 945,
? див.: П 9 т п о в В. Лекерство, организм, Фармакологическийэффект. - Со-
Фия, 1974. - С. 248.

' див.: А н и с и м о в Л.Н, Наркотики: правовой режим. - М., 1974. - С. 8-32;
Рексельд Б., Здмондсон К,,Хан И, и др. Руководствопо контролю
за наркотическими средствами и психотропными веществами. - Женева,
1987. - С. 18-21.
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рішньодержавній перевірці та спостереженні за діяль-
ністю, пов'язаною із зазначеними засобами, що здійс-
нюються кожною країною в межах її юрисдикції.
Згідно з положеннями договорів сторони зобов'язані
приймати необхідні антинаркотичні законодавчі акти,
вживати адміністративні та кримінально-правові захо-
ди, а також співробітничати як із міжнародними орга-
нами з контролю за наркотиками, так і з іншими
країнами. '

Перший міжнародний орган, який почав вирішува-
ти проблеми в цій сфері, - Міжнароднакомісія з опію.
Вона складалася з представників 13 країн (Австро-Угор-
щина, Велика Британія, Італія, Китай, Нідерланди, Ні-
меччина, Персія, Португалія, Російська імперія, США,
Сіам, Франція, Японія). Її перша нарада відбулася в
Шанхаї у 1909 р. Трирічна дискусія сприяла підписанню
в Гаазі першої Міжнародної конвенції з опію 1912 р.
(далі - Гаазька конвенція 1912 р.). Відповідно до цього
міжнародного закону Асамблея Аіги Націй заснувала
консультаційний комітет з торгівлі опієм та іншими
наркотичними лікарськими засобами, який мав надава-
ти допомогу Раді Аіги Націй і консультувати її з цієї
проблеми.

Положення Гаазької конвенції 1912 р. були спря-
мовані на попередження поставок нелегальних партій
наркотичних засобів у країни-імпортери, однак стало
зрозумілим, що без системи звітності й моніторингу
неможливо контролювати дотримання або недотри-
мання договірних положень країнами-експортерами.
Крім того, недосконалість національних систем нарко-
контролю в деяких країнах-експортерах (а також
діяльність ряду недоброякісних виробничих і торго-
вельних компаній) перешкоджала заходам із попере-
дження контрабанди опію в країни. які стикалися з
проблемою наркотизму.

Зазначені обставини змусили міжнародне співтова-
риство розпочати пошук нових форм контролю за обі-
гом опію. Значним кроком уперед у цьому напрямі ста-
ла друга Міжнародна конвенція з питань урегулювання
виробництва, внутрішньої торгівлі і вживання готового
опію, підписана в Женеві у лютому 1925 р. (набрала
чинності у вересні 1928 р.; далі - Женевська конвенція
1925 р. Україна у складі СРСР приєдналася до неї 20 січ-
ня 1936 р.).

Закріплюючи принципи Гаазької конвенції 1912 р.,
розробники Женевської конвенції 1925 р. встановили,
що наркотики можуть вироблятися лише для законних
потреб держав, і включили до списку наркотичних за-
собів (доповнивши вже визначені у Гаазькій конвенції
1912 р.) такі, як кокаїновий кущ, кокаїн-сирець, індій-
ська конопля, надавши в майбутньому можливість
підвести під дію Женевської конвенції 1925 р. будь-яку
речовину, після вживання якої, за висновком уповнова-
женого на те компетентного органу, можливі такі ж
шкідливі наслідки, як і речовин, що визначені в цій
Конвенції (ст. 10).

У Женевській конвенції 1925 р. встановлено поря-
док здійснення контролю за особами, які займалися ви-
готовленням наркотиків, і над приміщеннями, в яких
вони були виготовлені, а також контроль за міжнарод-
ною торгівлею наркотичними засобами. Згідно з цим
порядком у кожному випадку на ввезення чи вивезен-

ня наркотиків, які підпадають під дію цієї Конвенції,
має бути виданий окремий дозвіл із вказівкою найме-
нування речовини, її кількості, адреси та інших рекві-
зитів імпортера й експортера. Для запобігання витоку
наркотиків із законного обігу в період їх експорту-ім-
порту положеннями Конвенції врегламентовано також
порядок транзитних перевезень і зберігання наркотиків
на складах третіх країн.

Таким чином, нормами Женевської конвенції
1925 р. введено систему ліцензій і реєстрації зовніш-
ньоторговельних операцій з наркотиками, згідно з якою
держави були зобов'язані надавати ретельно підрахо-
вані статистичні відомості щодо таких операцій. Поряд
із цим була введена [хоча й у недосконалій формі) сис-
тема оцінки потреб країн у наркотичних засобах. Кон-
троль за здійсненням взятих державою зобов'язань
покладався на новостворений орган міжнародного
контролю - Постійний центральний комітет. У цій
Конвенції наголошено також на необхідності застосу-
вання національних кримінально-правових санкцій за
порушення чинного антинаркотичного законодавства і

зобов'язання надавати взаємну інформацію (через по-
середництво Генерального секретаря) про закони і по-
станови, які стосуються впровадження її в життя
(статті 28, 30).

В умовах економічної кризи, яка охопила у 30-ті ро-
ки ХХ ст. більшість країн світу, зловживання наркоти-
ками набуло катастрофічних розмірів. Правоохоронні
органи цих країн виявляли велику кількість підпільних
підприємств з виробництва наркотичних речовин. Не-
законне виготовлення зосереджувалося найчастіше в
місцях або поблизу тих місць, де були значні запаси
наркосировини, головним чином опійномісткої. За при-
близними підрахунками, протягом 1925-1929 рр. різни-
ми каналами незаконної торгівлі пройшло близько
100 тонн наркоречовини '.

Занепокоєння з приводу розповсюдження нарко-
тичних засобів і факторів їх немедичного зловживання
було відзначене у виступах делегатів ряду країн на
Х Асамблеї Аіги Націй у вересні 1929 р.“ У цій кри-
тичній обстановці Асамблея прийняла рішення - не
чекати результатів застосування Женевської конвенції
1925 р.. впровадження в життя положень якої лише по-
чалося, а розробити новий міжнародний договір, який
би суворо обмежував виготовлення наркотичних за-
собів для медичних і наукових потреб. На виконання
цього рішення 13 липня 1931 р. в Женеві була підписа-
на Міжнародна конвенція про обмеження виробництва
і регламентації розподілу наркотичних засобів (набрала
чинності у 1933 р.; Україна у складі СРСР приєдналася
до цієї Конвенції 29 січня 1936 р.) '. У цій Конвенції удо-
сконалено раніше чинну систему оцінки світових по-
треб у наркотиках для медичних і наукових цілей. Роз-
рахунки провадилися на підставі відомостей про вико-
ристання наркотичних лікарських засобів у найбільш
розвинутих країнах. Кожна держава була зобов'язана
надавати відомості про потрібну їй кількість наркотич-

5Див.: Бюллетень по наркотическимсредствам. - ООН, Нью-Йорк. 1964. -
Т. 16, М 2. - С. 4.

Бдетальнішепро це див.: Т а м с а м о. - С. 1-31.
1Див.: СЗ СССР. - 1937. - М 17. - Ст. 107.
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них засобів для вказаних цілей. З урахуванням таких
відомостей визначалася максимальна кількість цих за-
собів, які та чи інша країна мала право виробляти або
імпортувати протягом року.

Отже, міжнародна регламентація обігу наркотиків
для задоволення медичних і наукових потреб спира-
лася в ЗО-ті роки ХХ ст. на розвинуту систему адмі-
ністративних заходів, які давали змогу встановити
внутрішньодержавний і міжнародний контроль за що-
річною потребою в наркотичних засобах для кожної
окремої держави.

Хоча прийняття зазначених конвенцій у цілому ве-
ло до посилення контролю над обігом наркотиків,
внутрішньодержавні форми і методи боротьби 3 про-
явами наркотизму і наркобізнесу в ряді країн ще були
недосконалими.

Законодавчі акти різних держав відрізнялись як за
складом наркозлочинів, так і за санкціями, передбаче-
ними за їх вчинення. Водночас населення більшості
країн Азії використовувало опіум як «невід'ємну части-
ну комерційного і суспільного життя» “. Досить пере-
конливими в цьому плані є відомості про конфіскацію
контрабандного опіуму в ряді азійських країн. Напри-
клад, тільки в 1934 р. було виявлено і вилучено опіуму
на «чорному» ринку: в Індії - 6377 кілограмів, Гонкон-
гу - 3185, Кореї - 1089, Ірані - 2204, Індокитаї -28 тис. кілограмів ”.

Оскільки міжнародні угоди надавали недостатньо
можливостей для кримінального переслідування нар-
коділків, 26 червня 1936 р. в Женеві була укладена
Конвенція про заборону торгівлі наркотичними засо-
бами (далі - Женевська конвенція 1936 р.) "'. Ао цьо-
го часу “встановлення кримінального переслідування
за виробничий і торговельний наркобізнес стало на-
зрілою необхідністю. Це пояснюється тим, що нарко-
торгівці об'єднувались у міжнародні злочинні орга-
нізації, які професійно діяли на території декількох
держав і в небезпечний для себе момент укривалися,
оскільки не завжди була можливість чітко встановити
склад наркозлочину на території тієї чи іншої краї-
ни ”. Мало Місце безліч випадків, коли кримінальне
переслідування залишалося безрезультатнимчерез не-
можливість видачі наркоторгівців іншим державам,
а також переслідування таких злочинців за кордоном
(систематичне міжнародне співробітництво в назва-
ній сфері).

Положеннями Женевської конвенції 1936 р. у між-
народно-правову практику внесено новий елемент: по-
рушення законів про наркотики спричинювало за дея-
ких умов видачу злочинця іноземній державі. Отже,
кримінальне переслідування стало повнішим і дієвішим,
з'явилася перспектива систематичного юридичного
співробітництва в цій галузі. Тож наркозлочини посіли
в міжнародному кримінальному праві, з точки зору
кримінального переслідування, таке ж місце, як і виго-
товлення підроблених грошей та торгівля «живим» то-
варом (жінками й дітьми).

Еволюція системи міжнародного антинаркотично-
го законодавства продовжувалась і після другої світо-
вої війни. Це було відображено у Протоколі 1946 р.,
згідно з яким Організації Об'єднаних Націй (ООН)
було передано функції, раніше виконувані Аігою

І-Іацій. Якщо в довоєнні роки всі наркотичні засоби,
що підлягали контролю, мали рослинне походження,
тобто вироблялися зі снодійного (опійномісткого) ма-
ку, листя коки та конопель (каннабісу), то Протокол
1946 р. поставив на контроль низку синтетичних ре-
човин, вживання яких призводить до наркоманії.
Нові, більш суворі заходи з контролю за культивуван-
ням опійного маку та виробленням з нього нарко-
місткої сировини'передбачені Протоколом про опій
1953 р. (набрав чинності 6 лютого 1963 р.), яким вико-
ристання та міжнародну торгівлю опієм обмежено по-
требами охорони здоров'я і ліквідовано легальне над-
виробництво цього наркотичного засобу непрямим
обмеженням запасів, які були в розпорядженні окре-
мих держав. Крім того, право на його виробництво та

експорт було передано Австрії, Франції, Індії, Іспанії і

Туреччині ”.
Такі історичні віхи становлення та розвитку міжна-

родного антинаркотичного законодавства. Нині воно
складається з трьох конвенцій, дві з яких присвячені
регламентації легального обігу наркотичних засобів
(Єдина конвенція 1961р.) та психотропних речовин
(Конвенція 1971 р.), третя - заходам боротьби з їх не-
законним обігом (Конвенція 1988 р.). Багато положень
цих конвенцій схожі ”.

Метою прийняття названих конвенцій було
розв'язання низки завдань, що стояли перед держава-
ми. Насамперед вони повинні були замінити міжна-
родно-правові документи, прийняті раніше, протягом
більш ніж піввікового періоду, спростити наявну сис-
тему міжнародного контролю за наркотичними засо-
бами, психотропними речовинами і прекурсорами й

узгодити ії із соціально-економічними змінами у світі.
Необхідно було також скоротити кількість міжнарод-
них органів, які мали контролювати обіг зазначених
засобів, і створити ефективну систему контролю за
виробництвом сировинних продуктів (снодійного ма-
ку, необробленого опію, листя коки і конопель), виго-
товленням, розподілом, експортом та імпортом нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
а також удосконалити заходи з боротьби з їх неза-
конним обігом.

Механізм міжнародного контролю був значно спро-
щений у зв'язку зі злиттям Центрального постійного
комітету з опію і Контрольного органу з наркотичних
засобів та створенням на їх основі Міжнародного
комітету з контролю за наркотиками (далі - МККН),
який згодом став здійснювати контроль і над психо-

” Бюллетень по наркотическимсредствам. - ООН. Нью-Йорк, 1965. - Т. 17,
Не З. - С. 9.

вдив.: Г р а >кда н це в А. Корея. - М., 1948. - С. 346-347.
*“ Більш детально див.: М 9 й Г.Л. эволюция международногоконтроля наркоти-
ческих средств // Бюллетеньпо наркотическиморедствам. - ООН, Нью-Йорк,
1950. - Т. 2, М 1. - С. 1-15.
“ Див.: Война с наркомафией: пока без победителей. - М., 1992. - С. 10-28.
“Див.:Доклад Международного комитета по контролю за наркотиками за
1994 г. - Вена, 1994. - 017.
“3 див.: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. (в редакции
1972 г.). - Нью-Йорк, 1977; Конвенция о психотропных веществах 1971 г. - Нью-
Йорк, 1977; Конвенция ООН 0 борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 г. - Нью-Йорк, 1991; А н и с и м о в Л.Н.
Зазнач. прац. - С. 34-73; К у з н е ц о в И.Н., К у п р 9 й ч и к С.К. Наркотики:
социальные,медицинскиеи правовыеаспекты.- Минск, 2001. - С. 111-115.
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тропними речовинами та прекурсорами. Систему кон-
тродю за кудьтивуванням снодійного маку будо по-
ширено й на кокаїновий кущ та конопді та запрова-
джено міжнародну моноподію на обіг наркотичних за-
собів, психотропних речовин і прекурсорів, створено
спеціадьні установи, завданням яких є реадізація подо-
жень названих вище трьох конвенцій. Подоженнями
Єдиної конвенції 1961 р. такі шкіддиві звички, як ку-
ріння опію і внутрішнє його вживання, жування дис-
тя коки та куріння гашишу, буди заборонені (пісдя
перехідного періоду, під час якого сторони повинні
буди пододати труднощі, що мади виникнути внасді-
док заборони цих. нерідко дуже давніх, звичаїв]. Зав-
дяки запровадженню спеціадьних подожень про діку-
вання та реабідітацію наркоманів і психотропоманів
був внесений новий едемент у боротьбу зі здовжи-
ванням наркотиками та психотропами (ст. 38 Єдиної
конвенції 1961р., ст. 20 Конвенції 1971р., ст.3 Кон-
венції 1988 р.).

Конвенції посидиди родь МККН. У них нагодошено
на його відповідадьності за забезпечення бадансу між
попитом на такі речовини та їх пропозицією, у тому
чисді за запобігання незаконному кудьтивуванню нар-
котичних росдин, виробдення, виготовдення, викорис-
тання наркотиків і психотропів та міжнародної торгівді
ними (статті 9-21 Єдиної конвенції 1961 р. і ст. 19 Кон-
венції 1971 р.).

Важдивим кроком стадо вкдючення до подожень
конвенцій регудятивних норм із визначенням термінів,
використовуваних у міжнародному антинаркотичному
законодавстві (статті 1 названих трьох конвенцій) ”, що
дадо змогу уникнути розбіжностейу тдумаченні позна-
чених ними понять.

'

Сучасний наркобізнес нині стає «пробдемою без
кордонів», кидає викдик усьому сучасному дюдству,
посягає на одну з його основних соціадьних ціннос-
тей - здоров'я наседення, дамаючи доді мідьйонів
дюдей, цинічно експдуатуючи дюдські страждання за-
ради наживи. Запорука ефективної боротьби з цим
небезпечним явищем - наявність твердої подітичної
воді. У 1998 р. Генерадьна Асамбдея ООН на спеціадь-
ній сесії, присвяченій зазначеному питанню, сформу-
дювада завдання істотно зменшити гостроту пробде-
ми, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків і пси-
хотропів, до 2008 р. У 2000 р. дідери держав світу на
«Самміті тисячодітгя» підтвердиди свій намір досягти
поставденої мети, що мождиво дише за умови здаго-
дженої діядьності.

Через гдобадізацію наркобізнесу постає необ-
хідність у співробітництві різних країн світу в боротьбі
з цим асоціадьним явищем. Так, на сьогодні бідьш ніж
170 держав страждають від незаконного обігу нарко-
тиків і психотропів; у 3/4 усіх країн світу поширене
здовживання героїном, у 2/3 - кокаїном, і пробдема
незаконного наркообіґу загострюється. Наприкдад,
нині в Пакистані майже 2 мдн. героїноманів (тоді як на
початку 80-х років ХХ ст. мади місце дише поодинокі
випадки захворювання на героїноманію], в Ірані -1,2 мдн. Загадом ці дані прибдизно відповідають кідь-
кості осіб, які вживають героїн в усіх країнах Заходу.
У Західній Європі нараховуєтьсямайже 1,2 мдн. нарко-
задежних осіб, в США - понад 1 мдн., у країнах Аа-

тинської Америки стрімко поширюється здовживання
кокаїном. Держави, які розвиваються, стають спожива-
чами синтетичних психотропів амфетамінного ряду, що
виробдяються у розвинутих країнах.

Актуадьними задишаються пробдеми міжнародно-
го контродю, пов'язані з націонадьним суверенітетом
держав, оскідьки останні часто обмежують мождивос-
ті обміну інформацією, співробітництва в розробденні
та реадізації подожень законодавства щодо незакон-
ного наркообіґу, здійсненні різних міжнародних іні-
ціатив. Це одна з основних пробдем міжнародного
співробітництва у зазначеній сфері, і через інтер-
націонадьний характер наркобізнесу вона стає дедаді
гострішою.

Акцент у міжнародній стратегії боротьби з неза-
конним наркообігом має бути спрямований на заходи,
які охопдюють насамперед сферу протидії відмиванню
коштів, здобутих здочинним шдяхом, що стимудює
існування та розвиток наркобізнесу ”.

Крім уже названих пробдем міжнародного співро-
бітництва в боротьбі з незаконним наркообігом є бездіч
приватних питань, вирішення яких потребує узгодже-
них дій на націонадьному і світовому рівнях.

Ао сфер контродю, де міжнародна система діє за-
довідьно, варто віднести контродь за дегадьною між-
народною торгівдею наркотичними засобами, психо-
тропними речовинами та прекурсорами з метою
недопущення їх незаконного обігу. Такий контродь
охопдює всі етапи, починаючи з виробництва і закін-
чуючи їх розподідом та використанням. ддя сприяння
діям правоохоронних органів різних країн необхідно
постійно удосконадювати відповідні законодавчі та
нормативні акти з метою їх однакового розуміння і

застосування.
Міжнародна система контродю за наркотиками,

психотропами і прекурсорами задовідьно функціонує
в деяких традиційних аспектах. і не зовсім успіш-
но - в інших, пов'язаних насамперед із новітніми
методами і тенденціями незаконного обігу зазначених
засобів та речовин. Причиною цього є бідьша дина-
мічність і гнучкість наркобізнесу порівняно зі скдад-
ними й громіздкими міждержавними договірними
структурами.

Співробітництво держав Європи у протидії дегаді-
зації коштів, отриманих здочинним шдяхом, зокрема
від незаконного наркообіґу, здійснюється як на заса-
дах загадьних норм міжнародного права, так і в рам-
ках так званого європейського права, яке нині засто-
совують держави, а також фізичні та юридичні
особи, задучені до відносин з Радою Європи, євро-
пейських співтовариств та інших міжнародних органі-
зацій, і ддя якого характерна узгодженість заґадьного
міжнародного права з націонадьним. Так, наприкдад,
у рамках правового співробітництва держави-учас-

“' Див.: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. (в редакции
1972 г.). - Нью-Йорк, 1977. - С. 16-18; Конвенция о психотропных веществах
1971 г, - Нью-Йорк, 1977. - С. 8-9; Конвенция ООН 0 борьбе против незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. - Нью-Йорк,
1991, - С. 4-6,
”детальніше про цедив.:Драпки н Л.,Вафин Р.,Злоченко Я.Основ-
ные направления противодействиютранснациональномуорганизованномууго-
ловномунаркобизнесу.- М., 2003. - С. 122-170.
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О.І. Сліпченко,

Однією з найефективніших форм захисту прав і за-
конних інтересів фізичних та юридичних осіб є судовий
захист. Він здійснюється, зокрема, шляхом відшкодуван-
ня (компенсації) моральної (немайнової) шкоди (далі -
моральна шкода).

Зазначений інститут у законодавстві України є від-
носно новим. Це пов'язано з тим, що в радянський
період, на відміну від періоду перебування України у
складі Російської імперії, законодавство не передбачало
компенсації такої шкоди. Після прийняття Верховною
Радою УРСР 16 липня 1990 р. Декларації про державний
суверенітет України і 24 серпня 1991 р. Акта проголо-
шення незалежності України наша держава почала
створювати національну правову систему з урахуванням
зарубіжного й міжнародного досвіду та національно-
історичних особливостей. Вперше у вітчизняній істо-
рії став можливим і абсолютно реальним судовий за-
хист прав, свобод та законних інтересів юридичних і

фізичних осіб.
Аналізуючи закони, нормативно-правові акти Украї-

ни ' й відповідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду
України (далі - Пленум] '*', можна дійти висновку, що
правовий інститут відшкодування моральної шкоди
поступово наближається до міжнародних правових
стандартів.

Так, Законом від 6 травня 1993 р. М! 3188-ХІІ у статті
6, 7, 440| Цивільного кодексу УРСР (у редакції 1963 р.;
далі - ЦК 1963 р.) було внесено зміни, якими передба-
чено можливість відшкодування моральної шкоди у ви-
падках поширення відомостей, які не відповідають
дійсності та порочать честь, гідність і ділову репутацію
громадянина або організації.

13 прийняттям 28 червня 1996 р. Конституції Украї-
ни цей правовий інститут набув конституційних га-
рантій. Вперше в історії конституційного права України
її громадянам згідно зі статтями 32, 56, 62, 152 Основно-
го Закону було надано право на відшкодування мораль-
ної шкоди. Відтоді розпочалися вдосконалення правово-
го регулювання суб'єктивного права на судовий захист,
а також внесення докорінних змін у цивільне та
цивільне процесуальне законодавство України.

Прийняття нових Цивільного кодексу України від
16 січня 2003 р. М) 435-ІУ [далі - ЦК) і Цивільного про-
цесуального кодексу України від 18 березня 2004 р.
М) 1618-ІУ (далі - ЦПК), за оцінками вчених та юристів-
практиків, є найбільш вагомим досягненням вітчизняно-
го законодавства. діяльність судів загальної юрисдикції є

Предмет доказування у справах
про відшкодування моральної шкоди

суддяАпеляційного суду Київської області,
старший викладач кафедри
цивільного судочинства
Академіїсуддів Уіфаїна

однією з форм реалізації цивільно-правових норм, згідно
з якими компенсація моральної шкоди є одним зі спо-
собів захисту порушеного права. Але й після набрання
чинності ЦК робота судів і суддів ускладнюється тим, що
вимоги про відшкодування моральної шкоди заявляють-
ся з підстав, визначених нормами різних галузей законо-
давства (сімейного, земельного, житлового, адміністра-
тивного тощо).

Проаналізуємо з урахуванням вимог ЦК та ЦПК
окремі питання, що стосуються як власне доказування
у справах про відшкодування шкоди, так і визначення
його предмета, а також розподілу обов'язків щодо до-
казування.

Судове рішення як акт правосуддя має бути закон-
ним і обґрунтованим. Враховуючи те, що важливим за-
собом порушення процесу в конкретній справі є позов.
то все позовне провадження має бути спрямоване на пе-
ревірку обґрунтованості вимоги позивача про компен-
сацію моральної шкоди і задоволення цієї вимоги в ра31

визнання її обґрунтованою. У протилежному випадку
суд відмовляє у задоволенні позову “. У свою чергу рі-
шення визнається обґрунтованим, якщо в ньому повно
відображено обставини, які мають значення для розгля-
дуваної справи, а висновки суду ґрунтуються на істинно-
му уявленні про ті ії обставини, які становлять предмет
доказування.

Перш ніж аналізувати предмет доказування у спра-
вах про відшкодування моральної шкоди, необхідно
з'ясувати зміст самого поняття доказування в цивільно-
му процесі. У законодавстві України визначення цього
поняття не наведено. Не вирішено однозначно це питан-
ня і в теорії цивільного процесу.

' Обсяг статті не дає можливості перелтчити закони та інші нормативно-правові акти,
якими передбаченоправо на відшкодування моральної шкоди. Всього за період не-
залежності Ухраїни прийнято майже 50 таких актів, якими врегульовано цей вид пра-
вовідносин.
? Див. постанови Пленуму: від 28 вересня 1990 р. На 7 «Про застосування судами за-
конодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та органі-
зацій», від 31 березня 1995 р, МФ.» 4 «Про судову практику в справах про відшкодуван-
ня моральної (немайнової) шкоди», від 12 квітня 1996 р. М! 5 «Про практику розгляду
цивільних справза позовомпро захист прав споживачів», від 3 грудня 1997 р. М 13
«Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових
і службових осіб у сфері управлінськоїдіяльності, які порушують права та свободи
громадян» // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах
(1972-2003): Офіційне видання / За заг. ред. В.Т. Маляренка. - К.. 2004. -
С. 43-57, 80-88, 170-175. - (Далі - Постанови...)

ЗДив.: Гражданский процесс : Учебник для вузов / Под ред. проф. М.К. Треушнико-
ва. - 2-е изд.. испр. и доп. - м.,1998.- С. 147.
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Обов'язок по доказуванню стороною обставин, на
які вона посилається на обґрунтування своїх вимог і за-
перечень (як припис цивільного процесуального права),
не можна розглядати у відриві від принципів і пре-
зумпцій цивільного (матеріального) права. Причиною
цього є тісний зв'язок процесуального права з мате-
ріальним "'. З'ясування ж ліній взаємодії, взаємозалеж-
ності і взаємообумовленості процесуальне-правовихта
матеріально-правових засад у праві - передумова успіш-
ної реалізації суб'єктивних прав шляхом правозасто-
сування ".

Таким чином, у справах про відшкодування мораль-
ної шкоди предметом доказування передусім є: факт за-
подіяння потерпілому моральної шкоди; протиправність
дій особи, яка ії заподіяла; причинний зв'язок між таки-
ми діями та їх наслідками; вина.

Перше, що повинен довести позивач, - це наявність
моральної шкоди, тобто негативних змін у психічному
стані фізичної особи, яких вона зазнала внаслідок завда-
них їй фізичних і душевних страждань. Складність дока-
зування цієї обставини полягає в тому, що негативні
зміни відбуваються у свідомості потерпілої особи і фор-
ма, в якій вони виявляються назовні (якщо взагалі підда-
ються зовнішньому сприйняттю), великою Мірою зале-
жить від психіки суб'єкта ".

Особливу увагу необхідно звернути на вимоги
ст. 23 ЦК, яка є загальною нормою щодо інших норм
закону, що визначають зміст поняття «моральна шко-
да», а також порядок її відшкодування. У цій статті не
тільки деталізовано гарантоване Конституцією право на
відшкодування моральної шкоди і розкрито зміст остан-
ньої, а й сформульовано принципи та критерії визна-
чення способів і розміру відшкодування такої шкоди.
У ч. і зазначеної статті вказано на загальне право осо-
би на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслі-
док порушення її прав.

Відповідно до п. 3 постанови Пленуму від 31 берез-
ня 1995 р. М 4 під моральною шкодою слід розуміти
втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи
фізичних страждань або інших негативних явищ, запо-
діяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями
або бездіяльністю інших осіб, а під немайновою шкодою,
заподіяною юридичній особі, - втрати немайнового ха-
рактеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової
репутації, посяганням на фірмове найменування, товар-
ний знак, виробничу марку. розголошенням комерційної
таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зни-
ження престижу чи підрив довіри до ії діяльності “'.

Згідно 3 ч. 2 ст. 23 ЦК моральна шкода може поля-
гати, зокрема, у:

1) фізичному болю й стражданнях, яких фізична
особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушко-
дженням здоров'я;

2) душевних стражданнях, яких фізична особа зазна-
ла у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої,
членів ії сім'ї чи близьких родичів;

З) душевних стражданнях, яких фізична особа зазна-
ла у зв'язку зі знищенням чи пошкодженням ії майна;

4) приниженні честі, гідності, а також ділової репу-
тації фізичної або юридичної особи.

На нашу думку, в цій нормі наведено найбільш мож-
ливі варіанти прояву втрат немайнового характеру.

При вирішенні спору про відшкодування моральної
шкоди у виді фізичного болю й страждань, яких фізич-
на особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим уш-
кодженням здоров'я, предметом доказування є:

- наявність у неї каліцтва або іншого тимчасового
чи тривалого ушкодження, що полягає в порушенні ана-
томічної цілісності тканин або нормального функціону-
вання тканин чи органів тіла людини, а також заподіян-
ня особі фізичного болю т'а страждань;- причинний зв'язок між каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров'я та наявними фізичним болем, фі-
зичними стражданнями.

Поняття фізичної особи розкрито у ст. 24 ЦК -
нею є людина як учасник цивільних відносин. Тимча-
сове або тривале ушкодження здоров'я, наявність фі-
зичного болю можуть підтверджуватися відповідними
медичними даними.

У разі заподіяння фізичній особі душевних страж-
дань унаслідокпротиправноїповедінки щодо неї самої,
членів її сім'ї чи близьких родичів предметом доказу-
вання є:

- факт протиправної поведінки;

- спричинення душевних страждань;
-причинний зв'язок між душевними страждання-

ми, яких зазнала особа, і протиправною поведінкою.
Протиправна поведінка є антиподом правової пове-

дінки, яку визначають як поведінку суб'єктів суспільних
відносин, що відповідає вимогам права 2". Саме тому по-
ведінку (дію чи бездіяльність), яка не відповідає нормам
права, необхідно визначити як правопорушення або про-
типравну поведінку.

До членів сім'ї фізичної особи згідно зі ст. З Сімейно-
го кодексу України належать особи, які спільно прожива-
ють, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та
обов'язки. При цьому необхідно враховувати, що підста-
вою для створення сім'ї є шлюб, кровне споріднення, уси-
новлення, а також інші підстави, не заборонені законом і

такі, що не суперечать моральним засадам суспільства “.
Поняття «душевні страждання» до прийнятгя ЦК

2003 р. в теорії та практиці не існувало. На нашу думку, в
цьому разі їх необхідно розуміти як наслідок незаконного
впливу на здоров'я людини, зокрема її психічний стан.

Якщо фізична особа зазнала душевних страждань у
зв'язку зі знищеннямчи пошкодженням їі майна, пред-
метом доказування є:

- факт знищення чи пошкодження майна;
-наявність незаконного впливу на психічний стан

людини (спричинення їй душевних страждань);
-причинний зв'язок між душевними страждання-

ми, яких зазнала фізична особа у зв'язку зі знищенням
чи пошкодженням її майна, і протиправною поведінкою.

“5 Див.: Алексеев С.С. Структура советского права. - М., 1995. - С. 90; Кузь-
менко С.Гі, Кройтор В.А. Иски об освобождении имущества из-под ареста. -
Харьков, 2003, - С. 22.

" Див.: Грось С. Научно-практическое исследованиевлияния норм материальноґо
права на разрешение процессуально-правовых проблем в гражданском и арбит-
ражном процессе,- Хабаровск, 1999. - С. 4.
'“ Див.: эрделевский АМ. Компенсация морального вреда в России и за рубе-
жом. - М., 1997. - С. 75.

”див.: Постанови... - С. 51.

” Див.: Юридична енциклопедія : В 6 т. - К., 2002, - Т. 4, - С, 582.

“ Див.: Юридична енциклопедія : В 6 т, - К.,2004. - Т, 6, - С. 412.
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Майно у цивільному праві визначають як: певну річ
або сукупність речей, у тому числі грошей і цінних па-
перів; сукупність речей і майнових прав (прав вимоги)
певної особи (активів); сукупність прав та обов'язків
певної особи, які характеризують ії майнове становище,
наприклад, стосовно спадкоємства "'*'. В аналізованому ви-
падку майно має належати тільки фізичній особі. Зни-
щення чи пошкодження майна може підтверджуватися
будь-якими доказами, наприклад, матеріалами адміні-
стративних і кримінальних справ.

При вирішенні спору про відшкодуванняморальної
шкоди, яка полягає у приниженні честі. гідності, а та-
кож ділової репутації фізичної або юридичної особи,
предмет доказування залежить від змісту пред'явленого
позову. Необхідно також керуватися постановою Плену-
му від 28 вересня 1990 р. На 7.

У ч. 3 ст. 23 ЦК не тільки передбачено можливість
відшкодування моральної шкоди в будь-який спосіб,
який має матеріальне вираження, а й сформульовано
критерії визначення розміру відшкодування в грошовій
формі, що значно полегшує на практиці забезпечення
адекватної компенсації у межах заявлених позовних ви-
мог. Отже, крім зазначених вище обставин позивач по-
винен довести і розмір. в якому він вимагає компенсува-
ти моральну шкоду, хоча встановлення цього розміру
належить до компетенції суду.

У ч. 4 аналізованої статті сформульовано принцип
відшкодування моральної шкоди незалежно від майно-
вої, у тому числі від розміру відшкодування останньої,
що має покласти край неоднозначному трактуванню
цього питання в наукових колах і на практиці.

Частина 5 ст. 23 ЦК містить загальну норму про од-
норазовість відшкодування моральної шкоди (якщо інше
'не встановлено законом або договором).

Серед засобів доказування в цивільному процесі
виділяють такі, як пояснення сторін і третіх осіб, по-
казання свідків, письмові й речові докази, висновки екс-
пертів. Пояснення позивача про те, що він зазнав фізич-
них і душевних страждань, на думку О.М. Ерделевського,
є прямим доказом заподіяння моральної шкоди, причому
прямих доказів протилежного відповідач надати не мо-
же. Показання свідків можуть бути лише побічними до-
казами заподіяння моральної шкоди (наприклад. свідок
бачив, як потерпілий плакав, або чув, як той стогнав, то-
що), так само як і висновок експерта (у тому числі екс-
перта-психолога) .

Що ж до нематеріальної шкоди, заподіяної юри-
дичній особі, то вона полягає лише у втратах немайново-
го характеру, нематеріальних втратах, яких ця особа за-
знала внаслідок неправомірних дій, зокрема принижен-
ня її ділової репутації “.

Іншою необхідною умовою є протиправність дій
особи, що заподіяла шкоду. Протиправними є дії, які
суперечать нормам об'єктивного і порушують суб'єк-
тивне право. Моральна шкода спричиняється незакон-
ними діями, тобто такими, які не відповідають нормам
цивільного, адміністративного, кримінального та інших
галузей права.

Цивільне законодавство ґрунтується на презумпції
протиправності поведінки “, яка призвела до заподіяння
шкоди, що випливає із принципу генерального делікту ”.
Згідно з цим принципом спричинення шкоди особі чи її

майну необхідно розглядати як протиправне, якщо зако-
ном не встановлено інше. При цьому не позивач має до-
водити, що дії відповідача були протиправними, а відпо-
відач повинен довести правомірність своїх дій.

Крім факту вчинення протиправних дій і заподіяння
внаслідок цього моральної шкоди в суді необхідно дове-
сти причинний зв'язок між ними. Згідно з концепцією
причини-умови 2", що існує в цивільному праві України.
протиправна дія має бути необхідною умовою виникнен-
ня негативних наслідків у виді заподіяння моральної
шкоди конкретній особі. Отже, зміст причинного зв'яз-
ку полягає в тому, що вчинена неправомірна дія є голо-
вною причиною. яка призводить до заподіяння мораль-
ної шкоди.

Наступною обставиною, наявність чи відсутність
якої необхідно довести в суді, є вина особи, котра запо-
діяла шкоду. Відомо, що в цивільному праві діє презумп-
ція вини, згідно з якою така особа вважається винною,
доки не доведе в суді протилежне. Головне призначення
цієї презумпції полягає не у звільненні позивача від не-
обхідності доводити в суді вину деліквента. а в якомога
доцільнішому розподілі між сторонами обов'язків по до-
казуванню певних фактів: відповідач згідно 3 ч. 2 ст. 614
ЦК повинен довести відсутність своєї вини, а позивач -
наявність умов, необхідних для застосування зазначеної
презумпції '*'7.

Вина є факультативною умовою деліктної відпові-
дальності, зокрема при компенсації моральної шкоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 1167 ЦК така шкода відшкодо-
вується незалежно від вини органу державної влади,
органу влади Автономної Республіки Крим, органу міс-
цевого самоврядування, фізичної або юридичної особи,
якщо шкоду завдано: каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок дії дже-
рела підвищеної небезпеки; фізичній особі внаслідок її

незаконного засудження, незаконного притягнення до
кримінальної відповідальності, незаконного застосуван-
ня як запобіжного заходу тримання під вартою або
підписки про невиїзд, незаконного затримання, неза-
конного накладення адміністративного стягнення у виді
арешту або виправних робіт, а також в інших установ-
лених законом випадках. В усіх цих випадках доводити
вину не потрібно.

На підставі проведеного дослідження можна дійти
таких висновків.

Предметом доказування у справах про відшкодуван-
ня (компенсацію) моральної шкоди є: наявність такої
шкоди у потерпілого; протиправність дій особи, яка її за-
подіяла; причинний зв'язок між протиправними діями та
заподіяною шкодою; вина (у передбачених законом ви-

“ Див.: Юридична енциклопедія : В 6 т. - Т. 1. - С 550.

2“див.: Сліпчен ко С.О. Про компенсацію моральної шкоди органам внутрішніх
справ// Проблеми правознавствата правоохоронної діяльності. - 2003. - На 2. -
С. 50-57.
“ Див.: Загорулько А.И. обязательства по возмещению вреда, причиненного
субьектамигражданского права. - Харьков, 1996. - С. 30.

“див.: Гражданское право : В 2 т. - Т.2, полутом 2 / Отв. ред. проф. ЕіА. Суханов. -
2-е изд., перераб. и доп. - м., 2000. - 0 374; Цивільне право України : У 2 т / За
заг. ред. Я.М. Шевченко. - Т. 2. Особлива частина. - К., 2003. - С. 326.

“див.: Цивільне право України. Ч 1 /За ред. проф. Ч.Н. Азімова. - Х., 2000. -
С. 344.

” Див.: Кройтор ВА Гражданский процесс : Учебное пособиедля подготовки к

зачету и экзамену. - Харьков, 2003, - С 108.
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к тому, чтобы оно было в процессуальном отношении бе-
зукоризненно отобрано и правильно использовано» 1.

Надання визнанню підсудним своєї вини значення
головного доказу обґрунтовували тим, що було б непри-
родним, якби людина всупереч правді робила б не-
вигідне для себе викриття. Суд спочатку не оцінював до-
казів, що наводилися сторонами, а лише констатував їх;
відбувався спір між обвинувачем і підсудним, Якщо ж
останній зізнавався у вчиненні злочину, не було й спо-
ру, відповідно не потрібно було і судової оцінки. Таке
значення надавалося показанням підсудного в тому ви-
падку, коли вони давались у суді із дотриманням усіх
умов судового процесу, в урочистій обстановці “.

Яким же чином питання щодо визнання обвинуваче-
ним своєї вини вирішується у правових системах світу?

У доказовому праві, наприклад, Великобританії зна-
чення для розгляду справи має тільки визнання обвинува-
ченим своєї вини, зроблене під час поліцейського допиту,
і лише у випадку, коли обвинувачений відмовляється
від цього визнання під час судового розгляду справи. Річ
у тім, що якщо обвинувачений повністю визнає свою ви-
ну (9иі1іу ріеа) в суді, то застосовується особливий
процесуальний інститут, зміст якого означає відмову від
спору і відсутність необхідності сторонам доказувати
обставини справи - суд у більшості таких випадків пе-
реходить до вирішення питання про призначення обви-
нуваченому покарання. В цьому аспекті англійський
кримінальний процес істотно відрізняється від континен-
тального, де визнання вини - різновид показань обви-
нуваченого, тобто один із доказів у справі (причому не
найголовніший).

Визнання обвинуваченим вини, отримане під час
поліцейського допиту, в принципі може використовува-
тись у суді як допустимий доказ за умови, що обвинува-
чений зізнався у вчиненні злочину добровільно. Відпо-
відно до ст. 76 Закону про поліцію і кримінальні докази
1984 р. суд зобов'язаний відхилити доказ, якщо дійде
висновку, що він отриманий внаслідок примусу чи інших
дій, що роблять його сумнівним. Порушення процесуаль-
них правил при проведенні поліцейського допиту, в тому
числі й права обвинуваченого на захист, не вважається
у Великобританії безумовною підставою для відмови в
наданні визнанню обвинуваченим вини доказового зна-
чення (якщо достовірність визнання не викликає
сумніву). В такому випадку суд має право оцінити допу-
стимість зазначеного доказу за своїм розсудом.

Процесуальною гарантією, що перешкоджає викори-
станню сумнівного визнання обвинуваченим своєї вини
як доказу, є архаїчний своєрідний інститут англійського
кримінального процесу, який історично визначається
французьким терміном «уоіг сііґе» («говорити правду»].
Іноді в англійській доктрині його називають «судовим роз-
глядом всередині судового розгляду» (а ігіа] - шіііііп -
а ігіа1). Застосовується цей інститут лише при розгляді
кримінальних справ у Суді корони з участю присяжних.
Зміст його такий: якщо сторона обвинувачення вважає за
необхідне використати у процесі доказування визнання
обвинуваченим вини, отримане на стадії досудового слід-
ства, а в суді обвинувачений себе винним не визнає, то
обвинувач просить суддю запропонувати присяжним вий-
ти із залу засідань; після цього викликають як свідків осіб,
у присутності яких обвинувачений визнав свою вину у

вчиненому (найчастіше це поліцейські), і сторони мають
можливість взяти участь у допиті цих осіб, у тому числі
й перехресному. Сторона захисту має право пред'явити
своїх свідків: як правило, таким свідком є обвинувачений,
який наполягає на тому, що визнання він зробив, напри-
клад, під примусом. Його також допитують. Потім сторо-
ни обґрунтовують у дебатах свою позицію, після чого суд-
дя приймає рішення: можна розцінювати визнання вини
як допустимий доказ чи необхідно його відхилити. Якщо
він прийме позитивне для сторони обвинувачення рішен-
ня, то обвинувач має можливість використовувати цей
доказ, обґрунтовуючи свою позицію перед присяжними,
якщо ж ні, - присяжні не дізнаються про зміст дебатів
з приводу визнання вини, які не вплинуть на їхню дум-
ку. У магістратських судах процедура уоіґ (ііґе не засто-
совується “.

Визнанню обвинуваченим вини (опіііу ріеа) в англій-

ському кримінальному процесі надається особливе зна-
чення. Фактично воно має таке ж процесуальне значення,
що й визнання позову відповідачем у цивільному процесі.

Факт визнання обвинуваченим своєї вини виключає
можливість розгляду справи за участю присяжних. У та-
кому випадку суд зобов'язаний визнати обвинуваченого
винним без перевірки й оцінки зібраних у справі обви-
нувальних доказів і призначити покарання на загальних
підставах. Нині політика англійських суддів полягає в то-
му, що вони заохочують обвинуваченого до визнання
ним вини, оскільки це прискорює розгляд справи, дає
можливість позбавитись окремих тривалих і складних
стадій судового розгляду, спрощує порядок розгляду
справи, робить останній дешевшим. Такий підхід у су-
дочинстві Великобританії започаткований у 1974 р. Апе-
ляційним судом, який визнав доречним зменшувати
засудженому розмір покарання приблизно на 30 % у разі
визнання ним вини. Така ж тенденція намітилась і в су-
часному законодавстві цієї країни: у ст. 152 Закону про
повноваження кримінальних судів при призначенні по-
карання від 25 травня 2000 р. 5 зазначено, що суд при
постановленні вироку повинен розцінювати визнання
вини як пом'якшуючу обставину, а також брати до ува-
ги етап процесу, на якому обвинувачений висловив на-
мір визнати вину, й обставини, за яких він зробив заяву
про такий намір. У випадку пом'якшення підсудному по-
карання з урахуванням визнання ним вини суд зобов'я-
заний оголосити про це у відкритому судовому засіданні
при проголошенні рішення про міру покарання.

Крім того, інститут визнання обвинуваченим вини в
англійському кримінальному процесі дає можливість
провести переговори та укласти угоду, згідно з якою сто-
рона обвинувачення йде на певні поступки (наприклад,
виключає з обвинувального акта певні пункти обвинува-
чення. перекваліфіковує діяння обвинуваченого за стат-
тею. якою передбачено більш м'яке покарання, тощо]
в обмін на зобов'язання обвинуваченого визнати свою
вину. У результаті такої угоди сторона обвинувачення
? В л а д и м и р о в Л.Е. Учение об уголовных доказательствах.- Тула, 2000. -
С, 341.
3 Див.: Ф 0 й н и ц к и й И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. - СПб,
1996. - Т. 2. - С. 267.

“див.: Гу це н ко К.Ф., Г о п о в ко Л.В., Фи л и м о н о в Б.А: Уголовный процесс
западных государств. - М., 2001. - С, 93, 94:
5 Рошегз ог Сгітіпаі Соипз (Зепіепсіпо) Асі / тіц/ММ.ІеоізІаііопічтзоооупК
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звільняється від тягаря доказування, оскільки набуває
впевненості у постановленні обвинувального вироку, а
обвинувачений отримує гарантію, що матиме менш су-
воре покарання в.

У судочинстві США тлумачення кримінального про-
цесу як спору визначає вирішення питання про доказо-
ве значення визнання обвинуваченим своєї вини. Аок-
трина і практика (судова і законодавча) виходять із по-
ложення: якщо кримінальний процес - це спір і один із
його учасників (обвинувачений) визнає себе винним
(«таким, що зазнав поразки»], то немає сенсу продовжу-
вати такий спір, оскільки факт, що в будь-якій
кримінальній справі вважається спірним (факт вчинення
злочину певною особою), після заяви обвинуваченого
про те, що він визнає себе винним, перестає бути таким.

Від позиціі особи, яку притягують до кримінальної
відповідальності, щодо пред'явленого їй обвинувачення
значною мірою залежить зміст процесуальних дій поліції
під час досудового провадження. Якщо така особа згідна
з тим, що ставиться їй за вину (в чому ії підозрюють, об-
винувачують), то, так би мовити, не потрібно збирати всі
дані, які могли б викрити її, оскільки вони не знадоблять-
ся в суді, якщо справа дійде до нього. Визнання під-
судним своєї вини у вчиненні злочину дає також мож-
ливість застосувати спрощений порядок завершення
справи шляхом переговорів із приводу так званої угоуи
у випауку визнання вини (9иі1іу ріеа пеооііаііопз].

Ставлення підсудного до пред'явленого йому обви-
нувачення впливає й на визначення змісту основної час-
тини кримінального процесу - розгляду кримінальної
справи по суті судом першої інстанції: за загальним пра-
вилом позитивна відповідь підсудного на питання, чи
визнає він себе винним, є підставою для того, щоб не за-
лучати до розгляду справи журі присяжних і не пе-
ревіряти в суді докази, у тому числі й обвинувальні. У та-
ких випадках суд, здійснивши окремі процесуальні дії
(насамперед щодо визначення добровільності визнання
підсудним вини], одразу ж може перейти до призначен-
ня міри покарання, не з'ясовуючи, чи справді підсудний
вчинив злочин, якщо так, то який саме і чи винний у
цьому підсудний.

Визнання підсудним вини має значний вплив як на
практику призначення покарання (цей факт урахо-
вується при визначенні конкретних мір покарання -
розміру штрафу, строку позбавлення волі, а також ви-
значенні переліку й характеру вимог. яких повинні
дотримуватись умовно засуджені, тощо), так і на обсяг
прав засудженого при оскарженні вироку. Засуджений,
який визнав свою вину у вчиненні злочину, автоматично
позбавляється можливості оскаржити висновок суду про
його винність.

Континентальна система кримінального судочинст-
ва на відміну від англо-американської вирішує питання
щодо визнання підсудним вини своєрідно. Наприклад,
кримінально-процесуальне законодавство Франції вихо-
дить із позиції, що визнання обвинуваченим своєї вини є
звичайним доказом, що передбачено в ст. 428 КПК
Франції: «Визнання вини, як і будь-який інший вид до-
казів, підлягає вільній оцінці суддів» 7 Такий підхід
ґрунтується на принципі дослідження всіх обставин
кримінальної справи. Цей принцип характерний для
континентальної системи права, і згідно з ним суд зо-

бов'язаний дослідити всі обставини справи й при цьому
не є залежним від клопотань та пояснень сторін у про-
цесі. Зокрема, у кримінально-процесуальному законо-
давстві ФРН прямо вказується. що розслідування та
розгляд справи поширюються на зазначені в обвинува-
ченні діяння особи і що в межах цього обвинувачення
суд має право й зобов'язаний самостійно дослідити
фактичні обставини справи; крім того, підкреслено, що
суд з метою встановлення істини зобов'язаний досліди-
ти всі факти і докази, які мають значення для вирішен-
ня справи (ч. 2 5244 КПК ФРН) 5.

Зауважимо, що в континентальному кримінально-
процесуальному праві не надається якогось особливого
доказового значення показанням обвинуваченого, в яких
він визнає свою вину.

Проте на практиці визнання обвинуваченим своєї
вини, наприклад, у ФРН є вирішальним доказом. достат-
нім для засудження особи. Ще в 1919 р. Верховний суд
Німеччини роз'яснив, що засудження підсудного допус-
кається виключно на підставі визнання ним своєї вини.
Це положення послідовно підтверджується й нині Вер-
ховним судом ФРН. У теорії права вчені, зокрема К. Рок-
сін, намагаються довести, що визнання обвинуваченим
вини не становить ніякої небезпеки для встановлення
істини у справі. Якщо раніше в кримінальному процесі
Німеччини після визнання обвинуваченим вини ставало
зайвим подання інших доказів, то нині такі показання
обвинуваченого підлягають вільній оцінці. Визнання ви-
ни має таку велику доказову силу, що дає можливість
взагалі відмовитися від долучення до справи інших до-
казів і розглядати і'і без свідків. Однак при цьому суддя
(суд) не позбавлений права відхилити показання обвину-
ваченого, в яких останній визнає себе винним.

Російські законодавці застосували до питання щодо
визнання підсудним вини особливий підхід. Це питання
розглядається в окремому розділі КПК Російської Феде-
рації (далі - КПК РФ; див. розд. Х, гл. 40 «Особливий
порядок прийняття судового рішення при погодженні
обвинуваченого з пред'явленим йому обвинуваченням»).
Фактично російські законодавці відмовились від застосу-
вання загальновживаного в інших країнах терміну «виз-
нання підсудним вини», замінивши його на формулюван-
ня «погодження обвинуваченого з пред'явленим йому
обвинуваченням», хоча зміст залишився той самий.

У ст. 314 КПК РФ зазначено, що обвинувачений має
право (за наявності згоди на це державного чи приват-
ного обвинувача і потерпілого] заявити, що він пого-
джується з пред'явленим йому обвинуваченням, і кло-
потати про постановлення вироку без проведення су-
дового розгляду в кримінальних справах про злочини,
покарання за які передбачено в зазначеному Кодексі й
не перевищує п'яти років позбавлення волі. В такому ви-
падку суд має право постановити вирок без проведення
судового розгляду в загальному порядку, але з дотриман-
ням таких вимог: 1) обвинувачений усвідомлює характер
і наслідки заявленого ним клопотання; 2] клопотання бу-

6Див.:Гуценко К.Ф.,Гоповко ЛВ.,Филимонов Б.А.Зазнач.праця.-
С.125,126.
Т Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1958 года / Пер. с Франц. Л.В. Голов-
коі - М., 1996. - (Тут і далі - перекладавтора).
“ Див.: Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ / Пер. с нем. Б.А,Филимонова. -
м., 1994.
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ло заявлено добровільно і після консультації із захисни-
ком. Якщо ж суд установить, що наведені вище дві умо-
ви не були дотримані, він приймає рішення про прове-
дення судового розгляду в загальному порядку.

Загальний порядок розгляду кримінальної справи в
суді також застосовується у випадку, коли державний
чи приватний обвинувач та (або) потерпілий запере-
чують проти задоволення заявленого обвинуваченим
клопотання.

Положеннями ст. 315 КПК РФ детально врегульова-
но порядок заявлення клопотання про постановлення
вироку без судового розгляду справи у зв'язку зі згодою
з пред'явленим обвинуваченням (повне визнання ви-
ни. - П.П.]: обвинувачений повинен заявити таке кло-
потання лише у присутності захисника; якщо ж підсуд-
ний чи його законний представник або за їх дорученням
інші особи не запросили захисника, то його участь у
справі забезпечує суд. Обвинувачений має право заяви-
ти зазначене клопотання під час ознайомлення з ма-
теріалами кримінальної справи або попереднього слу-
хання справи в суді.

Згідно зі ст. 316 КПК РФ судове засідання за клопо-
танням підсудного про постановлення вироку без прове-
дення судового розгляду має проводитися з обов'язко-
вою участю підсудного та його захисника.

Якщо суддя дійде висновку, що обвинувачення, з
яким погодився підсудний (тобто повністю визнав свою
вину. - П.П.], підтверджується доказами, зібраними в

кримінальній справі, то він постановляє обвинувальний
вирок і призначає підсудному покарання, яке не може
перевищувати 2/3 максимального строку чи розміру
найбільш суворого виду покарання, передбаченого за
вчинений злочин. Ще однією «пільгою» за повне визнан-
ня своєї вини є звільнення підсудного від сплати судових
витрат. Однак таке визнання вини призводить до того,
що підсудний не має права оскаржувати такий вирок
в апеляційному і касаційному порядку, пославшись на
те, що: ]) висновки суду, викладені у вироку, не відпо-
відають фактичним обставинам кримінальної справи;
2) порушено кримінально-процесуальний закон; З) непра-
вильно застосовано кримінально-процесуальний закон;
4] вирок несправедливий

Отже, російські законодавці спробували пристосува-
ти в російській (історично континентальній] системі пра-
ва англо-американський підхід до вирішення питання
щодо визнання вини підсудним при розгляді криміналь-
ної справи. Такий підхід має своїх прихильників і про-
тивників.

Спрощений порядок розгляду кримінальної справи у
випадку визнання підсудним своєї вйни, хоча й у завуа-
льованій формі, передбачено і в кримінально-процесу-
альному законодавстві України (статті 299, 301' КПК).
Застосування цього порядку в нашій країні теж має сво-
їх прихильників ") і противників ", оскільки у підході до
оцінки доказового значення визнання обвинуваченим
(підсудним) своєї вини є позитивні й негативні моменти.
Позитивний момент цього підходу полягає у сприянні
істотній економії суддівського часу (не потрібно «гаяти
час» на дослідження доказів про винність особи) та
коштів, які виділяються з державного бюджету для
здійснення судочинства. Негативним моментом такого
підходу є те, що він спонукає органи досудового слідства

до застосування різних сумнівних дій і зловживань, іноді
з використанням погроз і насилля ”. Механізм дії цього
моменту досить простий: якщо визнання обвинуваченим
вини призводить, як правило, до автоматичного його за-
судження без дослідження й перевірки інших доказів, то
відповідно органу, що провадить розслідування,
простіше під час допитів обвинуваченого домогтися
«правдами й неправдами» визнання ним своєї вини у
вчиненні злочину, чим провадити копітку роботу з вияв-
лення і збирання доказів для обґрунтування обвинува-
чення. Крім того, іншим негативним моментом запро-
вадження інституту визнання підсудним вини в його
класичній англо-американській формі в нашій континен-
тальній системі кримінального судочинства є те, що не
враховуються історичні витоки становлення цього інсти-
туту. Це може призвести до фатальних наслідків - до
перетворення судочинства на «торговельну організа-
цію», яка застосовуватиме «знижки» за умови визнання
підсудним своєї вини. Однак без повного, об'єктивного й

усебічного дослідження всіх обставин справи, всіх до-
казів не може бути й мови про законний, обгрунтова-
ний і справедливимй вирок. У такому випадку особис-
того сприйняття суддею доказів немає. Його внутрішнє
переконання про винність підсудного формується лише
на підставі неперевірених матеріалів кримінальної
справи (яка, як правило, має суб'єктивний відбиток по-
зиції досудового слідства, на цих позиціях і обґрунто-
вується обвинувачення] та визнанні підсудного.

Хоча існує істотна вірогідність відповідності істині
визнання обвинуваченим чи підсудним вини, однак до-
свід показує, що на користь достовірності такого визнан-
ня можна навести тільки цю презумпцію, яка не звільняє
від необхідності доказувати, що мала місце сама подія,
яка відповідає визнанню. У судовій практиці є численні
приклади неправдивого визнання, зумовленого різними
причинами.

Неправдиві визнання обвинувачені часто роблять
під впливом примусу. Головним засобом примусу раніше
було катування; але й без катування можна здійснити та-
кий тиск на обвинуваченого, який може призвести до
його неправдивого визнання, внаслідок обтяжливого ста-
новища, створеного попереднім слідством...

Часто підсудний робить визнання з якихось сторон-
ніх спонукань (наприклад, із бажання врятувати від
переслідування третіх осіб, позбавити їх ганьби чи з роз-
рахунку відвести від себе підозру у вчиненні іншого зло-
чину) і при цьому не завжди розуміє фактичне, а особли-
во юридйчне значення визнання вини; навіть якщо він

здатен оцінити фактичну сторону справи, то для того щоб
оцінити юридичні тонкощі, він часто буває недостатньо

: Див.: Уголовно-процессуальныйкодекс РоссийскойФедерации . (Официаль-
ный текст (: изменениями и дополнениямина 1 октября 2002 т.). і М.. 2002. -
623 с.

Див.: М 3 р і т ч а к Т.М. Проблеми визначення обсягу доказів. що підлягають
дослідженню // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - МЕ 5 (451. - С. 40-44.
" Див. П о п е Л Ю ш К 0 В.О. Ще раз про спрощену процедуру правосуддя ,і/ Судо-
ва реформа в Україні: проблеми і перспективи : Матеріали наук.-практ. конф.
(м. Харктв, 18-19 квіт. 2002 р.) ,' Редкол.: В.В. Сташис (голов. ред.) та ін. - К.,

2002. * С. 246-248; П о п в л Ю ш к с В.О. Скорий суд * неправий суд // Юридич-
ний вісник України. * 2001. * Не 37. « С. 22-24.
"2 Див.: Д о р о ш Л., Д о в г а н ь О. Катування: кримінально-правовий аспект // Пра-
во України. й 2004. і На 9. * С.131е134.
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освіченим. Наприклад, на питання: «Визнаєте ви себе
винним у вбивстві?» підсудний відповідає: «Так»,
вважаючи, що зізнався у завданні такого удару особі,
внаслідок якого настала її смерть, але зовсім не уявляє, як
саме зрозуміють і кваліфікують його зізнання; насправді
ж, можливо, мали місце необхідна оборона чи необереж-
не вбивство або на момент вчинення злочину він був у
стані неосудності: тобто можуть бути різні відтінки цієї
відповіді ”.

Е.М. Мурадьян навів класифікацію осіб, які можуть
під певним тиском визнати причетність до злочину:

1] особи, яким нічого втрачати (маргінали, особи без
певного статусу, місця проживання, або так звані бом-
жі, тощо);

2] особи, які мають певне становище у суспільстві,
тобто ті, яким є що втрачати (репутацію, престиж, біз-
нес, просування чи перебування на службі);

3) особи, які схильні до фантазії або психічно хворі,
інші потенційні жертви обману, шахрайства чи завідомо
неправдивих обіцянок ”.

Таким чином, яким би переконливим серед інших
доказів не здавалося б власне визнання підсудним вини,
до цього необхідно ставитись критично; як і інші докази,
таке визнання не виключає необхідності судового до-
слідження.

Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що запро-
вадження в кримінальному судочинстві України інститу-
ту вИзнання підсудним своєї вини має відбуватись на
ґрунті напрацьованого вітчизняною доктриною і практи-
5 а т т а гу

кою досвіду. Безперечно, необхідно використовувати по-
зитивні здобутки зарубіжної науки і практики, проте не
копіюючи їх сліпо, а враховуючи національні особливос-
ті судочинства.

Спрощений порядок здійснення кримінального су-
дочинства має свої переваги: економія суддівського часу
та державних коштів. Однак неправильне розуміння й
помилкове застосування цього порядку матимуть фа-
тальні негативні наслідки як для окремих громадян, які
можуть стати незаконно засудженими, так і для держав-
ної системи та правосуддя в цілому. Вважаємо, що
розгляд справи у спрощеному порядку має здійснюва-
тися під повним контролем суду й учасників сторін. Не-
обхідно на законодавчому рівні унеможливити незакон-
не засудження особи. Це можливо за умови, що суддя
матиме можливість перевірити істинність визнання
підсудним вини. Крім того, підсудний в обов'язковому
порядку має бути забезпечений кваліфікованим захис-
ником. А працівники органів досудового слідства по-
винні бути впевненими, що вони будуть притягнуті до
відповідальності у випадку, якщо визнання обвинуваче-
ним вини було вчинене внаслідок їхніх незаконних дій.
З огляду на зазначене буде доцільним у проекті КПК
визнання обвинуваченим вини виписати в окремий роз-
діл, у якому обов'язково необхідно передбачити зазна-
чені вище вимоги до інституту визнання підсудним вини.
'3 Див.: Ф 0 й н и ц к и й И.Я. Зазнач, праця. - С. 268, 269.
'“ Див.: М у р 3 д ь я н З.М. Истина как проблемасудебного права. - М., 2002. -
С. 261.
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В.Г. Ротань звернув увагу присутніх на те, що ця книга є першою спільною
роботою науковців та суддів. Він висловив сподівання з приводу розробки
найближчим часом методології тлумачення й“ з'астосуванНя нормативно-право-
вих актів, яка б стала у нагоді юристам і особливосуддям для повсякденного
користування, а також була б значним внеском у здійснення правосуддя.

Видання книги підготував авторський колектив, до складу якого уві-
йшли заслужені юристи України: доктор юридичних наук, професор
В.Г. Ротань, представниКи. Верховного Суду України: заступникГолови Суду
А.Г. Ярема, голова Судової палати у господарськихсправах.«і.Б. Шицьк-ий,
судді Лєі. Григор'єва, В.і. Гуменюк, і,.П'. Домбровський, В.В. Кривенко,
В.П. Барбара.

Окремі глави видання присвячено питанням прававласності, припиненню
цивільних і господарських зобов'язань, деяким іншим видам майнових
відносин тощо. Крім того, вона містить додаток * розроблений автораМи
проект постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування
Цивільного та Господарського кодексів при здійсненні правосуддя».

Найближчим часом книга, наклад якої чотири тисячі примірників, надійде
до судів та бібліотек судів України. Посібник «Проблемні питання у засто-
суванні Цивільного і Господарського кодексів України» побачив світ у ви-
давництві «Реферат» за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні у

рамках реалізації проекту «Допомога в застосуванні нових Цивільного та
Господарського кодексів УКраі'НИ».

,»;їй-«м
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У Верховному Суді України “8 червня 2005 року відбулася зустріч із

представникамиПосольства США в Україні: керівником відділу з право-
охоронних питань Майклом Скенленом і радником із юридичних питань
Мартою Левардсен.Переговори проводили Перший заступник Голови Вер-
ховного Суду 'Укра'іни*П.П. Пилипчук, суддя С.М. Міщенко та начальник
управління.міжнародно-правового співробітництва В.П. Потапенко.

Мета зустрічі - обговорення питань щодо завершеннясудова-правової
реформи в Україні, підготовка проекту нового Кримінально-процесуального

' кодексу (далі - КПК)-, а також застосування запобіжних заходів у кримі-
'

нальному судочинстві.
П.П. Пилипчук розповів гостям про діяльність новоствореноїпри Раді

націоналЬної безпеки і оборони України робочої групи, яка працює над
прискоренням реформи.Зараз група здійснює моніторинг законодавства,і ця
робота буде завершена найближчим часом. Наступним етапом стане
підготовка законопроектів, які будуть ввесе'ні на розгляд Верховної Ра-
диУкраїни.

За словами Першого заступника Голови Верховного Суду України, проект
нового КПК невдовзі буде підготовлено до другого читання. «Я сповнений
оптимізму і вірю, що Кодекс буде прийнятий найближчим часом і почне
діяти», - сказав він.

Майкл Скенлен розповів про судову систему США, яка самостійно
вирішує внутрішні проблеми, має довіру суспільства на рівні з іншими
органами влади. Він. особливо зацікавився станом справ в Україні з відбу-
ванням покарання у місцях позбавленняволі, а також тим, в яких: питаннях
судочинство нашої країни потребує першочерговоідопомоги.

П.П. Пилипчук розповів представникам Посольства США в Україні, що у
цій сфері справді наявні проблеми. «В Україні є усвідомлення того, щомісця

попереднього утримання потребують дофінансування. Є кідька рішень
Європейськогосуду з прав людини з цього приводу, котрі свідчать про
неналежні умови, в яких утримуються заарештовані, - сказав він. - Не
виклйкає сумніву й те, що будівництвом нових тюрем не вдасться вирішити
проблему». П.П. Пилипчук поінформував гостей також про кроки, здійснені
Верховним Судом Українидля її вирішення. Зокрема, за останні два роки було
прийнято кілька постанов Пленуму Верховного Суду, в яких ідеться про
необхідність застосуваннязапобіжних заходів.

На думку Першого заступника Голови Верховного Суду України, через
відсутність практики застосування застави суддям України стане в нагоді
досвід у цьому питанні інших країн, зокрема США. Крім того, було б доречно
ознайомитисьіз результатамизастосування домашнього арешту, особливоз
досвідомтих штатів, де використовуються електронні пристрої для контролю
за особою, котра перебуває під слідством. Під час зустрічі йшлося й про
помилкове розуміння певних фактів щодо застосуваннязаконодавства. На
жаль, думка, що шляхом внесеннязастави можна відкупитися від суду, панує
і досі. П.П. Пилипчук також розповів,” що на'досудовій стадії розгляду справ
під вартою перебуває лише 25-30 % від загаЛЬно'і кількості заарештованих,
до інших застосованопідписку про невиїзд.

Суддя С.М. Міщенко наголосив, що цьому питанню Верховний Суд
України постійно приділяє увагу, триває підготовка відповідного узагаль-
нення, зокрема пррведено аналіз та узагальнено практику застосування
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. На думку судді, до розв'язан-
ня цієї проблеминеобхіднозалучити досвідчених суддів, прокурорів, слідчих
та адвокатів.

Сторони висловили зацікавленість у вирішенні цих питань та обговорили
плани розвитку співробітництва в майбутньому.

Заступник Голови Верховного Суду України А.Г. Ярема 20-24 червня
2005 р. у складі делегаціїукраїнських парламентаріїв та суддів перебував у
Швеціїта Данії з візитом, який був організований у рамках проекту «Реформа
арбітражних судів і підтримка судової адміністрації», що впроваджується
Програмою Розвитку ООН (ПРООН) в Україні та фінансується Європейською
комісією. Основною метою навчальної поїздки було ознайомлення з
правовими засадами судочинства в цих країнах, їх правовою політикою та
правотворчістю щодо системи судочинства, роботою парламентських
комітетів з питань правової політики, правовим регулюванням у сфері добору
і навчання суддів.

Українську делегацію приймали парламентарії Швеції, данії, Головний
парламентським омбудсман Швеції, а також Президент Верховного суду Швеції
пан Бо Свенсон, який розповів про основні стадії розгляду справ у найвищому
судовому органі цієї країни. Найбільше зацікавлення української делегації
виклйкав такий фундаментальний принцип судового процесу в Швеції, як
«принципконцентрації», відповідно до якого справамає бути розглянута в суді

першої інстанції якнайґрунтовніше, щоб у подальшому не виникало потреби в її
перегляді та поданні апеляції. Більше того, в окружному суді справа має бути
попередньо належним чином підготовлена, щоб її можна було розглянути
протягом одного засідання. Перед тим, як справу буде прийнято до
провадження, необхідно отримати дозвіл на касацію (вирішення цього питання
належить до компетенції суддів Верховного суду), особливо тоді, коли розгляд
саме цієї справи важливий для юридичного процесу. Отже, потік справ у Вер-
ховний суд обмежується, щоб він міг зосередитися на своєму основному
завданні - напрацьовувати прецеденти. Тому Верховний суд Швеціїрозглядає
за рік приблизно 1 10 справ із 4-,5 тис. оскаржених.

Справи розглядаютьколегії у складі 5 суддів без участі сторін. Усі стадії
розгляду (як питання права, так і фактів) тривають кілька тижнів. У режимі
усного слухання розглядаютьсямайже 25 справ, як правило, кримінальних.
Якщо виникає потреба змінити попередні рішення Верховного суду, то
це питання вирішується на його пленарному засіданні чи, як мінімум,
9 суддями.

З 3 по 6 липня 2005 р. у м. Парижі під час зустрічі представників
Міністерства юстиції України, Верховної Ради України та інших органів
державної влади з експертамиРади Європи було обговоренопитання щодо
внесення змін до Закону «Про судоустрій України», а також інші складні
питання, які виникають при застосуванні цього Закону, зокремапро діяльність
кваліфікаційнихкомісій судів та добір кадрів на посаду судді. В їх обговоренні
взяв участь також голова Судової палати у цивільних справахВерховного Суду
України А.О. Дідківський.

У рамках спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу з
реформування судової системи України відбулося чотири засідання. Після
того, як було окреслено основні проблеми у проведенні судової реформи в
Україні, підкреслено значення опрацьованогопроекту Закону «Про внесення

змін до Закону «Про судоустрій України», відбулося обговорення пріоритетних
напрямів у проведенні судової реформи, ролі в цьому процесі окремих
інституцій. Під час засідань на розглядучасників було представленопроекти
уже згаданихзаконів та основні зауваження й поправки, внесені до відповід-
ного законодавстваз часу останньої експертної зустрічі представників Ради
Європи та України у 2004 р.

Учасники зустрічі не обійшли увагою й положення проекту Закону, що
стосуєтьсядоборукандидатів та призначення на посаду судді, притягнення їх

до дисциплінарної відповідальності, а також навчання. Після дискусії та
підбиття підсумків учасники зібрання обговорили пропозиції щодо перспек-
тиви співробітництва міжУкраїною та Радою Європи, а також пропозиції щодо
плану подальших спільних дій.
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