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У вступному слові Голова Верховного 
Суду України В.В. Онопенко, наголосивши, 
що темою зустрічі є перш за все концепція 
подальшої розбудови судової системи, не 
обійшов увагою і ті проблеми, які є в дяль
ності судів. Він констатував наявність запи
ту не тільки політиків, політичної еліти, а й 
суспільства щодо більш ефективної роботи 
судів. Зауваживши, що існує багато чинни
ків того, чому так багато нарікань на судову 
владу, він висловив переконаність, що пе
реважна більшість суддів працюють ефек
тивно, є чесними й порядними людьми і 
лише 1—2 % їх дають підстави для критики 
всього суддівського корпусу. 

Ми ще не все зробили для того, щоб 
суди діяли ефективно, визнав В.В. Оно
пенко. Перш за все йдеться про доско
налість судочинства, про якісні правила 
розгляду тих чи інших категорій справ. 
До цього часу не реформовано в повно
му обсязі процесуальне законодавство. 
Зокрема, не прийнято новий Криміналь
нопроцесуальний кодекс, і тому багато 
негараздів при здійсненні кримінального 
судочинства мають об’єктивний характер. 
Ми намагаємося, зазначив промовець, 
надати певний імпульс у розробленні цьо
го Кодексу, який міститиме ряд новел (ско
рочена судова процедура, інститут при
мирення потерпілого з обвинуваченим, 
наказне провадження та ін.), що допомо
жуть ефективно здійснювати судочинство 

і дадуть можливість розвантажити суди 
загальної юрисдикції. Подальшого рефор
мування потребує і цивільне процесуальне 
законодавство, оскільки новим кодексом 
заформалізовано роботу судів.

Голова Верховного Суду України вва
жає неприпустимою тяганину, яка має міс
це при розгляді цивільних справ: у пер шому 
півріччі поточного року не розглянуто у пе
редбачений законом тримісячний строк 
46 тис. 490 справ. Апеляційні суди в 43 % 
випадків скасування рішень замість того, 
щоб самим розглянути справу по суті й ух
валити нове рішення, направляють її в міс
цевий суд. При цьому навантаження на од
ного суддю апеляційного суду в пер шому 
півріччі поточного року становило 9,8 
справи. Водночас надзвичайно складна 
ситуація існує у Верховному Суді України, 
де очікують касаційного розгляду майже 
35 тис. цивільних справ, що є об’єктивним 
наслідком відмови від створення Касацій
ного суду. Вихід В.В. Онопенко бачить у 
прийнятті закону про передачу цих справ 
в апеляційні суди, а надалі — у створенні 
в законодавчому порядку процесуальних 
фільтрів для нескладних справ, які мають 
остаточно вирішуватися на стадії апеляції.

Особливе занепокоєння промовець 
висловив щодо стану розгляду справ про 
адміністративні правопорушення. У пер
шому півріччі 2006 р. суди України розгля
нули 3 млн. 307 тис. 41 справу, в тому числі 

2 млн. 138 тис. 534 справи про адміністра
тивні правопорушення — відповідно на  
99,2 % та 19 % більше, ніж у тому ж періоді 
минулого року. На його думку, треба визна
ти, що свого часу законодавець помилився, 
 і якнайшвидше в законодавчому порядку 
зняти із суддів цей тягар, залишивши за 
громадянами право оскаржувати до суду 
рішення адміністративного органу в разі, 
якщо вони з ним не погоджуються. 

В.В. Онопенко наголосив на необ
хідності внести у законодавство зміни, 
спрямовані на запобігання поширеним у 
судовій практиці випадкам, коли розгляд 
справ за корпоративними спорами усклад
нюється внаслідок пред’явлення акціо
нерами—фізичними особами позовів, які 
розглядаються не за місцем знаходження 
господарського товариства, а за місцем 
проживання позивача. 

Нагадавши, що на Верховний Суд Ук
раїни покладено законом забезпечення 
однакового застосування законодавства 
всіма судами загальної юрисдикції, промо
вець зазначив, що ця вимога не може бути 
виконана, оскільки роз’яснення Пленуму 
мають лише рекомендаційний характер. 
Проблему можна було б вирішити, напри
клад, шляхом повернення Пленуму ролі 
судового органу, який розглядав би конк
ретні справи і приймав рішення процедур
ного характеру. Маючи такі повноваження, 
Пленум міг би, зокрема, вирішити частину 
тих справ щодо України, які перебувають 
на розгляді Європейського Суду з прав 
людини. В.В. Онопенко висловив ідею 
щодо проведення моніторингу зазначених 
справ і розгляду їх у зв’язку з винятковими 
обставинами Верховним Судом України, 
що дозволило б зняти напруження навколо 
цих справ та обвинувачення в неефектив
ному правосудді.

Реалізація будьяких пропозицій, під
креслив В.В. Онопенко, неможлива без 
належного фінансування судів усіх рівнів, 
які (як він неодноразово наголошував під 
час виступу) становлять єдине ціле і тому 
Верховний Суд не зможе діяти ефектив
но, якщо не діятимуть ефективно всі інші 
суди. Він повідомив, що Комітет Верхов
ної Ради України з питань правосуддя 
схвалив у другому читанні законопроект 

Концептуальні підходи щодо подальшого здійснення 
судовоправової реформи
Розроблення концептуальних підходів щодо подальшого здійснення судово-правової реформи — справа передусім самих 
суддів. Таким був лейтмотив зустрічі Голови Верховного Суду України В.В. Онопенка, його заступника А.Г. Яреми, голів 
судових палат цього суду та їхніх заступників із головами вищих спеціалізованих та апеляційних судів, яка відбулась у 
найвищому судовому органі судів загальної юрисдикції 12 жовтня цього року. В ній також узяли участь екс-Голови Вер-
ховного Суду України В.Ф. Бойко та В.Т. Маляренко, судді цього суду, в тому числі заступники голови Ради суддів України 
В.І. Гуменюк і В.М. Міщенко, народні депутати України — заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань пра-
восуддя А.В. Портнов, члени цього Комітету А.В. Лабунська, О.Ю. Шустік, Голова Державної судової адміністрації України 
І.І. Балаклицький, ректор Академії суддів України І.А. Войтюк, представники відповідних підрозділів апарату Верховного 
Суду України.
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щодо тимчасового порядку фінансування 
судової влади, який у разі його прийняття 
парламентом знаменуватиме собою про
рив у вирішенні зазначеної проблеми. 

На завершення свого виступу Голова 
Верховного Суду України сказав: «Ми дещо 
заспокоїлись і розслабились. Ні собі покою 
не буде, ні вам (звичайно у рамках чинного 
законодавства). Ми всі відповідальні люди. 
Давайте разом будемо наводити порядок. 
Серед нас є скептики, є оптимісти й пе
симісти, але я знаю одне — так працювати 
далі не можна». Він запропонував зробити 
такі зустрічі регулярними, а також, не че
каючи з’їзду суддів, провести нараду за 
участю голів місцевих судів.

Із доповіддю виступив В.В. Кривенко, 
голова Судової палати в адміністративних 
справах Верховного Суду України, керівник 
робочої групи з розроблення концептуаль
них підходів цього суду щодо подальшого 
здійснення судовоправової реформи.

Нагадавши основні положення Кон
цепції судовоправової реформи в Укра їні, 
затвердженої постановою Верховної Ради 
України від 28 квітня 1992 р., та наголосив
ши на тому значенні, яке мали для зміни 
судової системи й організації її діяльності, 
I з’їзд суддів України, що відбувся у грудні 
1991 р., і прий нятий у червні того ж року 
Закон «Про арбітражний суд», доповідач 
закликав присутніх предметно обговори
ти причини, з яких реформування судо
чинства в державі не досягло поставленої 
мети, та визначитися щодо подальших 
конкретних кроків, а також висловив свою 
думку із зазначених питань:

«Протягом багатьох років на наших кон
ференціях, з’їздах, інших зібраннях ми за
значали, що судова реформа проводиться 
непослідовно, суперечливо, інко ли зовсім 
зупиняється. Звичайно, однією з причин 
такого стану є певний консерватизм у 
підходах до реформування судочинства 
та брак чіткого бачення шляхів вирішення 
проблемних питань. Але поряд із цим слід 
відверто зазначити, що головною причи
ною недосягнення поставлених завдань 
була й залишається відсутність чітких де
ржавних механізмів, які б унеможливлюва
ли залежність однієї складової державної 
влади від інших. Як і багато років тому, суд 
залежний у вирішенні фінансових, кад
рових питань від інших органів державної 
влади. Під гаслами формування інститутів 
стримувань і противаг щодо судової влади 
запроваджувалися інструменти тримання її 
під контролем, унеможливлювалося ство
рення механізмів внутрішнього контролю 
та саморегулювання.

Напрям на спеціалізацію судочинства 
правильний. Проте відсутність узгоджено
го бачення способів забезпечення органі
заційної єдності судової системи, юри
дичної визначеності однаковості судової 

1* Публікується зі скороченнями та незначною редакційною 
правкою.

практики в державі за наявності різних 
видів судочинства призвело до двоякого 
прочитання визначення судової системи 
у ст. 125 Конституції України і такого ж  
правового регулювання цього питання в 
Законі «Про судоустрій України».

Одним із головних завдань рефор
мування судочинства було й залишаєть
ся забезпечення незалежності судді від 
будьякого впливу. Незважаючи на істотні 
кроки в цьому напрямі, зокрема прийнят
тя у 1992 р. Закону «Про статус суддів», це 
завдання вирішено неповною мірою. 

Намагання зберегти важелі впливу на 
суддів через їх призначення чи безстро
кове обрання призвело до того, що добір 
кадрів у судову систему проводиться не
ефективно. Перед різними органами цієї  
системи поставлені однотипні завдання 
щодо формування суддівського корпусу, 
Державна судова адміністрація Украї
ни (далі — ДСА), її управління на місцях 
і голови відповідних судів не мають за
конодавчо закріплених повноважень для 
створення кадрового резерву, відсутні 
єдині кваліфікаційні вимоги щодо рівня 
професійної підготовки кандидата у суд
ді та механізми з’ясування його відповід
ності цим вимогам, а головне — прозорий, 
зрозумілий алгоритм вирішення Вищою 
радою юстиції та Президентом України 
питання про призначення суддів на поса
ди, зокрема про відхилення кандидатур, 
запропонованих органами судової влади.

Згідно зі ст. 8 Закону «Про статус суд
дів» суддя ообов’язково має бути реко
мендований до безстрокового обрання 
за відсутності підстав для його звільнен
ня з роботи. Ця норма була задумана як 
гарантія від упередженого ставлення до 
судді з боку Верховної Ради України, але 
зазначеного завдання не виконала через 
відсутність механізму оскарження необ
ґрун тованої, невмотивованої відмови у 
безстроковому обранні судді.

У той же час чинним законодав ством 
не передбачені ефективні механізми очи
щення судової системи від недобросо віс

них суддів, швидкого відсторонення від 
здійснення судочинства тих, хто зловжи
ває своїм становищем. Організація робо
ти зі зверненнями громадян щодо непро
цесуальної діяльності суддів недостатньо 
врегульована в законі. Розгляд цих звер
нень на громадських засада є малоре
зультативним, а відірваність кваліфікацій
них комісій від областей істотно знизила 
ефективність дисциплінарної практики.

Кадрова політика у судовій системі 
має полягати у створенні дійового кад
рового резерву, організації ефективної 
перевірки кандидатів на їх придатність до 
призначення на посаду судді, запровад
женні постійного, об’єктивного моніторин
гу діяльності кожного вперше призначе
ного судді, механізмів стимулювання всіх 
суддів до підвищення свого професійного 
рівня і виявлення осіб, здатних здійснюва
ти судочинство.

Бажання позбавитися адміністратив
нокомандних методів управління у су
довій системі, вилучення з повноважень 
голів судів будьяких процесуальних пов
новажень зумовлено тим, що головною 
процесуальною фігурою в суді є суддя, 
який має виключне право на здійснення 
судочинства. Разом з тим голова суду не 
може виконати обов’язок щодо належ
ної організації діяльності суду, не маючи 
відповідних владних повноважень, у тому 
числі щодо суддів.

Зміни процесуального законодавства, 
які були зумовлені закінченням термінів, 
установлених Конституцією для запро
вадження апеляційного та касаційного 
перегляду судових рішень, у переважній 
більшості не зачіпали провадження у суді 
першої інстанції. Відповідно до зазна
чених змін численні президії обласних 
судів, судові колегії та Пленум Верхов
ного Суду України тимчасово замінили 
в питанні розгляду справ у порядку су
дового нагляду відповідні судові палати 
Верховного Суду України, яким доручено, 
до створення відповідних касаційних судів, 
переглядати справи у касаційному поряд
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ку. Проте створення таких судів не тільки 
невиправдано затягнулося, а й певною 
мірою стало неможливим після визнан
ня неконституційними положень Закону 
«Про судоустрій України» щодо Касацій
ного суду. Штучно створена проблема 
призвела до того, що судовий нагляд 
фактично скасовано, а перегляд судових 
рішень у касаційному порядку проводить
ся недостатньо ефективно. У зв’язку з цим 
доцільно тимчасово повернутися до роз
гляду справ за касаційною процедурою 
президіями відповідних апеляційних судів, 
а за Верховним Судом України залишити 
право перегляду судових рішень за винят
ковими обставинами. 

У процесі здійснення судами України 
судочинства за новими Цивільним проце
суальним кодексом і Кодексом адміністра
тивного судочинства в них виявлено певні 
упущення й недоречності. Технологія су
дового процесу має бути спрямована на 
його прискорення, а не на затягування. 
У зв’язку з цим необхідно вилучити із про
цесуальних кодексів вимоги про виготов
лення (у випадках, коли це не викликаєть
ся необхідністю) ухвал у виді окремих про
цесуальних документів і замінити останні 
технологічними формулярами.

Настав час відійти від практики регу
лювання оплати праці судді постановами 
Кабінету Міністрів та указами Президента 
України і підготувати відповідний проект 
закону. Що стосується способів збере
ження інших соціальних гарантій суддів 
та їхніх сімей, то вони мають ґрунтуватися 
на забезпеченні належного фінансування 
органів судової влади. Радикальні зміни 
в цьому напрямі можливі лише за умови 
внесення змін до Бюджетного кодексу 
України і надання Верховному Суду та 
Раді суддів України права затверджувати 
бюджетні показники, нижче рівня яких це 
фінансування неможливе. 

Окремо слід обговорити питання 
щодо місця в системі органів державної 
влади ДСА (яку згідно з рішенням з’їзду 
суддів України запропоновано вивести з 

числа органів виконавчої влади і включити 
в структуру органів судової влади, надав
ши при цьому відповідний високий статус) 
і передачі в її підпорядкування державної 
виконавчої служби».

На завершення доповіді В.В. Кривен
ко запевнив учасників зібрання, що очо
лювана ним комісія ретельно вивчить та 
узагальнить усі зауваження щодо запро
понованих на обговорення законопроек
тів і наполегливо вживатиме заходів щодо 
втілення в життя висловлених пропозицій.

Першим після доповідача з обговорю
ваних питань висловився В.Т. Малярен-
ко, який зазначив, що вони не є новими. 
Одна з причин того, що судову реформу й 
досі не завершено, а очевидні проблеми 
не вирішуються роками, полягає, на його 
думку, в частій зміні ідеології. Він закликав 
дбати про забезпечення стабільності в дер
жаві, про більш надійну роботу державних 
структур, оскільки тільки за цієї умови 
можливі зміни в судовій системі.

Проблемою з проблем назвав промо
вець відсутність у державі єдиної закон
ності (навіть на рівні найвищого судового 
органу, де кожна з чотирьох палат дає свій 
напрям судовій практиці) і наголосив на 
тому, що Пленум Верховного Суду Украї
ни повинен мати повноваження остаточно 
вирішувати справи. 

В.Т. Маляренко переконаний, що ав
торитет суду надзвичайно впав у зв’язку 
з відсутністю у голів судів важелів впливу 
щодо забезпечення порядку, дисципліни. 
Виборність керівників Верховного Суду 
України (Голови, його заступників, голів 
палат) на його думку, є позитивом, але 
має поєднуватись із певними гарантіями 
від необґрунтованого звільнення зазначе
них посадових осіб.

Голова Вищого адміністративного 
суду України О.М. Пасенюк серед першо
чергових завдань судовоправової рефор
ми передусім назвав завершення форму
вання системи адміністративних судів і 
доведення до необхідної кількості суддів у 
них. З метою законодавчого забезпечення 

цієї реформи він запропонував подати в 
установленому порядку до Верховної Ради 
України проекти декількох законів: «Про 
судовий збір»(згідно з яким надходжен
ня від такого збору спрямовуватимуться 
на потреби судів), «Про Єдині нормативи 
фінансового забезпечення суду та судді», 
«Про судоустрій України» (в новій редакції) 
та узгоджений із ним Закон «Про статус 
суддів», «Про внесення змін і доповнень до 
Закону «Про Вищу раду юстиції» та інших 
законодавчих актів (з метою запровад
ження інституту судових інспекторів), 
«Про правову допомогу» (або «Про муні
ципальну адвокатуру»).

О.М. Пасенюк вважає за доцільне 
чітко розмежувати судові юрисдикції і 
водночас максимально уніфікувати про
цедури розгляду справ адміністративни
ми, господарськими, цивільними судами, 
а також розробити механізм узгодження 
будьяких змін до законодавства і ввести 
мораторій (терміном на 5—10 років) щодо 
їх внесення до тих законів, які регулюють 
основні принципи, механізми та методи 
судочинства, розподіл судової компетен
ції, оскільки нестабільність законодавства 
призводить до судового безладдя і не 
сприяє захисту прав людини.

Забезпечити верховенство права, 
підвищення якості судочинства, ухвалення 
судових рішень у розумні строки, на дум
ку Голови Вищого адміністративного суду, 
можна шляхом використання альтерна
тивних способів урегулювання правових 
конфліктів (за допомогою інститутів медіа
ції, мирових суддів, третейських судів і 
нотаріату); передачі переважної біль шості 
справ про адміністративні правопорушен
ня на розгляд  відповідних адміністратив
них органів із залишенням за заінтересо
ваними особами права на оскарження до 
суду певних рішень, запровадження в су
дочинстві елементів прецедентного права 
(наприклад, визнання на законодавчому 
рівні обов’язковості для судів першої та 
другої інстанцій постанов пленумів вищих 
спеціалізованих судів і надання судам ка
саційної інстанції права ухвалювати рішен
ня по суті касаційної скарги з посиланням 
на раніше ухвалене рішення в аналогічній 
справі без здійснення касаційного провад
ження у повному обсязі).

Для забезпечення місцевих та апеля
ційних адміністративних судів належними 
приміщеннями промовець запропонував 
установити контроль за реалізацією уря
дових програм будівництва для них бу
динків і затвердити типові проекти остан
ніх, а для поліпшення охорони приміщень 
і майна судів, підтримання в них порядку, 
гарантування безпеки учасників судового 
процесу — підпорядкувати ДСА підрозділ 
судової міліції.

В.Ф. Бойко основним завданням 
суддів у зв’язку з обговорюваними пи
таннями бачить у донесенні ними своєї 
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позиції тим органам, до компетенції яких 
належить вирішення цих питань. Пробле
му усунення прогалин і недоліків Закону 
«Про судоустрій України», на його думку, 
треба вирішувати передусім з точки зору 
забезпечення конституційних прав грома
дян, зокрема на участь у здійсненні пра
восуддя через суд присяжних. Розглядати 
справи по першій інстанції за участю при
сяжних могли б окружні суди, а до їх ство
рення — один із районних судів. Необхід
но також запровадити процедуру допуску 
скарг до розгляду у Верховному Суді або 
створити проміжний судовий орган між 
ним та апеляційними судами.

Торкнувшись питання незалежності 
суддів, промовець застеріг, що призна
чення голів судів Президентом України є 
способом впливу на судову владу. Оскіль
ки істотно впливати на те чи інше судове рі
шення можна також через фінансове і ма
теріальне забезпечення судів, він вважає, 
що ДСА має належати до судової системи. 

В.Ф. Бойко охарактеризував як над
звичайно небезпечні спроби скасувати 
безстроковість обрання суддів і зазначив, 
що вони мають єдину мету — періодично 
«чистити» судовий корпус. Безперечно, це 
треба робити, зауважив він, але не шля
хом зміни порядку призначення й обрання 
суддів, а за допомогою перевірки й реа
гування на виявлені порушення.

В обговоренні також узяли участь ви
конуючий обов’язки Голови Вищого госпо
дарського суду України С.Ф. Дем ченко, 
голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, суддя Верховного Суду Ук раїни 
І.Л. Самсін, голови апеляційних судів 
областей: Дніпропетровської — В.В. Віх-
ров, Запорізької — В.В. Городовенко, 
Одеської — А.В. Луняченко, заступ
ник голови Апеляційного суду Хар
ківської області М.М. Бородін, голови 
апеляційних господарських судів: До
нецького — В.І. Татьков, Одеського —  
В.С. Балух, Харківського — В.І. Кухар, го
лова Вій ськового апеляційного суду Цент
рального регіону України В.П. Шевченко.

Промовці закликали реформувати су
дову систему за принципом збереження 
того, що працювало, працює і буде пра
цювати, та виходячи з реалій (А.В. Луня
ченко), з урахуванням як світового досвіду, 
так і національних традицій, а також не пе
ретворювати її на полігон для проведення 
ризикованих експериментів, маючи при 
цьому на увазі, зокрема, спроби зруйну
вати систему господарського судочинс
тва (В.І. Татьков), остаточно ліквідувати 
військові суди (В.П. Шевченко). 

В.В. Віхров, М.М. Бородін, А.В. Лу
няченко висловилися за відновлення 
класичної триланкової судової системи. 
Голова Апеляційного суду Одеської об
ласті, як і О.М. Пасенюк, вважає доцільним 
створити єдиний процесуальний закон 
для всіх судів, у тому числі спеціалізова

них із використавши той позитив, який є в 
діяльності господарських судів і полягає 
в оперативності розгляду справ. З метою 
скорочення строків судового розгляду 
він запропонував заміcть неодноразово
го спо ві щення сторін про розгляд справи 
один раз вручати нарочним копії позовної 
заяви відповідачеві, після чого той як учас
ник процесу сам наводитиме довідки про 
розгляд справи (як у Чехії), а також запро
вадити інститут процесуального компро
місу (за прикладом країн Прибалтики, де 
він поширюється більше ніж на половину 
статей КК).

Щоб реабіліувати інститут апеляції, 
який не виправдав сподівань через те, 
що апеляційні суди при розгляді справ 
фактично застосовують інститут касації, 
М.М. Бородін запропонував виключити із 
процесуальних кодексів право цих судів 
повертати справи в суди першої інстан
ції для повторного розгляду. На думку 
В.І. Татькова, в господарському судочин
стві таке повернення можливе лише за 
відсутності доказів, необхідних для ухва
лення остаточного рішення. 

Особливе занепокоєння висловили 
учасники зібрання з приводу нестабіль
ності судової практики. Так, В.І. Татьков 
вказав на потребу в усуненні розбіжностей 
між роз’ясненнями Вищого господарсько
го суду України та позицією Верховного 
Суду України в конкретних справах (які 
дезорієнтують суддів і є безпосередньою 
причиною скасування багатьох судових 
рішень). Щоб Верховний Суд України 
мав можливість працювати в нормально
му режимі, який сприяв би формуванню 
єдиної судової практики, здійсненню ним 
реального впливу на стан правосуддя, 
М.М. Бородін вважає за необхідне дові
рити апеляційним судам ухвалення ос
таточних рішень у переважній більшості 
справ і встановити правило, згідно з яким 
на розгляд Верховного Суду України може 
надійти через систему допуску тільки не
значна їх частина.

Промовці запропонували різні спосо
би виправлення ситуації, яка утворилась 
навколо діяльності судової системи, коли 
суди піддаються огульній критиці, зокрема 
в засобах масової інформації, об’єктивна 
оцінка статистичних даних, що характери
зують якість розгляду справ, підмінюється 
сумнівними даними опитувань, аналізом 
звернень осіб, зацікавлених у вирішенні 
справ на свою користь. Так, С.Ф. Демчен
ко закликав дбати про корпоратизацію 
судової системи, яка сприятиме реаліза
ції принципів правосуддя, напрацьованих 
століттями і визнаних світовим співтова
риством, зміцненню судової влади, підви
щенню ролі суддів, судів і забезпеченню 
якості правосуддя; саме на цій засаді бу
дувати на законодавчому рівні відносини 
в органах суддівського самоврядування 
і між ними. В.І. Кухар запропонував ство

рити у Верховному Суді України або в Раді 
суддів підрозділ для перевірки публікацій 
у пресі і, якщо факти підтвердяться, вжи
вати заходів, а у противному разі захища
ти судову систему від необгрунтованих 
звинувачень. А.В. Луняченко вважає, що 
підвищенню авторитету суду сприятиме 
високопрофесійна, боєздатна пресслуж
ба, яка має існувати не тільки у Верхов
ному, а й в апеляційних судах і займати 
послідовну, принципову, наступальну 
пози цію. На думку В.І. Татькова, посадові 
особи всіх гілок влади повинні усвідомити, 
що підрив авторитету судової влади неми
нуче призведе до руйнування інших влад
них інститутів. Разом з тим суддів ському 
корпусу слід докласти багато зусиль, щоб 
повернути довіру суспільства до суду, 
для чого необхідно, зокрема, ретельно 
добирати суддівські кадри, забезпечити 
прозорість судового процесу, підвищти 
вимоги до суддів, одночасно створивши 
їм належні умови для праці, в тому числі 
моральнопсихологічні.

Свідченням того, що учасники збіран
ня підтримують таку позицію, стала ве
лика увага, яку вони приділили питанням 
призначення й обрання суддів на посаду, 
їх звільнення та притягнення до відпові
дальності. 

І.Л. Самсін зупинився на двох питан
нях, які потребують законодавчого врегу
лювання. Одне з них — про розмежуван
ня повноважень кваліфікаційних комісій 
і Вищої ради юстиції щодо притягнення 
до дисциплінарної відповідальності, пе
редусім суддів Верховного та вищих спе
ціалізованих судів (п. 3 ч. 1 ст. 131 Консти
туції України) — може бути вирішене лише 
конституційною більшістю Верховної 
Ради України. Пославшись на Рекомен
дації Ради Європи від 13 жовтня 1994 р.  
«Незалежність, дієвість та роль судів» (де 
зазначено, що держава має розглянути 
можливість створення відповідно до за
кону спеціального повноважного органу, 
який повинен накладати санкції та вжива ти 
дисциплінарні заходи до судді за відповід
ною процедурою і рішення якого повинен 
контролюватися судовий орган вищої 
інстанції), промовець запропонував від
новити вертикаль кваліфікаційних комісій 
і передбачити можливість оскарження рі
шень Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України до Судової палати в адміністра
тивних справах Верховного Суду, рішення 
якої буде остаточним.

Друге питання — про атестацію суд
дів, на думку промовця, доцільно вирі
шити шляхом запровадження (ближчим 
часом — локальним нормативним актом 
Ради суддів України, а в перспективі — за
коном) системи тестування кандидатів на 
призначення на посаду судді вперше, а 
також суддів у разі необхідності визначити 
їх кваліфікацію. Тільки за наявності в кан
дидата необхідних знань, підтверджених 
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результатами тестування, можна перехо
дити до з’ясування питання, чи може він 
за всіма іншими (зокрема, моральними) 
якостями обіймати посаду судді.

Голова Вищої кваліфікаційної ко мі
сії висловився проти виконання взаємо
пов’язаних функцій присвоєння кваліфіка
ції та притягнення до дисциплінарної від
повідальності різними органами, а та кож 
за пропонував з метою вивчення ефективно
сті передбаченого Концепцією вдоскона
лення судівництва інституту судових інспек
торів до внесення відповідних змін у закон 
провести за рішенням Ради суддів України 
експеримент у двох—трьох округах.

В.І. Татьков, який категорично не згоден 
з оцінкою роботи судді при обранні його на 
посаду безстроково на підставі кількості 
скасованих рішень, запропонував долуча
ти до відповідних матеріалів довідку про 
причини скасування кожної справи, оскіль
ки серед них є й такі, як неврегульованість 
спірних правовідносин у законодавстві та 
неоднозначна практика його застосування. 
На його переконання, розширення в Кон
цепції вдосконалення судівництва переліку 
підстав притягнення судді до дисциплінар
ної відповідальності містить у собі небезпе
ку посилення тиску на суддю, тим більше, що 
зміст деяких із них (наприклад, «вочевидь 
некваліфіковане вирішення справи», «ігно
рування позиції судів вищого рівня») є недо
статньо визначеним.

В.В. Віхров, який вважає, що за існу
ючою процедурою суддю складно при
тягти до дисциплінарної відповідальності, 
запропонував повернутися до старого 
порядку, коли дисциплінарна колегія об
ласного суду вирішувала це питання щодо 
суддів районних судів, а дисциплінарна 
палата Верховного Суду України — щодо 
суддів обласних судів протягом місяця. 

Відзначивши як позитив те, що від
повідно до ст. 4 проекту Закону «Про 
статус суддів» порушити кримінальну 
справу щодо судді може тільки Генераль
ний прокурор або його заступник (а не 
слідчий районної прокуратури, як трап
ляється нині), В.В. Городовенко водночас 
підкреслив, що згідно з європейськими 
стандартами це питання має вирішувати
ся за погодженням або з кваліфікаційною 
комісією, або з Радою суддів.

Одержала свій розвиток у виступах 
і тема статусу й повноважень суддів на 
адміністративних посадах. Промовці за
значали, що чинним законом голову суду 
позбавлено права організовувати робо
ту останнього (це покладено на збори 
суддів) та апарату (який передали ДСА) і 
голові залишається хіба що здійснювати 
представницькі функції. У зв’язку з цим 
В.В. Віхров наголосив, що потрібно не 
демонтувати далі вертикаль судової сис
теми, а відновити її, оскільки суддя має 
бути незалежним при прийнятті судово
го рішення, але не в організації роботи. 

Думку про необхідність значно підвищити 
роль суддів на адміністративних посадах 
підтримав і С.Ф. Демченко. 

В.І. Татьков зазначив, що голова суду, 
який формально відповідає за все, що в 
ньому відбувається, позбавлений можли
вості оперативно адекватно реагувати на 
звернення учасників судового процесу 
з приводу неправомірних дій судді, пору
шення ним норм суддівської етики, оскіль
ки жоден нормативний акт не регулює 
порядок їх розгляду, і запропонував до 
вирішення зазначеного питання в законі 
затвердити цей порядок рішенням Ради 
суддів України. Свою думку з приводу роз
гляду так званих непроцесуальних скарг, 
більшість із яких подаються зацікавленими 
 особами, а отже є нічим іншим, як спро
бою тиску на суд, висловив і А.В. Лунячен
ко. Він вважає, що  Закон «Про звернення 
громадян» не повинен поширюватися на 
діяльність судів, які керуються виключно 
процесуальним законодавством, тому не
обхідно обмежуватися розглядом таких 
скарг тільки в тій частині, яка стосується по
рушень норм суддівської етики і трудової 
дисципліни, одночасно посиливши відпові
дальність суддів за якість своєї роботи.

В.В. Городовенко зауважив, що згідно 
з проектом нової редакції Закону «Про су
доустрій» у місцевих судах, де працюють 
від 10 (у регіонах) до 30 (у м. Києві) суддів, 
взагалі не передбачено посаду заступни
ка голови суду, як і першого заступника — 
в апеляційних судах. В останніх пропо
нується ліквідувати і президію, яка й нині 
позбавлена процесуальних повноважень, 
але виконує важливі функції з вивчення та 
узагальнення судової практики, надання 
методичної допомоги в застосуванні за
конодавства місцевим судам.

Під час тривалої дискусії було ви
словлено також цілий ряд інших міркувань 
щодо напрямів удосконалення судової 
системи, підвищення рівня судочинства, 
зміцнення незалежності судової влади.

У заключному слові В.В. Онопенко 
подякував учасникам зібрання за відверту 
розмову про наявні проблеми, яка вийш
ла за межі корпоративних інтересів. По
годившись із твердженням, що багато 
хто намагається реформувати судову 
систему, але мало хто знає її ізсередини, 
він водночас зазначив, що наявність ве
ликої кількості законопроектів, пропози
цій, думок дозволить з усього їх розмаїття 
вибрати найкраще, щоб ця система пра
цювала ефективніше. Голова Верховного 
Суду висловив упевненість, що суддям, 
якщо вони діятимуть разом і без зволікань, 
вистачить сил, енергії та вміння, щоб від
стояти власне бачення судової реформи.

За час, що минув після зустрічі, 
вжито цілий ряд  заходів, спрямованих 
на виконання сформульованих на ній 
завдань. Детальніше про зроблене — 
у наступному номері.

У Пленумі
Верховного Суду

України

Обговоривши подання Голо
ви Верховного Суду України щодо 
кандидатур на посаду секретаря 
Пленуму Верховного Суду Украї
ни та заслухавши повідомлення 
голови лічильної комісії про ре
зультати таємного голосування, 
керуючись підпунктом 4 п. 2 ст. 55 
Закону України «Про судоустрій 
України» і ст. 6 Регламенту, Пле
нум Верховного Суду України  
п о с т а н о в л я є:

призначити секретарем Плену
му Верховного Суду України стро
ком на п’ять років суддю Верхов
ного Суду України Сеніна Юрія 
Леонідовича.

Про призначення 
секретаря Пленуму 

Верховного Суду України 
Постанова

Пленуму Верховного Суду України 
від 23 жовтня 2006 р.  № 7

Про обрання судді 
до складу Президії 

Верховного Суду України
Постанова

Пленуму Верховного Суду України 
від 23 жовтня 2006 р.  № 8

Розглянувши подання Голо
ви Верховного Суду України про 
обрання до складу Президії Вер
ховного Суду України судді, який 
не входить до неї за посадою, та 
повідомлення голови лічильної 
комісії про результати таємного 
голосування, керуючись п. 2 ст. 54 
та підпунктом 3 п. 2 ст. 55 Закону 
Украї ни «Про судоустрій України», 
Пленум Верховного Суду України  
п о с т а н о в л я є: 

обрати додатково до складу 
Президії Верховного Суду України 
строком на п’ять років від Судо
вої палати у кримінальних справах 
суддю Верховного Суду України, 
який не входить до неї за посадою, 
Кармазіна Юрія Марковича.
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Рішення у цивільних справах

Судова практика

Відповідно до ст. 71 ЦК України 1963 р. за-
гальний строк для захисту права за позовом осо-
би, право якої порушено (позовна давність), вста-
новлюється в три роки.

Згідно зі ст. 80 ЦК України 1963 р. закінчення 
строку позовної давності до пред’явлення позову 
є підставою для відмови в позові.

Виходячи зі змісту статей 71, 80 ЦК України 
1963 р., їх положення про правові наслідки спливу 
строку позовної давності можуть застосовувати-
ся лише у тих випадках, коли буде доведено існу-
вання самого суб’єктивного цивільного права і 
факт його порушення або оспорювання. Якщо ж 
при розгляді справи буде встановлено, що у пози-
вача немає суб’єктивного права, про захист якого 
він просить, або ж воно не порушувалось чи не 
оспорювалось, суд повинен відмовити в позові не 
через пропущення строку позовної давності, а за 
безпідставністю матеріально-правової вимоги

Ухвала колегії суддів Судової палати 
у цивільних справах Верховного Суду України 
від 24 травня 2006 р.
(в и т я г)

У серпні 2004 р. Н. звернувся до суду з позовом 
про визнання недійсними доручення та договору 
дарування до К., Т., третіх осіб: П’ятої запорізь
кої державної нотаріальної контори, приватного 
нотаріуса, мотивуючи позовні вимоги тим, що у 
вересні 2000 р. у нього були викрадені правовста
новлюючі документи на будинок, а також паспорт, 
військовий квиток, у зв’язку з чим він  звернувся до 
Ленінського районного відділу Запорізького місь
кого управління Управління Міністерства внутріш
ніх справ України у Запорізькій області та 12 жовт
ня 2000 р. йому було видано тимчасове посвідчення 
особи. Пізніше він дізнався, що невідома йому осо
ба, скориставшись викраденими документами, вве
ла в оману нотаріуса і 13 вересня 2000 р. видала 
доручення К. на право розпорядження належною 
позивачеві частиною будинку в м. Запоріжжі. К. 
на підставі цього доручення 22 січня 2001 р. уклав 
договір дарування зазначеної частини будинку Т., 
посвідчений приватним нотаріусом Запорізького 
міського нотаріального округу. Посилаючись на 
зазначені обставини, Н. вважає, що стосовно ньо
го було скоєно шахрайство, а тому просив визнати 
недійсними доручення, видане К. на відчуження 

квартири, посвідчене П’ятою запорізькою держав
ною нотаріальною конторою 13 вересня 2000 р. за  
№ 42220, та договір дарування квартири, посвідче
ний приватним нотаріусом 22 січня 2001 р. за № 311.

Ленінський районний суд м. Запоріжжя рішен
ням від 21 червня 2005 р. позов задовольнив.

Апеляційний суд Запорізької області рішенням 
від 12 грудня 2005 р. зазначене рішення суду скасу
вав і в задоволенні позову відмовив.

У поданій касаційній скарзі Н. просив рішення 
апеляційного суду скасувати, посилаючись на по
рушення судом норм матеріального та процесуаль
ного права, і залишити в силі рішення суду першої 
інстанції.

Обговоривши наведені у скарзі доводи та пе
ревіривши матеріали справи, Судова палата у ци
вільних справах Верховного Суду України дійшла 
висновку, що касаційна скарга Н. підлягає задово
ленню частково з таких підстав.

Скасовуючи та відмовляючи в позові, суд апеля
ційної інстанції виходив з того, що позивач не на
дав доказів, що на день оформлення доручення від 
13 вересня 2000 р. у нього було викрадено паспорт 
та інші документи і що не він особисто звертався до 
нотаріальної контори за посвідченням довіреності.

Крім того, як на підставу для відмови у позові 
суд послався і на те, що позивачем пропущено строк 
позовної давності.

Проте з такими висновками суду погодитися не 
можна, оскільки наведені апеляційним судом у рі
шенні підстави про відмову в задоволенні позову є 
взаємовиключні та недостатньо обґрунтовані.

Так, відповідно до ст. 71 ЦК 1963 р. загальний 
строк для захисту права за позовом особи, право 
якої порушено (позовна давність), встановлюється 
в три роки.

Згідно зі ст. 80 ЦК 1963 р. закінчення строку по
зовної давності до пред’явлення позову є підставою 
для відмови в позові.

З огляду на зміст статей 71, 80 ЦК 1963 р. їх 
положення про правові наслідки спливу строку 
позовної давності можуть застосовуватися лише 
у тих випадках, коли буде доведено існування са
мого суб’єктивного цивільного права і факт його 
порушення або оспорювання. Якщо ж при роз
гляді справи буде встановлено, що у позивача 
немає суб’єктивного права, про захист якого він 
просить, або ж воно не порушувалось чи не оспо
рювалось, суд повинен відмовити в позові не через 
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пропущення строку позовної давності, а за безпід
ставністю матеріальноправової вимоги.

Вирішуючи спір, апеляційний суд зазначених 
вимог закону не врахував і відмовив у задоволенні 
позову як за безпідставністю, так і за спливом стро
ку позовної давності.

Керуючись ст. 336 ЦПК, колегія суддів Судової 
палати у цивільних справах Верховного Суду Украї
ни касаційну скаргу Н. задовольнила частково: рі
шення Апеляційного суду Запорізької області від 
12 грудня 2005 р. скасувала, справу направила на 
новий апеляційний розгляд.

Загальний строк, у межах якого особа може 
звернутися до суду з вимогою про захист сво-
го права (позовна давність), встановлюється 
тривалістю у три роки. У випадку, коли вимоги 
потерпілого стосуються перерахунку сум щомі-
сячних платежів, раніше визначених судом або 
роботодавцем (у тому числі й у разі неправильно-
го обчислення суми щомісячних платежів), при 
задоволенні позову кошти стягуються за час, що 
не перевищує трьох останніх років, які передува-
ли моменту звернення особи до суду

Ухвала колегії суддів Судової палати 
у цивільних справах Верховного Суду України 
від 9 лютого 2006 р.
(в и т я г)

У листопаді 2004 р. Д. звернувся до суду з по
зовом  до шахтопрохідного управління № 10 дочір
нього підприємства державного відкритого акціо
нерного товариства «Трест «Горлівськвуглебуд» 
(да лі — ДП ДВАТ), відділення виконавчої дирек
ції Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захво
рювань України в ЦентральноМіському районі 
м. Горлівки (далі — Фонд) про перерахування суми 
відшкодування шкоди та стягнення грошових 
коштів. На обґрунтування своїх вимог вказав, що 
він перебував у трудових правовідносинах із шах
топрохідним управлінням № 10 ДП ДВАТ і під час 
виконання своїх трудових обов’язків 24 вересня 
1993 р. зазнав ушкодження здоров’я. Посилаючись 
на те, що у 1994 р. висновком МСЕК йому вста
новлено 10 % втрати про фесійної працездатності, 
однак відповідачі відмовляються компенсувати 
заподіяну йому шкоду в повному обсязі, позивач 
просив суд задовольнити заявлені вимоги.

ЦентральноМіський районний суд м. Горлівки 
рішенням від 20 травня 2005 р., залишеним без змі
ни ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської 
області від 6 жовтня 2005 р., позов задовольнив.

У касаційній скарзі Фонд просив скасувати  
ухвалені у справі рішення в зв’язку з порушенням 
судами норм матеріального права.

Суд установив, що 8 лютого 1994 р. висновком 
МСЕК позивачеві встановлено 10 % втрати професій
ної працездатності внаслідок виробничої травми. 

Не погоджуючись із визначеним відповідачами 
розміром належних йому страхових виплат, Д. про
сив суд задовольнити заявлений позов.

Задовольняючи позовні вимоги, суди виходили 
з того, що при встановленні розміру суми одноразо
вої допомоги й щомісячних виплат було неправиль
но визначено середній заробіток позивача, не були 
враховані коефіцієнти підвищення тарифних ста
вок і окладів, у зв’язку з чим ДП ДВАТ має сплатити 
Д. заборговані до 1 квітня 2001 р. суми, а з 1 квітня 
2001 р. Фонд зобов’язаний сплачувати щомісячні 
страхові виплати в новому розмірі — 83 грн. 

Проте, стягуючи з ДП ДВАТ суми недоплачених 
виплат за період з 1994 р., суд не звернув уваги на 
норми ст. 71 ЦК 1963 р. (з урахуванням правила п. 6 
Прикінцевих та перехідних положень ЦК 2003 р.) 
та на роз’яснення, викладені в пунктах 1, 11, 12, 22 
постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 
березня 1992 р. № 6 «Про практику розгляду судами 
цивільних справ за позовами про відшкодування 
шкоди» (з наступними змінами), згідно з якими за
гальний строк, у межах якого особа може звернутися 
до суду з вимогою про захист свого права (позовна 
давність), встановлюється тривалістю у три роки. У  
випадку, коли вимоги потерпілого стосуються пере
рахунку сум щомісячних платежів, раніше визначе
них судом або роботодавцем (у тому числі й у разі 
неправильного обчислення суми щомісячних пла
тежів) при задоволенні позову, кошти стягуються за 
час, що не перевищує трьох останніх років, які пере
дували моменту звернення особи до суду.

Відповідно до Закону від 23 вересня 1999 р. 
№ 1105ХІV «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності» особам, які по
терпіли на виробництві, до 1 квітня 2001 р., Фонд 
сплачує страхові виплати та надає соціальні послуги 
з моменту передачі відповідними підприємствами 
в установленому порядку документів, що підтвер
джують право цих працівників на такі послуги.

Однак, стягуючи з Фонду щомісячні страхові 
платежі за період з  1 квітня 2001 р. до 20 травня 
2005 р., суд не звернув уваги на це правило та всу
переч вимогам статей 202, 203 ЦПК 1963 р. не вста
новив, чи дотримано позивачем строк позовної 
давності при пред’явленні вимог до Фонду з ураху
ванням наведених мотивів.

Не звернув уваги на зазначену обставину й апе
ляційний суд при розгляді справи в апеляційному 
порядку.

На підставі викладеного колегія суддів Судової 
палати у цивільних справах Верховного Суду Украї ни 
вважає, що оскаржувані рішення ухвалені з порушен
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ням норм матеріального і процесуального права, що 
призвело до неправильного вирішення справи.

Керуючись ст. 336 ЦПК, колегія суддів Судової па
лати у цивільних справах Верховного Суду України 
ка са ційну скаргу Фонду задовольнила: рішення Цент  
раль ноМіського районного суду м. Горлівки від 20 тра 
в ня 2005 р. та ухвалу Апеляційного суду Дніпро пе тров  
ської області від 6 жовтня 2005 р. скасувала, справу 
направила на новий розгляд до суду першої інстанції.

Одна й та сама особа не може бути одночасно 
представником позивача і відповідачем за цим же 
позовом

Ухвала колегії суддів Судової палати  
у цивільних справах Верховного Суду України  
від 23 березня 2006 р.
(в и т я г)

У квітні 2001 р. селянське фермерське господар
ство «К.» (далі — господарство) звернулося до суду 
з позовом до Л., Відділу державної виконавчої служ
би Тернопільського міського управління юстиції (да
лі — ВДВС), К. про виключення майна із опису, мо
тивуючи свої вимоги тим, що у зв’язку з виконанням 
рішення Тернопільського міського суду від 18 червня 
1999 р. про стягнення з К. на користь Л. суми боргу 
державним виконавцем накладено арешт на майно 
господарства, хоча воно перед Л. боргів не має.

Тернопільський міський суд рішенням від 8 лип ня 
2003 р., залишеним без зміни ухвалою Апеляційного 
суду Тернопільської області від 7 жовтня 2003 р., по
зов задовольнив та майно, що належить господарству, 
виключив з акта опису, складеного 11 вересня 1999 р. 
державним виконавцем у порядку виконання рішення 
Тернопільського міського суду від 18 червня 1999 р. 

У касаційній скарзі ВДВС просив скасувати  
судові рішення, посилаючись на порушення судом 
норм процесуального права, зокрема на те, що К. у 
судовому засіданні представляв інтереси позивача 
та виступав відповідачем у справі. 

Заслухавши доповідача, обговоривши доводи 
скарги та перевіривши матеріали справи, колегія 
суддів Судової палати у цивільних справах Верхов
ного Суду України дійшла висновку, що касаційна 
скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів справи вбачається, що головою гос
подарства є К., який, представляючи інтереси госпо
дарства, звернувся до суду з позовом до Л., ВДВС про 
виключення майна з опису. Як представник позивача 
він також брав участь у судових засіданнях при роз
гляді справи. За ініціативою суду першої інстанції до 
участі в справі як співвідповідача  залучено його ж  — 
К.,  проте суд не врахував, що одна й та сама особа не 
може бути одночасно представником позивача і від
повідачем за цим же позовом, оскільки це суперечить 
нормам цивільного законодавства України.

Керуючись ст.  336 ЦПК, колегія суддів Судової 
палати у цивільних справах Верховного Суду Украї
ни  касаційну скаргу ВДВС задовольнила: рішення  
Тернопільського міського суду від 8 липня 2003 р. 
та ухвалу Апеляційного суду Тернопільської області 
від 7 жовтня 2003 р. скасувала, справу направила на 
новий розгляд до суду першої інстанції.

Правила ч. 3 ст. 255 ЦПК України 1963 р. не 
поширюються на справи, порушені за заявою про 
визнання громадянина недієздатним, оскіль ки 
від вирішення питання щодо дієздатності грома-
дянина залежить можливість його участі у вирі-
шенні інших цивільних справ. З огляду на зазна-
чене такі заяви підлягають розглядові окремо від 
інших вимог у порядку окремого провадження

Ухвала колегії суддів Судової палати  
у цивільних справах Верховного Суду України  
від 31 травня 2006 р.
(в и т я г)

У грудні 2003 р. прокурор звернувся до суду із 
заявою про визнання Ф. недієздатною, посилаю
чись на те, що під час розгляду цивільної справи за 
її позовом до К. про визнання договору дарування 
недійсним було встановлено, що Ф. страждає на 
хворобу, яка є наслідком органічного ураження го
ловного мозку, і це позбавляє її здатності усвідом
лювати свої дії та керувати ними.

Калуський міський суд ІваноФранківської облас
ті рішенням від 24 грудня 2003 р. заяву за довольнив.

Апеляційний суд ІваноФранківської області 
ухвалою від 14 травня 2004 р. рішення скасував, а 
заяву залишив без розгляду.

У касаційному поданні прокурор порушує пи
тання про скасування ухвали апеляційного суду як 
такої, що постановлена з порушенням норм проце
суального права, і залишення в силі рішення суду 
першої інстанції.

Перевіривши матеріали справи, колегія суддів 
Судової палати у цивільних справах Верховного 
Суду України дійшла висновку, що касаційне подан
ня підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що під час розгляду цивільної 
справи за позовом Ф. до К. про визнання догово
ру дарування недійсним була проведена судово
психіатрична експертиза, за висновком якої Ф. 
страждає на психічне захворювання, яке позбав
ляє її здатності усвідомлювати свої дії та керува
ти ними, що відповідно до ст. 16 ЦК 1963 р. могло 
бути підставою для визнання її недієздатною в 
порядку, передбаченому статтями 255, 256—260 
ЦПК 1963 р.

Задовольняючи заяву, суд першої інстанції 
обґрунтовано виходив із наявності підстав для ви
значення Ф. недієздатною.
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Рішення в адміністративних справах
Суд відмовляє у відкритті провадження в 

адмі ністративній справі з посиланням на п. 1 ч. 1 
ст. 109 КАС України у разі, якщо заяву (скаргу) не 
належить розглядати в порядку адміністратив-
ного судочинства. Проте, якщо провадження за 
такою заявою було помилково порушене, суд має 
закрити провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 
ст. 157 цього Кодексу

УХВАЛА

Іменем України

4 липня 2006 р. колегія суддів Судової палати в  
адміністративних справах Верховного Суду Украї ни, 
розглянувши у письмовому провадженні справу за 
скаргою Костирка Л.М. на рішення державного вико
навця відділу державної виконавчої служби Новоза
водського району м. Чернігова (далі — ВДВС) щодо 
стягнення виконавчого збору, за скаргою Костир
ка Л.М. про перегляд за винятковими обставинами 
ухвали Вищого адмі ністративного суду України від 
17 жовтня 2005 р. в с т а н о в и л а:

У травні 2005 р. Костирко Л.М. звернувся до суду зі 
скаргою на постанову державного виконавця ВДВС від 
18 серпня 2001 р. щодо стягнення виконавчого збору.

Новозаводський районний суд м. Чернігова  
ухвалою від 17 червня 2005 р., яку залишив без змі
ни Апеляційний суд Чернігівської області ухвалою 
від 26 серпня 2005 р., скаргу залишив без розгляду у 
зв’язку з пропуском без поважних причин строку на 
оскарження.

Ухвалою судді Вищого адміністративного суду  
України від 17 жовтня 2005 р. відмовлено у порушенні 
касаційного провадження у справі в зв’язку з невід
повідністю касаційної скарги вимогам закону.

Скаржник просив переглянути за винятковими 
обставинами ухвалу Вищого адміністративного суду 

України від 17 жовтня 2005 р.,  посилавшись на неод
накове застосування судом касаційної інстанції ви
мог статей 211—213 КАС, обґрунтувавши свою скар
гу ухвалою Вищого адміністративного суду України 
від 7 жовтня 2005 р. в цій же справі, якою йому дано 
строк для усунення недоліків касаційної скарги.

Колегія суддів Судової палати в адміністративних 
справах Верховного Суду України вважає, що поруше
не у справі провадження за винятковими обставинами 
слід закрити з таких підстав.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 157 КАС суд за
криває провадження у справі, якщо справу не нале
жить розглядати в порядку адміністративного судо
чинства.

У справі встановлено, що ухвалою Вищого адмі ні
стративного суду України від 24 листопада 2005 р. ка
саційна скарга Костирка Л.М. прийнята цим судом і по 
ній було порушено касаційне провадження.

Ухвалою Вищого адміністративного суду Украї ни 
від 15 березня 2006 р. касаційне прова дження у справі 
було закрите, оскільки справа не підлягала розгляду в 
порядку адміністративного судо чинства.

Також встановлено, що касаційна скарга Кос
тирка Л.М. розглядалася в порядку цивільного су
дочинства Судовою палатою в цивільних справах 
Верховного Суду України, про що свідчить ухвала 
від 3 травня 2006 р.

Оскільки цю справу не належить розглядати 
в порядку адміністративного судочинства, прова
дження за винятковими обставинами по ній у Судо
вій палаті в адміністративних справах Верховного 
Суду України слід закрити.

На підставі наведеного та керуючись стаття
ми 157, 241 КАС, колегія суддів Судової палати 
в адмі ністративних справах Верховного Суду  
України у х в а л и л а:

провадження за винятковими обставинами у 
справі закрити.

Скасовуючи зазначене рішення та залишаючи 
заяву прокурора без розгляду на підставі ч. 3 ст. 255 
ЦПК, апеляційний суд виходив із наявності спору 
про цивільне право, при вирішенні якого повинна 
бути розглянута заява прокурора.

Проте зазначений висновок суперечить вимо
гам статей 256—260 ЦПК 1963 р. та роз’ясненням, 
викладеним у п. 8 постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 28 березня 1972 р. № 3 «Про судо
ву практику в справах про визнання громадянина 
обмежено дієздатним чи недієздатним», відповід
но до яких правила ч. 3 ст. 255 ЦПК 1963 р. не по
ширюються на справи про визнання громадянина 
недіє здатним, оскільки від вирішення питання 
щодо дієздатності громадянина залежить мож
ливість його участі у вирішенні інших цивільних  

справ, а тому такі заяви підлягають розглядові  
окремо від інших вимог у порядку окремого прова
дження.

Скасувавши законне й обґрунтоване рішення 
суду першої інстанції, апеляційний суд порушив 
норми процесуального закону, у зв’язку з чим ухва
ла апеляційного суду підлягає скасуванню на під
ставі ст. 339 ЦПК.

Керуючись статтями 336, 339 ЦПК, колегія суд
дів Судової палати у цивільних справах Верховного 
Суду України касаційне подання прокурора м. Ка
луша ІваноФранківської області задовольнила: 
ухвалу Апеляційного суду ІваноФранківської 
області від 11 травня 2004 р. скасувала, залишив
ши в силі рішення Калу ського міського суду від 
24 грудня 2003 р. 
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Неправильне обрахування судом строків  
оскарження судових рішень є порушенням про-
цесуальних норм, що в свою чергу є підставою 
для скасування рішення про залишення скарги 
без розгляду. Так, перебіг строку на оскарження 
судових рішень у разі проголошення в судовому 
засідання їх вступної та результативної частини 
починається з наступного дня після складення 
їх у повному обсязі, якщо особа була присутня в 
судовому засіданні, і з наступного дня після отри-
мання рішення, якщо рішення було постановлено 
без виклику особи, яка його оскаржує

ПОСТАНОВА

Іменем України

10 жовтня 2006 р. колегія суддів  Судової палати в 
адміністративних справах Верховного Суду України, 
розглянувши скаргу Державної податкової інспек
ції у Шевченківському районі м. Києва (далі — ДПІ) 
про перегляд за винятковими обставинами ухвали 
Вищого адміністративного суду України від 9 берез
ня 2006 р. у справі за позовом ДПІ до Міністерства 
аграрної політики Украї ни, Державного департамен
ту продоволь ства Міністерства аграрної політики 
Украї ни, треті особи — Міністерство фінансів Украї
ни, Державне казначейство України, Управління 
державного казначейства у м. Києві, Державна по
даткова адміністрація у м. Києві (далі — ДПА), про 
стягнення бюджетної позички, в с т а н о в и л а :

У грудні 2004 р. ДПІ звернулася до суду з позо
вом про стягнення з Міністерства аграрної політики 
України на користь Державного бюджету України 
заборгованості у сумі 1 млн 717 тис. 301 грн, 13 коп. 
за договором № 69506/95 від 9 березня 1995 р. 
про надання Міністерством фінансів України бю
джетної позички Державному комітету України по 
харчовій промисловості для оплати меляси, що ви
користовується для виробництва хлібопекарських 
дріжджів.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 
22 червня 2005 р., залишеним без зміни ухвалою 
Київського апеляційного господарського суду від 
23 листопада 2005 р., у позові відмовлено.

Вищий адміністративний суд України ухвалою 
від 9 березня 2006 р. відмовив у відкритті про
вадження за касаційною скаргою ДПІ на ухвалу 
Київського апеляційного господарського суду від 
23 листопада 2005 р.

Ухвалою Вищого адміністративного суду Украї
ни від 28 березня 2006 р. відкрито касаційне про
вадження за касаційною скаргою ДПА на рішення 
Господарського суду м. Києва від 22 червня 2005 р. 
та ухвалу Київського апеляційного господарського 
суду від 23 листопада 2005 р., а також витребувано 
справу з Господарського суду м. Києва.

У скарзі ДПІ до Верховного Суду України по
ру шено питання про перегляд за винятковими 
обставинами та скасування ухвали Вищого адмі
ні стративного суду України від 9 березня 2006 р. і 
направлення справи на розгляд до суду касаційної 
інстанції. На обґрунтування скарги зроблено поси
лання на порушення норм процесуального права, 
неоднакове застосування судом касаційної інстанції 
ст. 17 КАС та наведено ухвалу касаційного суду, в 
якій поіншому застосована одна і та ж норма права.

Скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Ухвала Вищого адміністративного суду України 

від 9 березня 2006 р. про відмову у відкритті каса
ційного провадження мотивована тим, що рогляду
ваний спір не належить до компетенції адміністра
тивних судів.

Проте з обґрунтованістю такого висновку пого
дитися не можна.

Відповідно до п. 3 ч. 1. ст. 17 КАС компетенція 
адміністративних судів поширюється на спори, які 
виникають з приводу укладання та виконання адмі
ністративних договорів.

У п. 14 ст. 3 КАС дано визначення адміністра
тивного договору, згідно з яким це — дво або ба
гатостороння угода, зміст якої складають права та 
обов’язки сторін, що випливають із владних управ
лінських функцій суб’єкта владних повноважень, 
який є однією із сторін угоди.

Договір № 69506/95 від 9 березня 1995 р. між 
двома суб’єктами владних повноважень — Міні
стерством фінансів України та Державним коміте
том України по харчовій промисловості — укладено 
на виконання Постанови Кабінету Міністрів Украї
ни від 27 лютого 1995 р. № 148 «Про фінансування 
витрат Державного комітету України по харчовій 
промисловості, пов’язаних з виробництвом хлібо
пекарських дріжджів». 

Зазначена постанова уряду прийнята для вирі
шення суспільних (загальнодержавних) потреб та 
забезпечення населення хлібобулочними вироба
ми. Тому спір, який виник з приводу виконання цього 
договору, належить до компетенції адміністратив
них судів.

Окрім того, суддя не врахував того, що касацій
на скарга на судові рішення у справі, розглянутій в 
апеляційній інстанції за правилами КАС, може бути 
розглянута лише Вищим адміністративним судом 
України як судом касаційної інстанції. У свою чер
гу, помилковий розгляд справи в суді апеляційної 
інстанції за правилами КАС є підставою для скасу
вання постановленого з порушенням норм проце
суального права судового рішення та направлення 
справи на новий розгляд за правилами ГПК. 

Враховуючи викладене, ухвала Вищого адмі ні
стративного суду України від 9 березня 2006 р. у зв’язку 
з порушенням норм процесуального права підлягає 
скасуванню, а справа — направленню на розгляд до 
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Рішення у господарських справах
Виданий в оплату процентів за товарний кре-

дит вексель, не будучи оплаченим, в силу абзацу 3 
п. 4.8 ст. 4 Закону України «Про податок на додану 
вартість» не давав підстав такому платнику по-
датку для збільшення суми податкового кредиту.

Неврахування судами цієї вимоги Закону було 
підставою для скасування ухвалених у справі су-
дових рішень

Постанова Судової палати у господарських справах 
Верховного Суду України від 17 травня 2005 р.

У березні 2003 р. товариство з обмеженою від
повідальністю «Прометей» (далі — ТОВ) зверну
лося до суду з позовом про визнання недійсним 
розпорядження Державної податкової інспекції у 
Кіровському районі м. Донецька (далі — ДПІ) від 
3 лютого 2003 р. № 9 про внесення змін до вказаної 
платником суми податку на додану вартість (далі — 
ПДВ) за результатами попередньої перевірки по
даткової декларації з ПДВ, яким зменшено суму бю
джетного відшкодування на 866 тис. 794 грн.

Ухвалою Господарського суду Донецької області 
від 4 квітня 2003 р. за цим позовом було порушено 
провадження у справі.

24 березня 2003 р. ТОВ звернулося до суду з по
зовом про визнання недійсним податкового пові
домленнярішення ДПІ у Кіровському районі м. До
нецька від 3 лютого 2003 р., згідно з яким позивачу 
визначено суму податкового зобов’язання з ПДВ у 
сумі 208 тис. 71 грн та нараховані штрафні санкції 
по ньому у сумі 170 грн.

Ухвалою Господарського суду Донецької області 
від 4 квітня 2003 р. за зазначеним позовом було по
рушено провадження у справі. Цей же суд ухвалою 
від 22 травня 2003 р. за клопотанням відповідача 
обидві справи об’єднав в одну.

Відповідач проти позовів заперечував, посила
ючись на те, що оспорювані рішення є законними 
та обґрунтованими.

Справа розглядалася судовими інстанціями не
одноразово.

Останнім рішенням Господарського суду До
нецької області від 21 травня 2004 р., залишеним 
без зміни постановою Донецького апеляційного 
господарського суду від 15 липня 2004 р., позов за
доволено.

Судові рішення мотивовані тим, що позивачем 
правомірно згідно з п. 7.4 та п. 7.5 ст. 7 Закону від 
3 квітня № 168/97-ВР «Про податок на додану вар
тість» (далі — Закон № 168/97ВР) віднесено у лип
ні 2002 р. до податкового кредиту на підставі по
даткової накладної ПДВ у сумі 867 тис. і правових 
підстав для його зменшення та визначення суми 
ПДВ з нарахуванням штрафних санкцій у відпові
дача не було.

Вищий господарський суд України постановою 
від 3 березня 2005 р. постанова Донецького апеля
ційного господарського суду від 15 липня 2004 р. 
залишена без зміни з тих же підстав.

21 квітня 2005 р. Верховний Суд України пору
шив провадження за касаційною скаргою ДПІ, в 
якій порушено питання про скасування наведених 
судових рішень та направлення справи на новий 
розгляд до суду першої інстанції. На обґрунтуван
ня скарги зроблено посилання на неправильне за
стосування норм матеріального та процесуального 
права, невідповідність оскаржуваної постанови рі
шенням Верховного Суду України з питань застосу
вання норм матеріального права.

Касаційна скарга підлягає задоволенню з таких 
підстав.

Висновок судів про те, що позивачем правомір
но згідно з пунктами 7.4, 7.5 ст. 7 Закону № 168/97ВР 
віднесено у липні 2002 р. до податкового кредиту на  
під ставі податкової накладної ПДВ у сумі 867 тис. грн 
і правових підстав для його зменшення та визначення 
суми ПДВ з нарахуванням штрафних санкцій у від
повідача не було, не ґрунтується на вимогах чинного 
законодавства. Цей висновок є наслідком врахування 
лише самого факту наявності у позивача податкової 
накладної, виданої його контрагентом, і невзяття до 
уваги конкретних обставин справи та незастосування 
системного аналізу норм вказаного Закону.

Відповідно до п. 1.3. ст. 1 Закону № 168/97ВР 
платником податку є особа, яка згідно з цим Законом 
зобов’язана здійснювати утримання та внесення до 
бюджету податку, що сплачується покупцем, або осо
ба, яка імпортує товари на митну територію України.

За змістом п. 1.8. ст. 1 зазначеного Закону бюд
жетне відшкодування — сума, що підлягає повер
ненню платнику податку з бюджету у зв’язку з над
мірною сплатою податку у випадках, визначених 
цим Законом.

суду касаційної інстанції в іншому складі для вирішен
ня питання про прийняття касаційної скарги ДПІ.

Керуючись статтями 241—244 КАС, колегія суд
дів Судової палати в адміністративних справах Вер
ховного Суду України п о с т а н о в и л а:

Скаргу ДПІ задовольнити.

Ухвалу Вищого адміністративного суду Украї
ни від 9 березня 2006 р. скасувати, справу напра
вити до суду касаційної інстанції для вирішення 
питання про прийняття касаційної скар ги ДПІ.

Постанова є остаточною і не може бути оскар
жена, крім випадку, встановленого п. 2 ст. 237 КАС.
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Суди, що вирішували спір, не спростували до
води відповідача — ДПІ — про те, що позивачем до 
складу податкового кредиту було включено ПДВ у 
розмірі 867 тис. грн, нарахований на суму процен
тів, що підлягала сплаті позивачем на підставі до
говору купівліпродажу товару (з’єднувачів пря
мокутних ЗПРПБ6) на умовах товарного кредиту 
№ НРТ/К07/4 від 7 липня 2002 р., за податковою 
накладною № 49 від 29 липня 2002 р., розрахунок 
за яким проведено векселем, виданим позивачем в 
оплату товару, але не оплачених ним.

Згідно з абзацом 3 п. 4.8. ст. 4 Закону № 168/97ВР 
(в редакції, чинній на момент виникнення спірних 
правовідносин) векселі отримані, але не оплачені плат
ником податку, або видані, але не оплачені плат ником 
податку, не змінюють сум податкових зобов’язань або 
податкового кредиту такого платника податку, неза
лежно від видів операцій, по яких такі векселі вико
ристовуються. 

Таким чином, постанова Вищого господарсько
го суду України, постанова суду апеляційної інстан
ції та рішення суду першої інстанції не відповідають 
вимогам чинного законодавства і підлягають скасу
ванню, а справа направленню на новий розгляд до 
суду першої інстанції.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 
11117—11120 ГПК, Верховний Суд України поста
новив: касаційну скаргу ДПІ задовольнити; пос
танову Вищого господарського суду України від 
3 березня 2005 р., постанову Донецького апеля
ційного господарського суду від 15 липня 2004 р. 
та рішення Господарського суду Донецької області 
від 21 травня 2004 р. скасувати, справу направити 
на новий розгляд до господарського суду першої 
інстанції.

Істотними умовами договору поставки є асор-
тимент, кількість, якість товару, строки поставки 
і ціна. Договір, в якому сторони не досягли згоди 
щодо таких умов не може вважатися укладеним, 
зобов’язання з нього не виникають і підстави для 
застосування положень гл. 18 ЦК відсутні

Постанова Судової палати у господарських справах 
Верховного Суду України від 5 липня 2005 р.

У серпні 2003 р. приватне підприємство «Дель
та плюс» (далі — ПП) звернулося з позовом до 
відкритого акціонерного товариства «Джерело» 
(далі — ВАТ) про стягнення 100 тис. грн штрафу та 
601 тис. грн відшкодування збитків, спричинених 
неналежним виконанням зобов’язань щодо пос
тавки продукції за договором від 26 лютого 2003р.

На обґрунтування своїх вимог позивач послав
ся на те, що відповідач в односторонньому поряд
ку відмовився виконувати договір від 26 лютого 

2003 р., згідно з яким за односторонню необґрунто
вану від  мову від виконання зобов’язань винна сто
рона сплачує штраф у розмірі 100 тис. грн.

Одночасно позивач зазначив, що невиконання 
відповідачем своїх зобов’язань з поставки квасу 
за договором від 26 лютого 2003 р. унеможливило 
виконання позивачем своїх зобов’язань перед під
приємствами «Кристал», «Стройленд» та «Челсі». 
У зв’язку з цим ПП зазнало збитків та недоотри
мало доходи від можливої реалізації квасу на суму 
601 тис. грн.

Справа судами розглядалася неодноразово.
Останнім рішенням Господарського суду  

Херсон ської області від 27 вересня—1 жовтня 
2004 р. позов задоволено частково: стягнуто з ВАТ 
на користь ПП 100 тис. грн штрафу, 451 тис. грн від
шкодування збитків. У решті позову відмовлено.

Постановою Запорізького апеляційного госпо
дарського суду від 2 лютого 2005 р. рішення змінено: 
стягнуто з ВАТ на користь ПП 100 тис. грн штрафу. 
У решті позову відмовлено.

Вищий господарський суд України постановою 
від 21 квітня 2005 р. постанову суду апеляційної ін
станції в частині скасування рішення суду першої 
інстанції щодо стягнення 451 тис. грн відшкоду
вання збитків скасував і в цій частині рішення суду 
першої інстанції залишив без зміни. 

Ухвалою Верховного Суду України від 2 червня 
2005 р. порушено касаційне провадження з перегля
ду постанови Вищого господарського суду України 
від 21 квітня 2005 р.

Заслухавши суддюдоповідача, пояснення пред
ставників сторін, дослідивши доводи касаційної 
скарги і перевіривши матеріали справи, Судова 
палата у господарських справах Верховного Суду 
Украї ни вважає, що касаційна скарга підлягає задо
воленню з таких підстав.

26 лютого 2003 р. ВАТ (постачальник) та ПП 
(покупець) уклали договір, згідно з яким продавець 
зобов’язався виготовляти, систематично постачати 
і передавати у власність покупцю «квас хлібний», 
а покупець зобов’язувався приймати цей товар та 
своєчасно здійснювати його оплату на умовах за
значеного договору. 

Відповідно до ст. 252 ЦК 1963 р.* 1договори по 
ставки укладаються і виконуються відповідно до  
Положень про поставки, затверджених Радою Міні
стрів СРСР.

Пунктом 16 Положення про поставки товарів 
народного споживання (затверджене постановою 
Ради Міністрів СРСР від 25 липня 1988 р. № 888) 
встановлено, що обов’язковими умовами догово
ру поставки є асортимент, кількість, якість товару, 
строки поставки, ціна.

* Втратив чинність, але був чинний на момент виникнення спірних правовідносин.
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Рішення у кримінальних справах
Кваліфікувати дії особи, яка незаконно заво-

ло діла транспортним засобом, за ч. 3 ст. 289 КК 
Украї ни за ознакою завдання великої матеріаль-
ної шкоди за відсутності інших кваліфікуючих 
ознак злочину можна у разі заподіяння реальних 
збитків

Ухвала колегії суддів Судової палати 
у кримінальних справах Верховного Суду України 
від 19 вересня 2006 р. 
(в и т я г)

Малиновський районний суд м. Одеси виро
ком від 25 травня 2005 р. засудив Г. за ч. 3 ст. 289 
КК на 10 років позбавлення волі з конфіскацією 
належного йому майна, за ч. 1 ст. 121 КК — на 
сім років позбавлення волі та на підставі ст. 70 
цього Кодексу за сукупністю злочинів остаточ
но ви значив йому покарання у виді 10 років по
збавлення волі з конфіскацією всього зазначе
ного майна. Суд також постановив стягнути з Г. 
на користь Н. 10 тис. грн на відшкодування ма
теріальної шкоди і 5 тис. грн — моральної.

Апеляційний суд Одеської області ухвалою 
від 17 листопада 2005 р. вирок змінив. Поста
новлено вважати Г. засудженим за ч. 3 ст. 289 КК 
на сім років один місяць позбавлення волі без 
конфіскації належного йому майна. На підставі 
ст. 70 КК за сукупністю злочинів остаточно ви
значено засудженому покарання у виді семи років 
одного місяця позбавлення волі без конфіскації 
зазначеного майна. Вирок в частині стягнення з 
Г. на користь Н. 10 тис. грн на відшкодування ма
теріальної шкоди скасовано, а Н. у задоволенні 
цивільного позову в цій частині відмовлено.

Г. визнано винним у тому, що 8 серпня 2003 р. 
він, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 
незаконно заволодів належним І. автомобілем 
вартістю 26 тис. 500 грн.

Крім того, Г. також визнано винним у тому, що 
9 січня 2004 р. він, перебуваючи в названому стані, 
на ґрунті особистих неприязних стосунків умисно 
ударив металевою балкою по голові Н., спричинив
ши потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, небез
печні для життя в момент заподіяння.

У касаційній скарзі засуджений заперечував 
винність у заподіянні Н. тяжких тілесних ушко
джень та просив пом’якшити призначене йому по
карання.

Перевіривши матеріали справи та обговоривши 
наведені у касаційній скарзі доводи, колегія суддів 
Судової палати у кримінальних справах Верховного 
Суду України задовольнила скаргу частково з таких 
підстав. 

Висновки суду щодо винності Г. у вчиненні ним 
злочинів ґрунтуються на досліджених і належно 
оцінених у судовому засіданні доказах, які детально 
викладені у вироку. Кваліфікація дій засу дженого 
за ч. 1 ст. 121 КК відповідає встановленим обстави
нам справи. 

Доводи Г. про те, що він заподіяв тяжкі тілесні 
ушко дження Н. ненавмисно, а той отримав їх уна
слідок падіння в яму, перевірив апеляційний суд і 
обґрунтовано визнав такими, що не узгоджуються з 
матеріалами справи.

Порушень процесуального закону та прав засу
дженого під час розгляду справи в матеріалах спра
ви не виявлено. 

Разом з тим колегія суддів визнала, що кваліфі
кація дій Г. за ч. 3 ст. 289 КК є неправильною.

Аналіз положень договору від 26 лютого 2003 р. 
свідчить про відсутність умов, згідно з якими ви
значено кількість товару, яку повинно бути виго
товлено і поставлено, строк поставки, порядок по
дачі замовлень на поставку товару.

Суди не врахували цих обставин та всупереч ви
могам ст. 153 ЦК 1963 р. дійшли помилкового вис
новку про укладення сторонами договору поставки.

Зміст підписаного договору не містить підстав 
для висновку про встановлення між сторонами 
правових відносин.

Додаткових угод, які б визначали дійсні права та 
обов’язки сторін, сторони не укладали.

Вказівок, які містяться у постанові Вищого гос
подарського суду України від 22 липня 2004 р. суди не 
виконали.

За таких обставин наведені судами мотиви про 
відмову від виконання зобов’язань, вину відповідача 

та про відповідальність відповідача у вигляді сплати 
штрафу і відшкодування збитків є безпідставними, 
оскільки у встановленому законом порядку суди не 
встановили наявності правового зобов’язання від
повідача перед позивачем.

Оскільки висновки судів не відповідають вимогам 
закону і фактичним обставинам справи та керуючись 
статями 11119, 11120 ГПК, Верховний Суд України пос
тановив: касаційну скаргу ВАТ за довольнити; постано
ву Вищого господарського суду України від 21 квітня  
2005 р., постанову Запорізького апеляційного госпо
дарського суду від 2 лютого 2005 р. та рішення Гос
подарського суду Херсонської області від 27 вересня—
1 жовтня 2004 р. скасувати; справу передати на новий 
розгляд до господарського суду першої інстанції.

При новому розгляді суду слід врахувати 
викладене та вирішити спір відповідно до вимог 
закону.
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За змістом Закону від 22 вересня 2005 р.  
№ 2903IV «Про внесення зміни до статті 289 Кри
мінального Кодексу України» (набрав чинності з дня 
опублікування) ∗ 1кримінальна відповідальність  за 
ч. 3 ст. 289 КК настає за незаконне заволодіння 
транспортним засобом, якщо, крім іншого, такі дії 
завдали великої матеріальної шкоди. Відповідно до 
п. 3 примітки зазначеної статті матеріальна шко
да визнається великою у разі заподіяння реальних 
збитків на суму понад двісті п’ятдесят неоподатко
вуваних мінімумів доходів громадян. 

Згідно з ч. 3 ст. 5 КК закон, який пом’якшує кри
мінальну відповідальність, має зворотну дію в часі.

Із матеріалів справи вбачається, що автомобіль, 
яким незаконно заволодів Г., повернено власнику 
невдовзі після вчинення цього злочину. Тому діями 
Г. реальних збитків потерпілому І. не заподіяно. 

Отже, дії засудженого за ч. 3 ст. 289 КК за озна
кою заподіяння великої матеріальної шкоди кваліфі-
ковано безпідставно.

Враховуючи наведене, колегія суддів Судової  
палати у кримінальних справах Верховного Суду 
Украї ни вирок Малиновського районного суду м. Оде 
си від 25 травня 2005 р. та ухвалу Апеляційного 
суду Оде ської області від 17 листопада 2005 р. щодо 
Г. змінила: перекваліфікувала його дії з ч. 3 на ч. 1  
ст. 289 КК і призначила за цим законом покарання 
у виді трьох років позбавлення волі, а на підставі 
ст. 70 КК за сукупністю злочинів, відповідальність 
за які передбачена ч. 1 ст. 121 і ч. 1 ст. 289 КК, оста
точно визначила йому покарання у виді семи років 
позбавлення волі. 

Згідно з ч. 4 ст. 355 КПК України засуджений 
вправі відкликати апеляцію, крім випадків, пе-
редбачених у ч. 1 ст. 45 цього Кодексу. Прийнят-
тя апеляційним судом відмови апелянта від своїх 
вимог без перевірки, чи дійсно мала місце така 
відмова, потягло скасування рішення цього суду

Ухвала колегії суддів Судової палати  
у кримінальних справах Верховного Суду України  
від 25 липня 2006 р. 
(в и т я г)

Артемівський районний суд м. Луганська виро
ком від 17 травня 2005 р. засудив С. за ч. 3 ст. 186 КК 
на чотири роки позбавлення волі.

Апеляційний суд Луганської області ухвалою 
від 19 липня 2005 р. на підставі ст. 364 КПК закрив 
апеляційне провадження у зв’язку з відкликанням 
апеляції засудженим. 

С. визнано винним у тому, що 24 грудня 
2004 р. він за попередньою змовою з особами, ма

* Див.: Урядовий кур’єр. — 2005. — № 194. — С. 18.

теріали справи щодо яких виділено в окреме про
ва дження, проник до квартири Р., де відкрито за
володів її майном на суму 700 грн.

У касаційній скарзі засуджений просив скасува
ти постановлені судові рішення і направити спра
ву на нове розслідування, вважаючи, що під час 
досудового слідства було сфальсифіковано докази 
про його винність. Крім того, С. зазначив, що апе
ляційний суд безпідставно закрив апеляційне про
вадження у справі, оскільки клопотання про це він 
не заявляв.

Перевіривши матеріали справи, колегія суддів 
Судової палати у кримінальних справах Верховного 
Суду України касаційну скаргу  задовольнила част
ково з таких підстав. 

Відповідно до вимог ст. 398 КПК підставами для 
скасування або зміни вироку, ухвали чи постанови 
є, зокрема, істотне порушення кримінальнопроце
суального закону.

Із вироку вбачається, що висновок про вин
ність С. у вчиненні злочину суд зробив на підставі 
показань самого засудженого та інших доказів. На 
вирок районного суду С. подав апеляцію. Ухвалою 
апеляційного суду апеляційне провадження було 
закрито. 

Проте ця ухвала підлягає скасуванню.
Згідно зі ст. 364 КПК у разі відмови особи, яка 

подала апеляцію, від своїх вимог і за відсутності 
апеляцій інших учасників судового розгляду, апеля
ційний суд виносить ухвалу про закриття апеляцій
ного провадження.

Засуджений у касаційній скарзі стверджував, 
що не заявляв клопотання про відмову від вимог, 
викладених у своїй апеляції. У матеріалах справи 
такого документа немає, а наявність копії листа 
заступника начальника слідчого ізолятора м. Лу
ганська про те, що С. заявляв зазначене клопотан
ня, не заміняє самого клопотання, тому не є під
ставою для закриття апеляційного провадження.

За таких обставин колегія суддів Судової пала
ти у кримінальних справах Верховного Суду Украї
ни ухвалу Апеляційного суду Луганської області 
від 19 липня 2005 р. щодо С. скасувала і  направила 
справу на новий апеляційний розгляд.

Порушення апеляційним судом вимог ста-
тей 377, 378 КПК України потягло скасування 
вироку

Ухвала колегії суддів Судової палати  
у кримінальних справах Верховного Суду України  
від 29 серпня 2006 р. 
(в и т я г)

Стахановський міський суд Луганської об
ласті ви роком від 13 грудня 2005 р. засудив С. за 
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ч. 2 ст. 185 КК на два роки позбавлення волі та на 
підставі ч. 4 ст. 71 КК приєднав до цього покарання 
невідбуту частину покарання за попереднім виро
ком і остаточно призначив засудженому три роки 
позбавлення волі. Суд також постановив стягнути 
з С. на користь Л. 726 грн на відшкодування ма
теріальної шкоди 

С. визнано винним у тому, що 10 липня 2004 р. 
він таємно викрав належну Л. сумку з майном на 
загальну суму 790 грн. Під час досудового слідства 
частину викраденого майна було виявлено в засу
дженого і повернено власнику.

Апеляційний суд Луганської області вироком 
від 12 травня 2006 р. вирок районного суду за апе
ляцією прокурора скасував і призначив засудже
ному за ч. 2 ст. 185 КК покарання у виді двох років 
позбавлення волі, а за сукупністю вироків на під
ставі ч. 4 ст. 71 КК — трьох років шести місяців 
позбавлення волі.

У касаційній скарзі та доповненнях до неї засу
джений просив постановлені щодо нього судові 
рішення скасувати і справу закрити у зв’язку з не
доведеністю його участі у вчиненні злочину, посила
ючись на те, що він крадіжки не вчиняв, покладені в 
основу вироку докази зібрані з порушенням вимог 
кримінальнопроцесуального закону, а цивільний 
по зов задоволено безпідставно.

Перевіривши матеріали справи, колегія суддів 
Судової палати у кримінальних справах Верхов
ного Суду України касаційну скаргу засудженого 
задоволь нила частково з таких підстав.

Суд апеляційної інстанції, розглядаючи справу 
за апеляціями прокурора і С., допустив істотні по
рушення вимог кримінальнопроцесуального зако
ну, що тягне скасування судового рішення.

Відповідно до вимог статей 377, 378 КПК апеля
ційний суд при розгляді апеляцій у вироку обов’яз

ково повинен зазначити статті, за якими було за
суджено особу, формулювання обвинувачення, 
визнаного судом першої інстанції доведеним, ко
роткий зміст апеляцій та мотиви їх задоволення чи 
відмови в їх задоволенні, а в разі зміни обвинува
чення, якщо було проведено судове слідство, — його 
нове формулювання.

Апеляційний суд цих вимог не дотримався і 
склав вирок, який не містить формулювання ново
го обвинувачення.

Задовольняючи апеляцію прокурора та призна
чаючи засудженому більш суворе покарання, ніж 
його призначив суд першої інстанції, апеляційний 
суд не зазначив, чи скасовує він судове рішення в 
повному обсязі чи тільки в частині призначення по
карання.

Не зважаючи на те, що С. не визнавав себе ви
нуватим у крадіжці чужого майна і в апеляції від
повідно обґрунтував свої доводи, апеляційний суд 
не проаналізував доказів та не навів мотивів на 
спростування наведених в апеляції доводів.

Залишаючи апеляцію засудженого без за дово
лення, суд обмежився у вироку посиланням на те, 
що невизнання С. своєї вини — це намагання уник
нути ним відповідальності за вчинений злочин, 
оскільки викладені у вироку міського суду докази 
сумніву не викликають і узгоджуються між собою.

Наведене свідчить про те, що суд апеляційної 
інстанції не мотивував своє рішення щодо відмови 
у задоволенні апеляції засудженого та постановив 
вирок, який не відповідає вимогам кримінально
процесуального закону.

У зв’язку з цим колегія суддів Судової палати 
у кримінальних справах Верховного Суду України 
вирок Апеляційного суду Луганської області від 
12 травня 2006 р. щодо С. скасувала і направила 
справу на новий апеляційний розгляд.

Рішення у справах про адміністративні правопорушення
Відповідальність особи за порушення спе-

ціального обмеження, передбаченого п. «г» ч. 3 
ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», 
настає в разі вчинення нею певних дій умисно та 
з метою задоволення особистого інтересу

Постанова Першого заступника 
Голови Верховного Суду України 
від 4 вересня 2006 р.
(в и т я г)

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя 
постановою від 20 липня 2005 р. визнав С. винува-
тою у вчиненні адміністративного правопорушен-
ня — в порушенні спеціального обмеження, перед-
баченого п. «г» ч. 3 ст. 5 Закону від 5 жовтня 1995 р.  

№ 356/95-ВР «Про боротьбу з корупцією», — і під-
дав її стягненню у виді штрафу в розмірі 255 грн. 

Як визнав суд, С. своїми діями надала незакон-
ні переваги безробітному Б. під час оформлення 
його особової справи з метою подальшого пра-
цевлаштування цієї особи за таких обставин.

С., будучи державним службовцем і працюючи 
на посаді головного спеціаліста відділу надання со-
ціальних послуг районного центру зайнятості, не-
правомірно підготувала договір про проходження 
Б., який перебував на обліку в названому центрі, 
виробничого стажування на підприємстві. На пору-
шення своїх посадових обов’язків С. зробила запис 
в особовій справі Б. про те, що він пройшов стажу-
вання, що не відповідає дійсності.

(Продовження на с. 32)
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Чимало з’явилося новел у ЦПК щодо регулюван
ня окремого провадження (розд. IV) 1. 1* 21

Вперше у процесуальному законі визначено, що 
окреме провадження — це вид непозовного цивіль
ного судочинства, в порядку якого розглядаються 
цивільні справи про підтвердження наявності або 
відсутності юридичних фактів, що мають значення 
для охорони прав та інтересів особи або створення 
умов здійснення нею особистих немайнових чи май
нових прав або підтвердження наявності чи відсут
ності неоспорюваних прав (ч. 1 ст. 234).

Цим окреслено ознаки, за якими окреме про
вадження у цивільному судочинстві принципово 
відрізняється від позовного провадження.

Значно розширено перелік справ, що розгляда
ються в окремому провадженні.

Зараз в окремому провадженні, крім традицій
них для нього справ (з певними уточненнями) про 
обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 
визнання фізичної особи недієздатною та поновлен
ня цивільної дієздатності фізичної особи; визнання 
фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення 
її померлою; про усиновлення; встановлення фак
тів, що мають юридичне значення; про відновлення 
прав на втрачені цінні папери на пред’явника та 
векселі; розглядаються також справи про надання 
неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; 
передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну 
власність; визнання спадщини відумерлою; надання 
особі психіатричної допомоги в примусовому поряд
ку; обов’язкову госпіталізацію до протитуберку
льозного закладу; розкриття банком інформації, яка 
містить банківську таємницю, щодо юридичних та 
фізичних осіб (ч. 2).

В окремому провадженні розглядаються також 
справи про надання права на шлюб, про розірвання 
шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, про понов
лення шлюбу після його розірвання, про встановлення 
режиму окремого проживання за заявою подружжя та 
інші справи у випадках, передбачених законом (ч. 3).

* Продовження. Попередні частини «Новел…» опубліковано у журналі за 2005 р.: № 9. — 
С. 25—30, № 10. — С. 21—30 та за 2006 р.: № 3 — С. 24—29, № 4. — С. 37—43, № 9. —  
С. 20—29, № 10. — С. 22—30.

1 Тут і далі курсивом виділено нові положення ЦПК.

Викладений перелік справ, що розглядається 
в порядку окремого провадження, не є вичерп
ним, але доповнюватися він може лише законом.

З окремого провадження вилучено справи про 
встановлення неправильності запису в актах цивіль
ного стану та про оскарження нотаріальних дій або 
відмови в їх вчиненні, тепер перші з них розгляда
ються в адміністративному судочинстві, а другі — 
у позовному провадженні.

Реалізуючи положення Конституції про без
посередню участь народу у здійсненні правосуд
дя через народних засідателів, встановлено, що  
розгляд справ про: обмеження цивільної діє
здатності особи, визнання фізичної особи не
дієздат ною та поновлення цивільної дієздатності 
фізичної особи; визнання фізичної особи безвіс
но відсутньою чи оголошення її померлою; уси
новлення; надання особі психіатричної допомоги 
в примусовому порядку; обов’язкову госпіталі
зацію до протитуберкульозного закладу прово
диться судом у складі судді і двох народних засі
дателів (ч. 4).

Таке поєднання при здійсненні правосуддя  
професіоналізму судді та позиції щодо цих су
спільно важливих питань представників від наро
ду створює сприятливі умови для їх справедливого 
вирішення.

У ЦПК не зазначено певних випадків, які 
були передбачені раніше, щодо розгляду справ 
окремого провадження по першій інстанції коле
гією суддів.

Фактично новим є зміст норм про порядок роз
гляду справ окремого провадження (ст. 235).

Увагу суду зосереджено насамперед на тому, що 
під час розгляду справи в порядку окремого про
вадження він зобов’язаний роз’яснити особам, які 
беруть участь у справі, їх права та обов’язки, спри
яти у здійсненні та охороні гарантованих Консти
туцією і законами України прав, свобод чи інтере
сів фізичних або юридичних осіб, вживати заходів 
щодо всебічного, повного і об’єктивного з’ясування 
обставин справи (ч. 1).

Підкреслено, що з метою з’ясування обставин 
справи суд може за власною ініціативою витребу

Новели цивільного судочинства*

На допомогу судді

А.Г. Ярема,  
заступник Голови Верховного Суду України,  
заслужений юрист України

Г.І. Давиденко,  
суддя Верховного Суду України у відставці,
заслужений юрист України



18 № 1 1 ( 7 5 ) ´ 2 0 0 6

Н
А

 Д
О

П
О

М
О

ГУ
 С

УД
Д

І
вати необхідні докази (ч. 2). У такому разі це не є 
проявом упередженості суду, а дії для здійснення 
ним завдань цивільного судочинства.

Уточнено винятки із загальних правил, встанов
лені для розгляду справ окремого провадження.

Передбачено, що при їх розгляді не застосо ву
ються положення ЦПК щодо змагальності та меж 
судового розгляду і діють інші особливості, вста
новлені розд. ІV ЦПК (ч. 3 ст. 235). Це, зокрема,  
означає, що суд може вийти за межі вимог заявни
ка, якщо цього потребує здійснення охорони прав 
та інтересів особи, а також те, що суд не може від
мовити у задоволенні заяви з мотивів ненадання за
явником доказів, якщо вбачається, що такі докази 
існують і суд може їх витребувати.

Особливістю для справ окремого провадження 
є, наприклад, те, що справа відкривається за заявою, 
а не за позовною заявою. Однак у частині, не змі
неній нормами розд. IV ЦПК, на ці справи поширю
ються загальні правила про форму і зміст позовної 
заяви, про відкриття провадження у справі тощо.

Оскільки у розд. IV ЦПК немає прямих вказі
вок щодо застосування чи незастосування у спра
вах окремого провадження правил про попереднє 
судове засідання, існують різні погляди щодо цього 
питання.

Аналіз норм, що містяться у главах, присвяче
них розгляду конкретних категорій справ окремого 
провадження, дає підстави підтримати погляди про 
те, що у справах окремого провадження попередні 
судові засідання проводити немає потреби. У цих 
главах фактично йдеться лише про судовий роз
гляд справ окремого провадження і немає вказівок 
на необхідність проведення попередніх судових 
засідань. Навпаки, у випадках, коли це необхідно, 
йдеться про відповідну підготовку справи до роз
гляду (статті 248, 253 ЦПК), а не про функції по
переднього судового засідання. Попереднє судове 
засідання стосується спорів про право, що вирішу
ються у позовному провадженні, а в справах окре
мого провадження інший предмет.

Правило ч. 4 ст. 235 ЦПК про розгляд справ  
окремого провадження за участю заявника і заін
тересованих осіб означають головним чином, що у 
цих справах не передбачена участь третіх осіб.

Що ж стосується можливості участі у справах 
окремого провадження представника заявника або 
заінтересованої особи, а також осіб, яким законом 
надано право захищати свободи та інтереси інших 
осіб, про участь яких у справі йшлося в аналогічній 
статті попереднього ЦПК, то щодо цього діють за
гальні правила ЦПК (статті 38, 45).

Правилами про порядок розгляду справ окре
мого провадження визначено, що ці справи не мо
жуть бути передані на розгляд третейського суду 
і не можуть бути закриті у зв’язку з укладенням 
мирової угоди (ч. 5 ст. 235) та що при ухваленні 

судом рішення судові витрати не відшкодовують
ся, якщо інше не встановлено законом (ч. 7).

Правило, що існувало раніше, про випадки за
лишення у справі окремого провадження заяви без 
розгляду відтворене з конкретизацією: це має бути 
при виникненні спору про право, підвідомчого су
дам взагалі, а не тільки такого, що вирішується в 
порядку позовного провадження, тобто спору, що 
належить до компетенції загальних судів щодо роз
гляду цивільних справ.

Назва гл. 2 розд. ІV ЦПК — «Розгляд судом справ 
про обмеження цивільної дієздатності фізичної осо
би, визнання фізичної особи недієздатною та понов
лення цивільної дієздатності фізичної особи» точ
ніше, ніж це було раніше, відповідає суті регулювання 
зазначених питань.

У цій главі окремо регулюються питання про під
судність і про осіб, які можуть бути заявниками.

Статтею 236 встановлено, що заява про обме
ження цивільної дієздатності фізичної особи, у тому 
числі неповнолітньої особи, чи визнання фізичної 
особи недієздатною подається до суду за місцем про
живання цієї особи, а якщо вона перебуває на лікуван
ні у наркологічному або психіатричному закладі — за 
місцезнаходженням цього закладу. Отже, підсудність 
визначається виходячи з місцезнаходження суб’єктів, 
стосовно яких спрямовані вимоги заявників, і вперше 
до них віднесені неповнолітні, якими є фізичні особи 
віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Про підстави цих вимог йдеться в ЦК. Зокре
ма, згідно зі ст. 36 ЦК суд може обмежити цивіль
ну діє здатність особи, якщо вона страждає на 
психічний розлад, який істотно впливає на її здат
ність усвідомлювати значення своїх дій та (або) 
керувати ними (ч. 1), а також якщо вона зловжи
ває спиртними напоями, наркотичними засобами, 
токсичними речовинами тощо і тим ставить 
себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона 
за законом зобов’язана утримувати, у скрутне ма
теріальне становище.

За ч. 1 ст. 39 ЦК фізична особа може бути визна
на судом недієздатною, якщо вона внаслідок хроніч
ного стійкого психічного розладу не може усвідом
лювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

У ст. 237 ЦПК більш чітко, ніж раніше, і вичерп
но визначено коло осіб, які можуть бути заявника
ми. Встановлено, що заява про обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи може бути подана чле
нами її сім’ї, органом опіки та піклування, нарколо
гічним або психіатричним закладом (ч. 1), а коли це 
стосується обмеження права неповнолітньої особи 
розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи 
іншими доходами або позбавлення її цього права — 
заява може бути подана батьками (усиновителями), 
піклувальниками, органом опіки та піклування.

Заява ж про визнання фізичної особи недієздат
ною може бути подана членами її сім’ї, близькими 
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родичами, незалежно від їх спільного проживання, 
органом опіки та піклування, психіатричним закла
дом (ч. 3).

Визначаючи чи є заявник членом сім’ї або 
близь ким родичем, слід виходити з положень ч. 1 
ст. 52 ЦПК.

Більш точними і повними є правила про зміст 
заяви (ст. 238 ЦПК).

Передбачено, що у заяві про обмеження цивіль
ної дієздатності фізичної особи повинні бути викла
дені обставини, що свідчать про психічний розлад, 
істотно впливають на її здатність усвідомлювати 
значення своїх дій та (або) керувати ними, чи об
ставини, що підтверджують дії, внаслідок яких фі
зична особа, яка зловживає спиртними напоями, 
наркотичними засобами, токсичними речовинами 
тощо, поставила себе чи свою сім’ю, а також інших 
осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, 
у скрутне матеріальне становище (ч. 1).

У заяві про обмеження права неповнолітньої 
особи самостійно розпоряджатися своїм заробіт
ком, стипендією чи іншими доходами або позбав
лення її цього права повинні бути викладені об
ставини, що свідчать про негативні матеріальні, 
психічні чи інші наслідки для неповнолітнього здійс
нення ним цього права (ч. 2).

У заяві про визнання фізичної особи недієздат
ною повинні бути викладені обставини, що свідчать 
про хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок 
чого особа не здатна усвідомлювати значення своїх 
дій та (або) керувати ними (ч. 3).

Внесено корективи у регулювання призначен
ня експертизи у зазначених справах (ст. 239 ЦПК). 
Зараз не передбачається призначення експертизи 
суддею та участь у справі прокурора. Підставою 
для призначення експертизи є наявність достат
ніх даних про психічний стан фізичної особи, тобто 
її неадекватну поведінку, а не дані про її психічну 
хворобу чи недоумство, що визначалось раніше під
ставою для призначення експертизи.

Разом із залишенням без зміни регулювання 
розгляду зазначених справ у ЦПК оновлено пра
вила про обсяг рішення суду, розширено пов
новаження суду на вирішення питань опіки та 
піклування.

Статтею 241 передбачено, що суд, ухвалюючи 
рішення про обмеження цивільної дієздатності 
фізичної особи (у тому числі обмеження або по
збавлення права неповнолітньої особи самостійно 
розпоряджатися своїми доходами) чи визнання фі
зичної особи недієздатною, встановлює над особою 
відповідно піклування або опіку і за поданням ор
гану опіки та піклування призначає їй піклуваль
ника чи опікуна (ч. 1). Але чи можливо в одному рі
шенні вирішити усі ці питання? Це стане можливим 
у разі, якщо в ухвалі про відкриття провадження 
буде запропоновано органові опіки та піклування 

внести подання про можливого для такого випадку 
кандидата в опікуни чи піклувальники.

Коли ж при ухваленні рішення про встановлення 
опіки чи піклувальника не було вирішено питання про 
призначення опікуна або піклувальника, це питання за 
поданням органу опіки та піклування згідно з прави
лами ч. 2 цієї статті може бути вирішене ухвалою суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 241 суд за заявою органу 
опіки та піклування чи особи, призначеної піклуваль
ником або опікуном, у місячний строк звільняє її від 
повноважень піклувальника або опікуна і призначає 
за поданням органу опіки та піклування іншу особу, 
про що постановляє ухвалу, а суд за зая вою особи, 
над якою встановлено піклування, може звільнити 
піклувальника від його повноважень і призначити за 
поданням органу опіки та піклування іншого піклу
вальника також постановленням ухвали.

Суд розглядає питання про звільнення опіку
на або піклувальника в судовому засіданні з пові
домленням заінтересованих осіб. Неявка цих осіб 
не перешкоджає розгляду питання про звільнення 
опікуна або піклувальника.

Впорядковано перелік осіб, які мають право по
рушувати питання про скасування рішення, і виклю
чено ініціативу суду щодо цього.

Скасування рішення суду про обмеження ци
віль ної дієздатності фізичної особи та поновлення 
цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна діє
здатність якої була обмежена, здійснюється за рі
шенням суду за заявою самої фізичної особи, її піклу
вальника, членів сім’ї або органу опіки та піклування 
(ч. 3 ст. 241), а скасування рішення про визнання 
фізичної особи недієздатною та поновлення цивіль
ної дієздатності фізичної особи, яка була визна
на недієздатною, в разі її видужання або значного 
поліпшення її психічного стану, — здійснюється за 
рішенням суду на підставі відповідного висновку су
довопсихіатричної експертизи за заявою опікуна, 
органу опіки та піклування (ч. 4).

З наведеного впливає, що наявність висновку су
довопсихіатричної експертизи обов’язкова лише при 
скасуванні рішення про визнання фізичної особи не
дієздатною та поновлення її цивільної діє здатності.

Рішення суду після набрання ним законної сили 
направляється органу опіки та піклування (ч. 5).

У гл. 3 розд. ІV ЦПК встановлено правила роз
гляду судами справ про надання неповнолітній особі 
повної цивільної дієздатності.

Передбачено, що заява неповнолітньої особи, 
яка досягла шістнадцятирічного віку про надання 
їй повної цивільної дієздатності у випадках, вста
новлених ЦПК, за відсутності згоди на це батьків 
(усиновлювачів) або піклувальника подається за 
місцем її проживання (ст. 242 ЦПК).

Згідно зі ст. 35 ЦК повна цивільна дієздатність 
може бути надана фізичній особі, яка досягла ші
стнадцяти років і працює за трудовим договором, а 
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також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або 
батьком дитини (ч. 1). Надання повної дієздатності 
провадиться за рішенням органу опіки та піклуван
ня за заявою заінтересованої особи за письмовою 
згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника і 
лише за відсутності такої згоди питання про надан
ня повної цивільної дієздатності вирішує суд (ч. 2).

Повна цивільна дієздатність може бути нада
на також фізичній особі, яка досягла шістнадця
ти років і яка бажає займатися підприємницькою 
діяльністю. За наявності письмової згоди на це 
батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу 
опіки та піклування така особа може бути зареєс
трована як підприємець. При цьому вона набуває 
повної цивільної дієздатності з моменту державної 
реєстрації її як підприємця (ч. 3).

У разі припинення трудового договору, припинен
ня фізичною особою підприємницької діяльності на
дана їй повна цивільна дієздатність зберігається (ч. 5).

Зі змісту ст. 35 ЦК випливає, що для вирішення 
питання про надання повної цивільної дієздатності 
фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка 
бажає займатися підприємницькою діяльністю, не 
потрібно відповідного рішення органу опіки та піклу
вання, а також суду. Повна цивільна дієздатність у 
таких випадках наступає лише за наявності письмо
вої згоди на зайняття підприємницькою діяльністю 
особою, яка досягла шістнадцяти років, її батьків 
(усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та 
піклування і реєстрації цієї особи як підприємця.

Зазначений висновок підтверджується і прави
лами ст. 243 ЦПК про зміст заяви. Передбачено, що у 
заяві до суду про надання неповнолітній особі пов
ної цивільної дієздатності повинні бути викладені 
дані про те, що неповнолітня особа працює за тру
довим договором або є матір’ю чи батьком дитини 
відповідно до актового запису цивільного стану.

Справи про надання неповнолітній особі пов
ної цивільної дієздатності розглядаються судом за 
участю заявника, одного або обох батьків (усинов
лювачів) або піклувальника, а також представників 
органів опіки та піклування. Участь представни
ків органів опіки та піклування у розгляді справи є 
обов’язковою (ст. 244).

Розглянувши заяву по суті, суд згідно зі ст. 245 
ЦПК ухвалює рішення, яким задовольняє або від
мовляє у задоволенні вимог заявника (ч. 1). При 
за доволенні вимог відповідно до їх суті суд у ре
золютивній частині рішення має зазначати як про 
задоволення вимог, так і про надання цій фізичній 
особі повної цивільної дієздатності, яка набувається 
після набрання рішенням суду законної сили (ч. 2).

Рішення суду про надання неповнолітній особі 
повної цивільної дієздатності надсилається орга
нові опіки та піклування (ч. 3).

У гл. 4 розд. ІV ЦПК, присвяченій розгляду судом 
справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою 

або оголошення її померлою, уточнена підсудність цих 
справ — до правила, що раніше існувало, про їх роз
гляд судами за місцем проживання заявника додано, 
що заяви з такими вимогами можуть також подава
тися до суду за останнім відомим місцем проживання 
(перебування) фізичної особи, місце перебування якої 
невідоме, або за місцезнаходженням її майна (ст. 246).

Правило, що було раніше, про зміст заяви у 
ст. 247 відтворено з доповненням. Вказано, що у ній 
має бути зазначено для якої мети необхідно заявни
кові визнати фізичну особу безвісно відсутньою або 
оголосити її померлою. У ЦПК відтворено й правило 
щодо підготовки справи до розгляду з деякими редак
ційними уточненнями (ст. 248), а правило про роз
гляд справи (ст. 249) з уточненнями і доповненнями. 
Зокрема передбачено, що рішення про оголошення 
фізичної особи померлою після набрання ним за
конної сили надсилається також нотаріусу за місцем 
відкриття спадщини, а в населеному пункті, де немає 
нотаріуса — відповідному органу місцевого самов
рядування для вжиття заходів щодо охорони спад
кового майна. У разі наявності в населеному пункті 
кількох нотаріусів, а також у випадках, коли місце 
відкриття спадщини невідоме, рішення надсилаєть
ся до державного нотаріального архіву з метою пере
дачі його за належністю уповноваженому нотаріусу 
для вжиття заходів з охорони спадкового майна.

Назва гл. 5 розд. ІV — «Розгляд судом справ про 
усиновлення» — є більш узагальненою.

Норма про підсудність цих справ (ст. 251) кон
кретизована щодо суб’єкта усиновлення і визначає 
підсудність без альтернативи.

Встановлено, що заява про усиновлення ди
тини або повнолітньої особи, яка не має матері, 
бать ка або була позбавлена їхнього піклування, по
дається до суду за місцем їх проживання.

У ст. 252 ЦПК про зміст заяви започатковано 
більш вимогливий підхід до обґрунтованості звернень 
щодо усиновлення. Зокрема визначено, що до заяви про 
усиновлення дитини за наявності мають бути додані 
такі документи: копія свідоцтва про шлюб, а також 
письмова згода на це другого з подружжя, засвічена 
нотаріально, — при усиновленні дитини одним із под
ружжя; довідка з місця роботи із зазначенням заробіт
ної плати або копія декларації про доходи; документ, 
що підтверджує право власності або право користу
вання жилим приміщенням; інші документи, визна
чені законом (ч. 2). Ці документи надаються незалежно 
від того, хто звертається із заявою.

Якщо заявником є особа без громадянства, яка 
постійно проживає за межами України, або інозе
мець, крім цих документів, до заяви додаються доз
віл уповноваженого органу виконавчої влади, висно
вок компетентного  органу відповідної держави про 
умови їх життя і можливість бути усиновлювачами; 
дозвіл компетентного органу відповідної держави на 
в’їзд усиновленої дитини та її постійне проживання 
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на території цієї держави; зобов’язання усиновлюва
ча, оформлене в нотаріальному порядку, про надан
ня представником дипломатичної установи України 
за кордоном інформації про усиновлену дитину та 
можливості спілкування з дитиною (ч. 3).

До заяви громадян України про усиновлення дити
ни, яка є громадянином іншої держави, крім докумен
тів, зазначених у ч. 2 ст. 252, додається згода законного 
представника дитини та згода компетентного органу 
держави, громадянином якої є дитина (ч. 4).

Документи усиновлювачів, які є громадянами 
ін ших держав, мають бути у встановленому зако
нодавством порядку легалізовані, якщо інше не 
вста новлено міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою Украї
ни. Такі документи повинні бути перекладені укра
їн ською мовою, а переклад має бути засвідчений 
нотаріально (ч. 5).

Заява про усиновлення повнолітньої особи має 
відповідати загальним вимогам про зміст заяви (ч. 1), 
а також містити дані про відсутність матері, батька 
або позбавлення піклування. До заяви додаються 
копія свідоцтва про шлюб, письмова згода на це дру
гого з подружжя, засвідчена нотаріально, — при уси
новленні особи одним з подружжя, та згода особи на 
усиновлення (ч. 6). Відповідно до ст. 208 Сімейного 
кодексу України (далі — СК) рішення про усинов
лення повнолітньої особи суд може постановити у 
виняткових випадках за умови, що вона не має ма
тері, батька або була позбавлена батьківського піклу
вання, беручи при цьому до уваги сімейний стан уси
новлювача, зокрема відсутність у нього своїх дітей, 
та інші обставини, що мають істотне значення.

Більш повно врегульовано підготовку справ про 
усиновлення до розгляду (ст. 253).

Зокрема передбачено, що орган опіки та піклуван
ня повинен подати висновок про доцільність усинов
лення та відповідність його інтересам дитини (ч. 2), до 
якого мають бути додані: акт обстеження умов життя 
заявника, складений за місцем його проживання; сві
доцтво про народження дитини; медичний висновок 
про стан здоров’я дитини, про її фізичний і розумовий 
розвиток; у випадках, передбачених законом, згода 
батьків, опікуна, піклувальника дитини, закладу охо
рони здоров’я або навчального закладу, а також самої 
дитини на усиновлення.

У разі необхідності суд може вимагати подання 
інших документів (ч. 3).

Значно оновлено норму щодо розгляду справи про 
усиновлення (ст. 254).

Справу про усиновлення дитини суд розглядає 
за обов’язковою участю заявника, органу опіки та 
піклування або уповноваженого органу виконавчої 
влади, а також дитини, якщо вона за віком і станом 
здоров’я усвідомлює факт усиновлення, з викликом 
заінтересованих та інших осіб, яких суд визнає за 
потрібне допитати (ч. 1).

Для вирішення питання про участь у справі мало
літньої дитини має значення наданий органом опіки 
та піклування медичний висновок про стан здоров’я 
дитини, про її фізичний і розумовий розвиток.

Справу про усиновлення повнолітньої особи 
суд розглядає з обов’язковою участю заявника (за
явників), усиновлюваної особи, з викликом заінте
ресованих та інших осіб, яких суд визнає за потріб
не допитати (ч. 2).

Для забезпечення таємниці усиновлення у випад
ках, встановлених СК, суд розглядає справу в закрито
му судовому засіданні (ч. 3). Мається на увазі передба
чене ст. 226 СК право особи на таємницю перебування 
на обліку тих, хто бажає усиновити дитину, пошуку 
дитини для усиновлення, подання заяви про усинов
лення та її розгляду, рішення суду про усиновлення.

При розгляді справи суд перевіряє законність 
підстав для усиновлення, в тому числі наявність 
згоди усиновлюваної дитини, якщо така згода необ
хідна, або наявність згоди усиновлюваної повноліт
ньої особи (ч. 4 ст. 254 ЦПК).

Питання про необхідність згоди дитини на уси
новлення має вирішуватися згідно зі ст. 218 СК.

До норм про рішення суду у справах про усинов
лення (ст. 255 ЦПК) винесено два нові положення:

якщо після ухвалення рішення про усинов
лення, але до набрання ним законної сили батьки 
дитини відкликали свою згоду на її усиновлення 
(ч. 5) — суд скасовує своє рішення і поновлює розгляд 
справи, а при відкликанні заяви про усиновлення 
після ухвалення рішення, але до набрання ним за
конної сили, — суд скасовує своє рішення і залишає 
заяву без розгляду (ч. 6).

Це дає змогу зазначеним особам більш упевнено 
визначитися у своїх намірах щодо усиновлення.

Глава 6 розд. ІV ЦПК — «Розгляд судом справ про 
встановлення фактів, що мають юридичне значен
ня» — відтворює норми, які існували раніше, з пев
ними редакційними уточненнями і деякими змінами 
щодо регулювання цього питання.

Зокрема, це стосується ст. 256, в якій визначе
но, про встановлення яких фактів розглядаються 
судом справи.

Передбачено, що суд розглядає справи про вста
новлення фактів:

1) родинних відносин між фізичними особами;
2) перебування фізичної особи на утриманні;
3) каліцтва, якщо це потрібно для призна чення 

пенсії або одержання допомоги по за гально обов’яз
ковому державному соціальному страху ванню;

4) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усинов
лення;

5) проживання однією сім’єю чоловіка та жінки 
без шлюбу;

6) належності правовстановлюючих документів 
особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народ
ження якої, що зазначені в документі, не збігаються з 



22 № 1 1 ( 7 5 ) ´ 2 0 0 6

Н
А

 Д
О

П
О

М
О

ГУ
 С

УД
Д

І
ім’ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народ
ження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народ
ження або в паспорті;

7) народження особи в певний час у разі немож
ливості реєстрації органом державної реєстрації ак
тів цивільного стану факту народження;

8) смерті особи в певний час у разі неможли
вості реєстрації органом державної реєстрації актів 
цивільного стану (ч. 1).

У цьому переліку встановлення судом факту 
каліцтва вже не пов’язується з обставинами, за яких 
воно виникло, а залежить від того, чи потрібно це 
для призначення пенсії чи одержання допомоги по 
загальнообов’язковому державному соціальному 
страхуванню.

Встановлення факту проживання однією сім’єю 
чоловіка та жінки не обмежується певними випад
ками, як це було раніше.

На відмінну від ЦПК 1963 р. не зазначено про вста
новлення факту реєстрації народження, хоча мож
ливість встановлення такого факту не виключається.

Наведений перелік не є вичерпний, адже за ч. 2 
ст. 256 у судовому порядку можуть бути встановлені 
також інші факти, від яких залежить виникнення, 
зміна або припинення особистих чи майнових прав 
фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого 
порядку їх встановлення.

Отже, якщо реєстрація народження мала міс
це, але записи втрачено і відновити їх у позасу
довому порядку неможливо, то відповідно до ч. 2 
ст. 256 суд може встановити такий факт.

На підставі цієї норми ЦПК може встановлювати
ся у судовому порядку факт батьківства у разі смерті 
чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, 
факт материнства у разі смерті жінки, яка вважала себе 
матір’ю дитини (статті 130, 132 СК) тощо.

Главою 7 розд. ІV ЦПК істотно оновлено регулю
вання розгляду судом справ про відновлення прав на 
втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.

Якщо раніше суди вирішували справи лише про 
відновлення права на цінний папір на пред’явника, 
виданий ощадбанком, то згідно зі ст. 260 ЦПК особа, 
яка втратила будьякий цінний папір на пред’явника 
або вексель, може звернутися до суду із заявою про 
визнання їх недійсними і про відновлення її права 
на втрачений цінний папір (ч. 1). Заява подається 
до суду за місцезнаходженням емітента цінного па
пера на пред’явника або за місцем платежу за век
селем (ч. 2).

Зміни відбулися щодо змісту заяви (ст. 261). У за
яві повинно бути зазначено: ім’я і місце проживання 
заявника, найменування та місцезнаходження юри
дичної особизаявника; обставини, за яких втраче
но цінний папір на пред’явника або вексель; повну 
і точну назву емітента втраченого цінного папера на 
пред’явника і його реквізити, а для векселя — вид, 
номер бланку, суму векселя, дату і місце складання, 

строк та місце платежу, найменування векселедавця 
та інших, відомих заявнику, зобов’язаних за вексе
лем осіб, а також першого векселедержателя.

Оновлено норму про ухвалу суду до судового 
розгляду (ст. 262). Цією ухвалою після одержання 
заяви суд постановляє: зробити публікацію про 
виклик держателя втраченого цінного папера на 
пред’явника або векселя до суду; заборонити здій
снювати будьякі операції за втраченим цінним па
пером на пред’явника або векселем (ч. 1).

Ухвалу суд надсилає емітенту втраченого цінно
го папера на пред’явника, а в справі про визнання 
недійсним втраченого векселя та відновлення пра
ва на нього негайно надсилає зобов’язаним за век
селем особам, якщо їх адреси відомі суду, а також, 
якщо строк платежу за векселем не настав, на ад
ресу всіх нотаріусів відповідного нотаріального ок
ругу, на території якого знаходиться місце платежу 
за векселем. У разі пред’явлення векселя нотаріусу 
для вчинення протесту, щодо якого постановлено 
ухвалу, якою заборонено будьякі операції за ним, 
нотаріус зобов’язаний повідомити відповідний суд 
про пред’явлення такого векселя для вчинення про
тесту (ч. 2).

Передбачено, що з дати постановлення ухвали зу
пиняється перебіг усіх строків щодо обігу втраченого 
цінного папера на пред’явника або векселя, встановле
них законодавством про обіг векселів (ч. 3).

Змінено положення про зміст публікації (ст. 263).
Публікація про виклик держателя втраченого 

цінного папера на пред’явителя або векселя, з при
воду яких подано заяву до суду повинна містити 
інформацію про ім’я і місце проживання заявни
ка, найменування та місцезнаходження юридичної 
особизаявника; повну і точну назву емітента втра
ченого цінного папера на пред’явника і його рекві
зити, а для векселя — вид, номер бланку, суму век
селя, дату і місце складання, строк та місце платежу, 
найменування векселедавця та інших, відомих за
явнику, зобов’язаних за векселем осіб, а також пер
шого векседержателя. Крім того, вона також має 
містити пропозицію держателю втраченого цінного 
папера на пред’явника або векселя повідомити суду 
у тримісячний строк про свої права на цінний папір 
або вексель (ч. 1).

Публікація робиться у місцевій газеті за місце
знаходженням емітента цінного папера або за міс
цем платежу векселя, а також в одному з офіційних 
друкованих видань за рахунок заявника (ч. 2).

Виходячи зі змісту ст. 40 Закону від 23 лютого 
2006 р. № 3480ІV «Про цінні папери та фондовий ри
нок», таким офіційним виданням можуть бути газети: 
«Голос України», «Урядовий кур’єр» чи видання Де
ржавної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Решта норм гл. 7 розд. ІV ЦПК відрізняється від 
тих, що існували раніше, головним чином допов
неннями, які стосуються втрати векселів.
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Протягом останніх 10 років адміністративне 
право та адміністративний процес перебували на 
етапі конституційно спрямованого законодавчого 
вдосконалення. Важливою подією в законодавчій 
сфері стало прийняття Кодексу адміністратив
ного судочинства України (далі — КАС), з яким 
пов’язані якісні зміни в судовій адміністративній 
юрисдикції, що вчені вважають адекватним фор
муванню правової держави. Нове сприйняття у 
суспільстві процесу зміцнення законодавчої осно
ви справедливого правосуддя сприяє збагаченню 
процесуальноправової культури, ідеологічному 
наповненню принципу верховенства права. Роз
виток законодавства в багатьох випадках випере
джає рівень правової свідомості як юристівпрак
тиків, так і багатьох вчених. Відсутність нових 
пізнавальних підходів негативно позначається на 
розробці філософської проблематики влади як 
організованої сили народу, суспільства, що реаль
но діє в демократичній державі. Теорія дуже обе
режно по ставилася до нових категорій, понять, 
які з’явилися в адміністративному, цивільному, 
кримінальному законодавстві, зокрема, «публіч
на влада», «публічний орган», «публічна служба», 
«публічний інтерес» та інші через їх неординар
ність. Тільки зараз повною мірою стає зрозуміло 
наскільки на практиці відстала вітчизняна наука 
щодо вирішення тих фундаментальних для адмі
ністративного правосуддя проблем, які існують у 
праворозумінні та правозастосуванні.

Сучасна українська модель демократії, що за
кріплена в Конституції України, ґрунтується на ідеї 
народного суверенітету (суверенітету народу). На 
цій основі формується позитивний смисл теорії суве
ренітету народу як конституційноправової доктри
ни верховенства народних прав, пріоритету прав і 
свобод людини та громадянина, а також верховен

ства народу як джерела публічної влади, що має різні 
державноправові форми. Через детермінацію суве
ренітету народу  з публічною владою при застосу
ванні логіки наукового аналізу відкриваються мож
ливості з’ясувати: які ознаки притаманні публічній 
владі, публічному органу, публічному інтересу у 
разі виникнення адміністративноправових спорів, 
що ініціюються в судах проти публічної влади,  
оскільки пріоритет  в адміністративному судочин
стві належить суб’єкту права судового позову.

За наявності багатьох теоретичних визначень 
категорій «національний суверенітет» і «державний 
суверенітет», які досить ґрунтовно досліджені в на
уці про конституційне право, звертає  на себе увагу 
правовий потенціал категорії «суверенітет народу». 
Він полягає в тому, що зумовлює якісну сторону 
публічної влади. Це означає, що в країні має бути 
забезпечений ефективно діючий захист демокра
тичного ладу з мінімальним ризиком виникнення 
парламентськоурядових криз і конституційних ко
лі зій між державою та суспільством.

При цьому політична влада створює можливості 
для узгодження політичних інтересів, що відобра
жається в актах публічної (державної) влади. Полі
тична система України надає перевагу головним 
партійним особам (лідерам), які разом зі своєю пар
тією беруть на себе відповідальність за проведення 
необхідного народу соціальноекономічного курсу. 
Тому публічна влада водночас уособлює правлячу 
політичну силу.   

Сутність категорії «суверенітет народу» відпо
відає скоріше принципам організації та функціо
нування конституційного ладу в країні, а не владі в 
державі, оскільки народний суверенітет забезпечує 
повновладдя народу і верховенство народу. Отже, 
держава жодним чином не вправі обмежити народ
ний суверенітет, бути вище за нього, і це гаранто

Проблеми судово-правової реформи

Конституційно-правова характеристика 
публічної влади в адміністративній 
юрисдикції суду 

А.О. Cеліванов,
доктор юридичних наук, професор, 
членкореспондент Академії правових наук України  
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вано чинною Конституцією, в якій у ст. 5 вказано 
на приналежність народу всієї влади в країні, а не 
тільки державної. 

«Публічна влада» є похідною (вторинною) кате
горією від категорії «суверенітет народу», що ста
новить собою джерело будьякої форми владного 
утворення.

Саме в Основному Законі безпосередньо закла
дено принцип залежності публічної влади від наро
ду, від громадян, оскільки саме їх воля покладена 
в основу  конституційного ладу в Україні. Таким 
чином, важливою ознакою суверенітету  народу, як 
вважають російські вченіконституціоналісти, зо
крема О. Кутафін, М. Баглай, Б. Ебзеєв та інші, через 
його якісні ознаки: повновладдя і верховенство — є 
конституційноправове формування розгалуженої 
системи публічної влади.  Це означає, що інтереси 
народу (суспільні інтереси) повинні реально втілю
ватися в діяльності всіх суб’єктів публічної влади, 
що у кожному випадку при виникненні спору про 
утиск прав і свобод громадян, законність владно
розпорядчих актів органів державного та місцевого 
самоврядування він підлягає розгляду в адміністра
тивних судах. Така науковотеоретична і норматив
ноправова позиція щодо залежності публічної 
влади від суверенітету народу не залишає місця 
для дискусії у галузевому вимірі про  верховенство 
представницьких органів над виконавчими, повну і 
обмежену компетенцію органів влади та місцевого 
самоврядування. Водночас таким чином підкресле
но і пріоритетність суверенітету народу як єдиного, 
неподільного соціальноправового явища стосовно 
публічної влади, публічного інтересу, публічних 
правовідносин. Як приклад, можна навести такі ві
домі категорії, як «національний суверенітет» і «де
ржавний суверенітет», що повинні бути підпоряд
ковані першооснові — суверенітету народу.

У зв’язку з цим слід звернути увагу на те, що су
веренітет народу зумовлений існуванням у суспіль
стві інституційної системи законодавчої, виконав
чої та судової влади. Залишаючись визначальним, 
повновладдя народу не претендує на безмежну  
установчу функцію щодо формування суб’єктів пуб
ліч ної влади, а отже, і не створює «народний абсо
лютизм». При цьому народ, як засвідчили політичні 
події періоду 2003—2004 рр. не дозволяє публічній 
владі нехтувати юридичним обов’язком бути під
контрольній суспільним інтересам, відповідати за 
порушення прав і свобод громадян. За такої умо
ви в демократичній державі й можливе  існування 
публічної влади, яка сприймається суспільством 
виключно в межах конституційного правопорядку, 
оскільки побудова публічної влади як розгалужено
го бюрократичного механізму з тотальним впливом   
потенційно може становити загрозу для грома
дянського суспільства і суверенітету народу, якщо її 

діяльність не буде збалансовано  судовою владою, в 
тому числі конституційним правосуддям. Не мож
на применшувати загрозу з боку публічної влади 
для демократичних інститутів, розвитку свобод  та 
закріплених у законах прав людини і громадянина, 
оскільки публічна влада, як правило, без контролю 
з боку громадян (відсутність у них права на консти
туційну скаргу) встановлює позаправовий режим, 
вигідний для неї правопорядок, змушуючи членів 
суспільства його дотримуватися.

За таких умов механізм судового контролю, 
судового захисту, судового обмеження дій (спону
кання проти бездіяльності) публічної влади стає 
найактуальнішою проблемою в сфері адміністра
тивноправових відносин. Адміністративнопроце
суальна компетенція судової влади становить нині 
важливий інститут узгодження між особистими, 
суспільними і публічними інтересами та водночас 
є ефективним засобом обмеження дій «на власний 
розсуд» будьякої публічної влади. Адміністратив
не судочинство — важлива складова у гарантуванні 
забезпечення прав і свобод  громадянина, законних 
інтересів юридичних осіб, які у сукупності сприя
ють зміцненню економічного, соціального, полі
тичного і юридичного «добробуту», що є основою 
забезпечення суверенітету народу,  верховенства 
його потреб і законних інтересів. Проте, щоб не 
допустити абсолютизації суверенітету народу (не
безпека необмеженої волі певної частини (групи) 
населення, яке уособлюється з народом) і «суве
ренітету» особи», важливо звернути особливу ува
гу на можливості  вирішення спорів про право в 
адміністративному процесі судовими інстанціями. 
З цією метою позовне провадження у КАС перед
бачено як найважливіший напрям предметної адмі
ністративної підсудності.

Вирішення адміністративних спорів безпосе
редньо залежить від ефективного правосуддя, яке 
сьогодні здатне досягати правового результату щодо 
дій публічної влади, оскільки адміністративний про
цес має ознаки заявленого особою права з’ясувати 
в судовому порядку власну правосуб’єктність, яка 
має бути законною у її реалізації і, таким чином, 
визначати відповідальність публічної влади за свою 
діяльність. Це є умовою правової захищеності осо
би в адміністративному процесі як важливої конс
титуційної ознаки народоправства. 

Українська модель конституційноправового за
хисту особи є здобутком як вітчизняної науки, так 
і практики адміністративної юстиції. Проте все 
більше запитань виникає щодо теоретичного на
повнення таких важливих юридичних категорій 
позитивного права, як «публічна влада», «публіч
ний інтерес», «публічний орган». Це зумовлено не 
тільки оновленням термінологічного інструмен
тарію у Цивільному (далі — ЦК), Кримінальному  
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(далі — КК) кодексах, але й у КАС. Вітчизняні пра
вознавці ще не досліджували юридичну сутність 
вказаних категорій, а це позначилося на загально
теоретичному розумінні конкретнонормативних 
понять КАС: «публічноправовий спір» (п. 1 ст. 3 
КАС), «суб’єкт владних повноважень» (п. 3 ст. 1 
та п. 9 ст. 3), «публічноправові відносини» (п. 11 
ст. 3). У цій сфері ще багато залишається спірних і 
нез’ясованих моментів.

При дослідженні зазначених понять вияв
ляються такі властивості публічної влади, коли, 
здійснюючи керівництво всім населенням країни 
за допомогою притаманних їй методів впливу на 
суспільні відносини, вона виступає реальною си
лою, яка здатна в межах діючого права вирішува
ти усі внутрішні питання. Органи публічної влади 
наділені загальнорегулюючими і спеціальними 
повноваженнями, зокрема здійснювати у право
вих та організаційних формах примусові заходи 
як до підлеглих суб’єктів, так і до всіх інших не 
підпорядкованих інститутів. До публічної влади 
належать й органи місцевого самоврядування, які 
теж здійснюють владні функції в межах, визначе
них законодавством, оскільки сфера їх діяльності 
обмежена територіальним публічним колективом 
(громадою). Публічна влада характеризується тим, 
що вона від імені народу надає правовим регуля
торам загальнообов’язкове значення, гарантуючи 
права і свободи громадян, законність та правопо
рядок, здійснює управління справами суспільства 
і повноцінну участь в сфері міжнародного спів
робітництва. Публічна влада має усі властивості 
державного суверенітету, який є основною умо
вою здійснення владних управлінських функцій і 
повноважень (правосуб’єктність публічної влади 
держави). Таким чином, публічна влада має невід
дільний зв’язок із правом, що позв’язує її з грома
дянами, і в його межах вона повинна виконувати 
своє завдання і мету — служити народу як єдино
му джерелу влади. 

Чи наявні умови для критичної оцінки функ
ціонування публічної влади, яка через Верховну 
Раду України має змогу приймати закони, а Пре
зидент,  Уряд України, інші центральні органи ви
конавчої влади — підзаконні акти, що належать 
до сфери регулювання суспільних відносин. Вирі
шення цього питання має принципове значення, 
оскільки практика свідчить про те, що створену в 
державі систему судоустрою ще не можна назвати 
ефективно діючим суб’єктом публічної влади. Але 
критична оцінка шляхом постановлення судових 
рішень, які стосуються актів вказаних суб’єктів 
публічної влади, базується на незаперечному 
постулаті належної поведінки всіх владнокерую
чих суб’єктів, що повинні керуватися принципом 
верховенства права. Дотримання цього принци

пу — це максимально прийнятний для суспільства 
порядок вирішення спірних питань публічнопра
вового характеру. 

Оцінюючи факти (матеріали) щодо виборчої  
кампанії 2006 р., які у позовній формі подані суб’єк
тами права звернення до Вищого адміністративного 
суду України, було у такий спосіб встановлено су
дом непорушене право стосовно політичних партій 
(бло ків), які пред’являли претензії до Цен тральної 
виборчої комісії. Правосуддя, таким чином, вико
нує свою роль і забезпечує (встановлює, ви значає, 
ви знає нечинним, забороняє, зобов’язує) режим 
верховенства права в сфері публічноправових від
носин через спеціалізовані адміністративні суди. 

Засобом порушення адміністративноправо
вого захисту інтересів людини чи суспільства в 
судочинстві виступає адміністративний позов. 
Важ ливо відмітити, що існує вчення про два види 
адміністративних позовів — позов простий і по
зов екстраординарний (особливий). Перший вид 
позову пред’являється у повній юрисдикції, коли 
вирішення спорів відбувається шляхом процеду
ри із встановленням судом фактів і застосуванням 
норм права до встановлених фактів. Наприклад, це 
судові спори щодо податків, військового обов’язку, 
публічної служби та ін.

Екстроординарні позови (другий вид позову) в 
адміністративному судочинстві характеризуються 
як позови до публічної влади, а за своєю сутністю 
є скаргами. Тобто ці позови є «недорозвинутими 
позовами» про охорону суб’єктивного публічного 
права, коли позивач по суті скаржиться на рішен
ня, дії, бездіяльність органів державної влади, їх 
посадових осіб, державних службовців чи органів 
місцевого самоврядування. Якщо сформулюва
ти сучасною юридичною мовою, то таке позовне 
провадження є оскарженням публічноправової 
діяльності суб’єктів влади, коли порушуються 
суб’єктивні публічні права громадян. Зокрема, це 
цивільні свободи, політичні права, права публічних 
служб. Громадяни вступають у відносини з органа
ми чи посадовими особами, які мають адміністра
тивні функції, а порушення їх публічних прав є 
підставою ініціювати адміністративний позов до 
суду. Чи зацікавлена публічна влада у встановлені 
матеріальної істини, не обмежуючись досягненням 
істини формальної? Якщо публічна влада ухиляєть
ся від створення належної  організації адміністра
тивного процесу (адміністративного судочинства), 
обмежуючи доступ до правосуддя — це означає, що 
судова реформа є необхідною і публічна влада не  
має авторитету, а в суспільстві повага до закону і 
суду опиняється під загрозою зникнення. Грома
дяни змушені зважати на суд, розуміючи, що такі 
принципи, як верховенство права і справедливість 
перетворюються на ілюзію, міф щодо існування 
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правової держави. Суду надано право приймати 
позови, коли відповідачем є  суб’єкт владних пов
новажень (п. 9 ч. 1 ст. 3 КАС),  проти якого спря
мований позов щодо незаконного акту та про
типравної діяльності (бездіяльності). Тобто суть 
адміністративної юстиції — захист суб’єктивних 
публічних прав громадян, а не правопорядку, який 
існує. Чому у такому випадку суб’єкту владних пов
новажень законом надано право позивача (п. 8 ч. 1 
ст. 3 КАС)? На виконання яких його повноважень 
має подаватися позов до адмі ністративного суду і 
яким чином суддя повинен застосовувати право на 
судовий захист (ст. 6 цього Кодексу) в адміністра
тивному процесі? Чи відповідає це конструкції су
часної правової держави, чи лише слугує для ство
рення її привабливого вигляду? Цілком слушно 
відомий представник російської школи судового 
права професор В.О. Рязановський з цього приво
ду висловив правову позицію: право на публічний 
позов і матеріальне публічне право є самостійни
ми явищами суспільного життя, хоча і перебува
ють у зв’язку між собою  1. Адміністративний позов  
завжди є вимога, яка  звернута до держави в особі 
суду щодо постановлення об’єктивно правильного 
судового рішення. Якщо держава встановила таке 
право для  суб’єкта публічної влади з приводу по
рушення правопорядку, то за цих умов предметом 
позову є делікт, який розглядається судом в поряд
ку провадження про адміністративну відповідаль
ність. Отже, публічна влада ініціює судовий спір не 
проти суб’єктивних публічних прав громадянина, 
а для захисту правопорядку, публічних інтересів, 
коли встановлена заборона їх порушення з боку фі
зичних осіб. Право держави на адміністративний 
примус, на покарання в залежності від змісту і влас
тивості матеріальних прав не може бути поєднано 
в одному адміністративному судочинстві, а отже, 
суб’єкт владних повноважень, пред’являючи вимоги  
до гарантованих Конституцією публічних прав гро
мадян (громадянські свободи, політичні права та 
інше), по суті залучає суд до досягнення формальної 
істини. Це означає, що в такій державі не правильно 
організовано правосуддя і адміністративний процес 
потребує серйозного реформування. Головна мета 
суду — встановити право дійсно існуюче, а не фор
мальне. Формальна істина, як влучно підкреслював 
професор В.О. Рязановський, — є фікція істини, 
яка приймається за неї приписом закону — лише за 
неможливості розкриття матеріальної істини  2. Це 
підтверджує головну думку про те, що сучасна пра
вова держава не повинна розглядати сторону в про
цесі, громадянина як об’єкт дослідження, оскільки 
вона за своїм конституційноправовим статусом не 
об’єкт, а суб’єкт права. Завдання суду в адміністра
1 Р я з а н о в с к и й В.А. Единство процесса. — М., 2005. — С. 30.

2 Т а м  с а м о. — С. 34.

тивному судочинстві — встановити право на під
ставі достовірних і належно досліджених доказів 
(фактів), визнати його за особою, здійснити та охо
ронити його за умов, коли верховним постулатом 
правової доктрини є постулат матеріальної істини. 

Визнаючи правильним такий підхід, ми вод
ночас вважаємо, що публічні інтереси, публічний 
орган (суб’єкт владних повноважень), публічно
правовий спір є найважливішими елементами 
публічноправових відносин при застосуванні ад
міністративної юрисдикції органами правосуддя. 
Це підтверджується загальною тенденцією у роз
витку законодавства — доволі глибоко увійшли 
у суспільні відносини офіційні засади впливу на 
громадянина та особу, а також їх застосування при   
реалізації суб’єктивних публічних інтересів і прав 
юридичних осіб.

У різних законодавчих нормах присутнє понят
тя «публічність». У кримінальному, адміністратив
ному, цивільному та інших галузях законодавства 
воно застосовується як публічне право, публічна 
служба, публічний договір, публічне обвинувачен
ня, публічний інтерес, юридична особа публічного 
права тощо. Зауважимо, що поняття «публічність» 
є юридичною ознакою присутності держави у су
спільних відносинах, які врегульовані позитивним 
правом, коли громадянин, сприймаючи Конститу
цію як Основний Закон, погоджується із передачею 
державі окремих природних суб’єктивних прав, що 
можуть відчужуватися. До таких природних прав, 
як право на позбавлення його життя іншою особою, 
право власності та право свободи може застосову
ватися лише власна людська воля. Ці права не пе
редаються в управління державою, оскільки їх не 
можна відчужувати і ними не може розпоряджати
ся будьяка інша особа.

Публічна влада за своєю конституційноправо
вою природою набуває ознаки правосуб’єктності 
від суверенітету народу (джерела влади) і тому 
її існування пов’язане із наявністю засобів для 
здійснення управлінням справами держави і сус
пільства, при цьому підкоряючи волю громадян 
встановленому конституційноправовому поряд
ку. Пуб ліч на влада має системну організацію по
будови суб’єктів владних функцій і повноважень, 
здатна регулювати у відповідних конституційних 
межах суспільні відносини, здійснювати примус, 
використовуючи органи, які забезпечують досяг
нення мети і завдань управління справами суспіль
ства. Але у певних сферах життя людей держава не 
може здійснювати ефективне управління і тому 
характерною рисою демократичного устрою влади 
є її децентралізація, коли територіальні громади 
(села, селища, міста) формують своєю колектив
ною волею систему влади, яка має автономний, са
мостійний статус функціонування у вигляді пред
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ставницьких і виконавчих органів територіальної 
громади. Влада, отримуючи від громадян право 
управляти і розпоряджатися колективними інте
ресами та маючи для цього адміністративний апа
рат здійснення владної діяльності на певній тери
торії громади, набуває ознак публічності. Термін 
«публічна влада» стосовно територіальної громади 
має інструментальне лінгвістичне значення, тобто 
публічність — це текст закону, що вживається як 
образ влади, при відповідності влади за її значен
ням як такої стосовно тексту закону. Таким чином, 
вживаючи юридичну категорію «публічна влада» 
ми маємо справу із смислом тексту закону. Зна
чення тексту закону належить всім його читачам  
(аудиторії, народу) і тому право, яке є змістом зако
ну, належить до текстової реальності та представ
ляє психічне явище імперативноатрибутивного 
характеру, яке виникає в індивідів при тлумачен
ні тексту закону. Отже, чинне законодавство дає 
змогу використовувати інтегруюче, узагальнене 
поняття «публічність» стосовно юридичної харак
теристики влади (державної і територіальногро
мадівської), незважаючи на те, що в Конституції 
термін «публічна влада» не вживається.

Категорія «публічний орган» використовується 
у законодавстві, вміщуючи у собі смисл різних по
нять, але вказуючи на приналежність до публічної 
влади і публічної діяльності, яка за характером має 
офіційне значення для учасників правовідносин. 
У ст. 2 ЦК визначені учасники цивільних відносин: 
держава Україна, Автономна Республіка Крим, те
риторіальні громади та інші суб’єкти публічного 
права. За встановленим цим Кодексом порядком 
(ч. 2 ст. 81) створення юридичних осіб зумовлює 
існування юридичної особи публічного права. 
Важливо відмітити, що природа юридичної особи 
публічного права зумовлена установчою або розпо
рядчою функцією суб’єкта конституційноправо
вих відносин — суб’єкта публічної влади. Держава 
може створювати юридичні особи публічного права 
(казенні підприємства, навчальні заклади), а також 
інші суб’єкти публічного права у сфері застосуван
ня владних повноважень, зокрема, адміністратив
ної компетенції. Порядок утворення і правовий 
статус публічних органів та юридичних осіб пуб
лічного права визначається законами та Конститу
цією (ч. 2 ст. 167 ЦК). Це також стосується і права 
територіальних громад створювати юридичні особи 
публічного права (комунальні підприємства, акціо
нерні товариства, навчальні заклади), що визначе
но ст. 169 ЦК. Вказані юридичні особи є суб’єктами 
цивільних правовідносин, проте коли застосову
ються норми матеріального права, вони здатні бути 
і учасниками адміністративноправових відносин, 
що передбачає захист їх прав в адміністративному 
судочинстві.

Публічна влада постійно діє в правовому полі 
щодо реалізації організаційнорозпорядчих функ
цій і повноважень, здійснюючи безпосередньо управ
ління державою. Адже правомірні факти по стійно 
спонукають публічну владу досягати позитивних 
результатів, забезпечувати суспільні інтереси. Існу
юча багатоманітність форм реалізації публічної 
влади пов’язана з існуванням механізму держави, 
який складається у науковому вимірі з державного 
механізму і суб’єктів публічної влади з особливим 
статусом. Особливе місце в структурі публічної вла
ди займають публічні органи, або за термінологією 
КАС — це суб’єкти владних управлінських функ
цій і суб’єкти владних повноважень (частини 1 і 2  
ст. 2 КАС). Статус публічного органу завжди від
повідає ознакам публічної влади, але ієрархія кон
ституційноправового визначення системи органів 
держави пов’язана з владними управлінськими функ
ціями, які мають певну класифікацію щодо обсягу 
владних повноважень, галузевим і міжгалузевим 
обсягом компетенції, наданої публічному органу 
законом або іншим нормативноправовим актом. 
Важливо відмітити, що всі публічні органи, до яких 
належать державні органи, а за загальними кри
теріями статусу суб’єкта права й органи місцевого 
самоврядування, мають самостійностатутні права 
і здійснюють закріплену за ними юрисдикцію від
повідно до конституційно визначеного суверенітету 
держави. У цьому випадку йдеться про суверенні 
права публічної влади на території України, оскільки 
певну специфіку мають норми міжнародного права, 
які теж визначають деякі аспекти правового поряд
ку, в межах якого діють суб’єкти публічного права.

Таким чином, публічний орган за своєю пра
вовою природою відповідає характеристиці здійс
нення, публічної влади у визначених Конституцією 
і законами України формах організації управлін
ня справами держави і територіальних колективів 
(громад), які функціонують згідно з їх статусом у 
всіх сферах і в територіальних одиницях держави.

Публічному органу відповідають нормативно 
встановлені одиниці управлінського апарату, які 
визначені поняттям «публічна служба» (ст. 2 КАС). 
Орієнтація на терміни КК (ст. 364), згідно з якими 
особа публічної служби визначена як «службова 
особа», пов’язана із постійно або тимчасовим здій
сненням функцій представників публічної влади, 
які наділені статусом зі спеціальними повноважен
нями, навряд чи повністю сприймається наукою 
адміністративного права і процесу. Тому більш 
прийнятною є ситуація, коли визначення поняття 
«публічна посадова особа» сприймати так, як воно 
дано у Конвенції ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності (прийнята резолюцією 
55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р.; 
ратифікована Україною 4 лютого 2004 р.). Публіч
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ною посадовою особою за її визначенням є така 
особа, що надає будьяку публічну послугу як це  
встановлено внутрішнім законодавством держа
ви–учасниці, в якій ця особа виконує такі функції 
та як це застосовується у кримінальному законодав
стві цієї держави–учасниці. Послуги, які надаються  
органами і посадовими особами державної вла
ди та місцевого самоврядування, підприємствами,  
установами і організаціями, які перебувають в їх  
управ лінні, становлять публічні послуги. Наприклад, 
у ст. 5 Закону від 6 вересня 2005 р. № 2806IV «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльнос
ті», вживається поняття «адміністратор» — посадо
ва особа міської ради, районної, районної у містах 
Києві та Севастополі державних адміністрацій, яка 
організовує видачу суб’єкту господарювання доку
ментів дозвільного характеру.

І нарешті, публічний інтерес є однією із новел 
наукового підходу у з’ясуванні змісту публічно

правових відносин, які є предметом адміністратив
ної юрисдикції судового розгляду. Публічний інте
рес — це законний інтерес публічної влади, який 
сприяє досягненню економічного і соціального доб
робуту народу,  забезпечується публічним поряд
ком у державі. Будьякі правочини, які порушують 
публічний порядок в державі, посягають на публіч
ний інтерес і, таким чином, згідно з ЦК (ч. 2 ст. 228) 
визнаються нікчемними. Проте цивільноправовій 
теорії не властиве дослідження повною мірою ка
тегорії «публічний порядок», оскільки вона не на
лежить до приватноправових відносин, а тому ця 
проблематика більше стосується науки адміністра
тивного права. Отже, відмітимо лише особливість 
публічного порядку як категорії, яка зумовлюється 
публічноправовими актами щодо забезпечення 
дотримання конституційних прав і свобод людини 
та інших суб’єктивних публічних прав, визначених 
законами України.

S u m m a r y
The article studies one of the most important problems for the administrative justice on the theoretical level – i.e. activity of 
public authority in the democratic society. The author points out that such an activity should meet the interests of the people 
and be the balanced mechanism of judicial control. 

Заслухавши інформацію голови оргкомітету VI  Все
українського конкурсу на краще юридичне видання, 
першого заступника голови Комітету Верховної Ради 
України з питань правосуддя М.В. Оніщука, голів кон
курсних комісій О.Л. Копиленка, Ю.С. Шемшученка, 
Є.М. Моісеєва, А.І. Дмитрієва про підсумки робо
ти конкурсних комісій і визначення лауреатів VI Все
українського конкурсу на краще юридичне видання, 
оргкомітет конкурсу назвав переможців. Зокрема, у 
номінації «Періодичні юридичні видання, часописи 
тощо» спеціальної відзнаки удостоєно журнал «Вісник 
Верховного Суду України». Як зазначається у поста
нові засідання організаційного комітету, цією нагоро

дою офіційне науковопрактичне видання відзначено 
«за інформаційну насиченість матеріалів, висвітлення 
актуальних питань правозастосовної і судової прак
тики у цивільних, адміністративних, господарських та 
кримінальних справах».

20 жовтня в актовому залі Інституту міжнародних 
відносин голова оргкомітету М.В. Оніщук вручив по
чесну нагороду — Диплом Спілки юристів України та 
VI Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне ви

дання голові редакційної 
колегії часопису, Першо
му заступнику Голови 
Вер ховного Суду Украї
ни П.П. Пилипчуку.

«Наш невеликий ко
лектив розцінює цю на
городу, — виступаючи зі 
словомподякою, сказав 
П.П. Пилипчук, — як від
знаку за посильний вне
сок у розбудову правової 
держави Україна, у підне
сення авторитету судової 
влади та пропаганду кон
ституційних цінностей. 

Будемо й надалі працювати, щоб судовоправова ре
форма в країні стала не предметом теоретичних обгово
рень, а справою остаточно вирі шеною».

Журнал «Вісник Верховного Суду України» — лауреат 
VI Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання
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Cудова практика 
і проблеми вдосконалення законодавства

Перевірка показань на місці 
у ході судового слідства: питання законодавства 
та практика застосування

Д.Д. Заяць
доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії
Харківського національного університету внутрішніх справ

Під час здійснення судовоправової реформи 
у нашій країні визначною подією стало прийняття 
Конституції України, яка є правовою базою для за
кладення основних принципів самостійної і неза
лежної судової влади. Їх реалізація мала бути врегу
льована відповідними законами. 21 червня 2001 р. 
був прийнятий Закон № 2533ІІІ «Про внесення змін 
до Кримінальнопроцесуального кодексу України», 
який у пресі отримав назву «мала судова реформа», 
та Закон від 7 лютого 2002 р. № 3018ІІІ «Про судо
устрій України». Новели, що містяться в цих зако
нах, привели у відповідність із Конституцією кримі
нальнопроцесуальне законодавство. Також цими 
законами було деталізовано засади здійснення пра
восуддя в Україні; визначено систему судів загаль
ної юрисдикції, їх організаційні основи, внутрішню 
структуру; розширено юрисдикційні повноважен
ня судів, зокрема при розгляді кримінальних справ,  
тощо; у Кримінальнопроцесуальному кодексі Украї
ни (далі — КПК) закріплено судовий порядок засто
сування окремих норм під час досудового слідства. 
Подальша розробка законодавства про судоустрій 
та реформа процесуального законодавства, зокре
ма розробка нового КПК, в якому будуть визначені 
процесуальні повноваження місцевих, апеляційних 
та касаційних судів кримінального судочинства, 
повинна базуватись на єдиних принципах процесу
альної діяльності, що закладені в Конституції і не 
суперечать один одному.

У зв’язку з розробкою нового КПК актуальним 
є питання застосування його на практиці, а також 
науковотеоретичне обґрунтування тих положень 
проекту КПК, які стосуються повноважень суду 

при судовому розгляді справ. Слід зауважити, що 
робота суду залежить від уміння не тільки пра
вильно застосовувати закон, але й оптимально вико
ри стовувати досягнення різних наук, серед них і 
криміналістики.

Про необхідність застосування криміналі
стичних рекомендацій у ході судового розгляду 
кримінальних справ писав ще Л.Є. Ароцкер  1. 
Подальшого розвитку це положення набуло в 
1960—1970 рр. у працях Г.А. Воробйова, С.П. Су
хова та вчених, основним напрямом діяльності 
яких була розробка судової криміналістики  2. 
Більшість дослідників вважає перспективною 
таку галузь криміналістики як судова криміналіс
тика  3. Проте не існує єдиного підходу до цієї 
проблеми. Так, Г.А. Воробйов пропонує розроб
ляти тактику судової діяльності як таку, що скла
дається з тактики судді, тактики захисту і такти
ки обвинувача  4. Водночас М.О. Баєв, О.Я. Ба єв 
та В.М. Бозров погоджуються з можливістю ви
користання у ході судового слідства тактичних 
прийомів, розроблених криміналістикою, але 

1 Див.: А р о ц к е р  Л.Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательст
ве уголовных дел. — М., 1964. — 224 с.

2 Див.: В о р о б ь е в  Г.А. Планирование судебного следствия. — М., 1978. — 80 с.; С у 
х о в  С.П. Тактические особенности судебного следствия. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Свердлов. юрид. инт. — Свердловск, 1972. — 20 с.

3 Див.: И щ е н к о  Е.П. Криминалистическая тактика: направления совершенствования / 
Актуальні проблеми сучасної криміналістики // Матеріали науковопракт. конф.: У 2х ч., Сім
ферополь—Алушта, 19—21 вересня 2002 р. — Сімферополь, 2002. — ч. 1. — C. 127—133; Ба
ев О.Я. Российская криминалистика начала XXІ века: направления развития, современные 
проблемы // Вестник криминалистики. — Вып. 1. — М., 2000. — С. 5—16; В о л ч е ц к а я  Т.С. 
Криминалистика вчера и сегодня: перспективы ее развития // Актуальные вопросы разви
тия государства и права. — Калининград, 2002. — С. 136—138.

4 Див.: Криминалистика / Под ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского. — Краснодар, 1998. — С. 366.
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судову тактику зводять лише до обвинувачення 
та захисту, тому що суд, як вони вважають, не 
може бути суб’єктом криміналістичної тактики. 
Через це тактику судового слідства необхідно 
вивести  5. Н.В. Андреєва аргументує доцільність 
подальшого удосконалення судової тактики в 
рамках криміналістичної тактики і пропонує роз
поділити тактику судового слідства на тактику 
суду у вирішенні справи, тактику обвинувачення 
і тактику захисту, а положення судової тактики 
слід розробляти щодо діяльності суду і сторін  6. 
І.О. Возгрін, В.Ю. Шепітько пропонують ввести 
тактику судового слідства до структури судової 
криміналістики  7.

Ми підтримуємо наукові погляди І.В. Румянце
вої та Т.С. Волчецької, які вважають, що тенден
цією розвитку судової криміналістики є створен
ня стратегії й тактики обвинувачення, стратегії й 
тактики захисту, а також ситуаційний підхід до су
дового слідства через те, що суддя повинен уміти 
вирішувати будьяку, навіть наскладнішу судову 
ситуацію  8.

Незважаючи на кількість наукових досліджень 
щодо проблем судової тактики, деякі важливі питан
ня тактики судового слідства потребують глибшого 
вивчення, зокрема питання тактики судових дій на 
судовому слідстві. У зв’язку із проведенням судово
правової реформи в Україні і розробкою проекту 
КПК виникає необхідність дослідження проблем 
ситуаційного підходу до тактики судових дій.

Основною частиною судового розгляду спра
ви є судове слідство, у ході якого суд за участю 
обвинувача, потерпілого, захисника та підсудно
го безпосередньо досліджує фактичні обставини 
вчинення злочину, зібрані в процесі досудово
го слідства та надані суду учасниками судового 
розгляду. Під час судового слідства суд здійснює 
перевірку зібраних та наданих сторонами до
казів шляхом проведення судових дій. Чинним 
КПК визначено широке коло судових дій. Так, у 
ньому регламентовано такі судові дії як допит, 
пред’явлення для впізнання, огляд місця події, 
проведення експертизи в суді та ін. 

У ст. 404 проекту КПК визначені правові під
стави проведення судом перевірки показань під

5 Див.: Б а е в  М.О., Б а е в  О.Я. Защита от обвинения в уголовном процессе. — Воронеж, 
1995. — С. 8; Б о з р о в  В.М. Тактика судьи в прошлом и настоящем уголовном процессе / 
Российская юстиция. — № 10. — 2003. — С. 32.

6 Див.:  А н д р е е в а  Н.В. Предмет и структура судебной тактики // Криминалистические 
средства и методы исследования преступлений. — Вып. 10. — Воронеж, 1999. — С. 61—63.

7 Див.: В о з г р и н  И.А. Криминалистическая тактика: понятие и предмет исследования // 
Вестник криминалистики. — Вып. 2. — М., 2001. — С. 14; Ш е п и т ь к о  В.Ю. Сущность такти
ки судебного следствия (некоторые дискуссионные проблемы) // Судова реформа в Україні: 
проблеми і перспективи: Матеріали наук.практ. конф., 18—19 квітня 2002 р. — Харків., 
2002. — С. 197.

8 Див.: Р у м я н ц е в а  И.В. Ситуационный подход к судебному следствию как один из спо
собов развития «судебной криминалистики» на современном этапе // Актуальні проблеми 
сучасної криміналістики / Матеріали наук.практ. конф.: У 2х ч.— Сімферополь, 2002. — 
Ч. 2. — С. 179.

судного, свідка, потерпілого на місці події злочину. 
Окремі дослідники проблем судового слідства вва
жають, що було б доцільним процесуально закріпи
ти перевірку показань на місці, яка проводиться в 
ході судового слідства. Так, Ю.В. Коренєвський про
понує закріпити законодавчо право суду на прове
дення цієї судової дії  9.

Як свідчать результати  опитування державних 
обвинувачів та суддів, більшість респондентів ви
словлюється за законодавче визначення права суду 
на проведення перевірки показань на місці в ході 
судового розгляду справи. За їх твердженнями в су
довій практиці виникали ситуації, коли перевірка 
показань підсудного, потерпілого чи свідка на місці 
події злочину мала значення для подальшого судо
вого розгляду справи. Через лжесвідчення свідків у 
кожному другому випадку виникала необхідність 
у проведенні перевірки показань на місці під час 
судового слідства. Не менш поширеною, як вважа
ють 43 % опитаних респондентів, є ситуація обмови 
підсудним, тому в суду виникає необхідність прове
дення перевірки показань підсудного на місці вчи
нення злочину. 

Прикладом виникнення таких ситуацій у су
довій практиці може бути розгляд у суді справи за 
обвинуваченням Я. у вчиненні злочину, передбаче
ного ч. 1 ст. 106 КК. Підсудний заперечував свою 
причетність до скоєння злочину і давав неправдиві 
показання. Згідно з матеріалами справи Я. 8 жовтня 
1999 р., перебуваючи на подвір’ї своєї садиби, роз
ташованої по вул. Батуринській м. Харкова, поба
чив, що у його двір через паркан проник восьмиріч
ний С. і, бажаючи покарати хлопчика за заподіяне, 
Я. схопив його за одяг, переніс до паркану, навмис
но завдав кілька ударів по обличчю та руках, після 
чого перекинув С. через паркан, заподіявши йому 
легкі тілесні ушкодження. Суд, дослідивши докази 
в судовому засіданні і допитавши потерпілого С., 
свідків Романа І. та Дмитра І., які були очевидцями 
вчинення злочину, дійшов висновку, що підсудний 
Я. дає неправдиві показання, зокрема щодо своєї 
фізичної неспроможності перекинути С. через пар
кан. Суддя за власною ініціативою запропонував 
учасникам судового розгляду справи перевірити 
показання підсудного Я. на місці події, але через 
те, що чинним КПК не передбачена така судова дія, 
суд ухвалив рішення про проведення огляду місця 
події, тоді як фактично на місці події суд перевірив 
показання підсудного  10.

Відсутність законодавчого права суду на про
ведення перевірки показань на місці в ході су
дового слідства негативно впливає як на судову, 
так і на слідчу практику. Згідно з результатами 
9 Див.: К о р е н е в с к и й  Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. — М., 2001. — 
С. 185.

10 Див.:  Кримінальна справа № 1/8–151 за 2001 р. Архів Червонозаводського районного суду 
м. Харкова.
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проведеного дослідження, суди кожну четверту 
справу направляють на додаткове розслідування 
через необхідність перевірки показань підсуд
ного, потерпілого або свідка. Незважаючи на те, 
що чинний КПК (ст. 3151) визначає право суду 
давати доручення органу розслідування, суди не 
завжди його використовують. Це зумовлено не
досконалістю ст. 3151 КПК. Водночас слід заува
жити, що ст. 405 проекту КПК визначає право 
суду безпосередньо давати доручення  на про
ведення перевірки показань на місці. Таке дору
чення, як свідчать результати анкетування суддів 
та прокурорів, суду доцільно давати у судових 
ситуа ціях: а) коли виникла необхідність переві
рити чи уточнити показання кількох підсудних 
(так вважають 53 % опитаних суддів та 68 % опи
таних прокурорів); б) коли виникла необхідність 
перевірити чи уточнити показання підсудного 
при вчиненні ним кількох злочинів (53 % суддів 
та 71 % прокурорів). Звичайно, з урахуванням 
специфіки процесу судового розгляду справи, 
обставин справи, судової ситуації, яка складаєть
ся в ході судового слідства та інших чинників, які 
впливають на цю ситуацію, суд повинен або дати 
доручення на проведення перевірки показань на 
місці, або провести цю дію безпосередньо в судо
вому засіданні.

Слід погодитися з поглядами авторів проекту 
КПК та пропозиціями опитаних нами суддів про 
доцільність визначення перевірки показань на місці 
як однієї із судових дій, які проводяться під час су
дового слідства. У проекті КПК ст. 404 викладена в 
такій редакції: «З метою перевірки і уточнення пока
зань свідка, потерпілого, підсудного або інших фак
тичних даних, одержаних у ході судового слідства, 
суд із дотриманням правил, передбачених ст. 261 
цього Кодексу, вправі провести перевірку показань 
на місці разом із учасниками судового розгляду, а 
при необхідно сті — за участю свідків, спеціалістів і 
експертів. Проведення перевірки показань на місці 
та її результати зазначаються в протоколі судового 
засідання та можуть фіксуватися технічними засо
бами»  11.

Аналіз статей 261 та 404 проекту КПК, судової 
практики та результати проведеного дослідження 
дають змогу запропонувати ст. 404 проекту КПК у 
такій редакції:

1. З метою перевірки і уточнення показань 
свідка, потерпілого, підсудного або інших фактич-
них даних, одержаних у ході судового слідства, суд 
із додержанням правил, передбачених ст. 261 цьо-
го Кодексу, вправі провести перевірку показань на 
місці разом із учасниками судового розгляду, а при 
необхідності — за участю свідків, спеціалістів, 

11 Таблиця поправок до проекту Кримінальнопроцесуального кодексу України (ч. 1). — Київ, Апа
рат Верховної Ради України, 2005.

експертів і, можливо, у випадках, коли перевірка 
показань свідка, потерпілого, підсудного у досудо-
вому слідстві не проводилася або була проведена 
з порушеннями процесуального законодавства чи 
загальних тактичних правил її проведення, або 
зазначені особи змінили показання у ході судового 
слідства, і якщо прокурором чи захисником були 
надані нові докази, які потребують перевірки.

2. Прибувши на місце перевірки показань, голо-
вуючий оголошує судове засідання продовженим, і 
суд розпочинає перевірку показань на місці. Після 
цього головуючий пропонує свідкові, потерпілому, 
підсудному вказати шлях пересування до місця, де 
відбувалася досліджувана подія, відтворити об-
становку та обставини цієї події, пояснити, яке 
відношення мають до події обставини, зазначені 
даними особами на допиті. Підсудному, свідку, 
потерпілому та експерту для уточнення й допов-
нення їх пояснень і відповідей у зв’язку з перевір-
кою показань на місці можуть бути поставлені 
запитання.

3. Проведення перевірки показань на місці та 
її результати зазначаються у протоколі судово-
го засідання і можуть фіксуватися технічними 
засобами.

Водночас, проаналізувавши статті 261 та 404 
проекту КПК, можна зробити висновок, що мета 
і завдання перевірки показань на місці, яка про
водиться на досудовому слідстві, відрізняється 
від тієї, що проводиться в ході судового розгляду 
справи. Якщо метою перевірки показань на місці 
на досудовому слідстві є перевірка або уточнен
ня показань свідка, потерпілого, підозрюваного, 
обвинуваченого, встановлення нових обставин, 
які мають значення для розкриття або подаль
шого розслідування злочину, то мета перевірки в 
ході судового слідства полягає тільки у перевірці 
та уточненні показань свідка, потерпілого, під
судного або інших фактичних даних, одержаних 
під час судового слідства.

Тактичні рекомендації щодо перевірки пока
зань на місці розроблені вченими криміналіста
ми для слідчих. Проте, ними не були розроблені 
правила підготовки та прийоми проведення пе
ревірки показань на місці в судовому слідстві. 
На наш погляд, при розробці тактичних правил 
та прийомів перевірки показань на місці доціль
но враховувати процесуальні особливості дослі
дження доказів при судовому розгляді справи, 
а саме: через проведення перевірки показань на  
місці суд досліджує зібрані на досудовому слід
стві докази, дає їм оцінку, прий має рішення 
щодо винесення законного і обґрунтованого ви
року; суд проводить перевірку показань на місці 
в умовах гласності і усності при активній участі 
в  цьому процесі обвинувача, потерпілого, захис
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ника, підсудного, свідків та в присутності судо
вої аудиторії; перевірка показань на місці прово
диться в ході судового розгляду справи в стислі 
строки, тобто в строки, визначені судом.

Крім процесуального, відмінними є й тактич
ний порядок і умови проведення перевірки пока
зань на місці в ході судового розгляду справи, а 
саме: тактичні правила підготовки та прийоми її 
проведення, а також фіксації результатів цієї су
дової дії. Так, перевірка показань на місці в ході 
судового розгляду справи має такі відмінності: 
а) визначене законом коло учасників перевір
ки — це суддя, прокурор, потерпілий, захисник, 
підсудний та інші учасники судового розгляду, а 
при необхідності — свідки, спеціалісти і експер
ти; б) у перевірці показань на місці в ході судово
го розгляду справи поняті участі не беруть, ос
кільки ця судова дія проводиться в присутності 
всього складу суду; в) при перевірці показань на 
місці в ході судового розгляду справи складно 
відтворити обстановку та умови місця події, що 
досліджується, яке суд не має можливості здій
снити; г) у ситуації, коли місце перевірки пока
зань знаходиться на значній відстані від розта
шування суду або в іншому місті, районі, області, 

то проведення цієї дії стає проблематичним, а 
іноді навіть неможливим; ґ) перевірка показань 
на місці в ході судового розгляду справи прово
диться в умовах гласності, які впливають на пси
хологічну обстановку проведення цієї судової дії 
та особу, показання якої перевіряються; д) пи
тання про застосування технічних засобів фікса
ції при проведенні перевірки показань на місці 
вирішується судом з урахуванням клопотань, 
заявлених сторонами судового розгляду справи 
щодо цієї фіксації, і можливості в подальшому 
наочного перегляду й дослідження матеріалів 
фіксації в апеляційному та касаційному судах; 
е) хід і результати перевірки показань на місці, 
яка проводиться під час судового слідства, фіксу
ються в протоколі судового засідання, який під
писують головуючий та секретар.

Отже, така судова дія як перевірка показань 
на місці має криміналістичні особливості, а також 
процесуальні особливості, визначені у криміналь
нопроцесуальному законодавстві. Тому подальші 
дослідження, зокрема щодо тактики перевірки по
казань на місці, повинні здійснюватись з урахуван
ням особливостей судового слідства та ситуацій, 
які виникають у ході його проведення.

S u m m a r y
The article highlights theoretical provisions of the concept of inspection of the testimony of the accused, witness, victim 
at the locus delicti in the process of judicial investigation, as well as procedural and criminalistic peculiarities of legal 
activity realization. The author proves the expediency of legislative definition for the examination of evidence on the 
spot by the court.

Перевіривши матеріали справи, Перший за-
ступник Голови Верховного Суду України скасу-
вав постанову місцевого суду з таких підстав.

Відповідальність особи за порушення спе-
ціального обмеження, передбаченого п. «г» ч. 3 
ст. 5 Закону «Про боротьбу з корупцією», настає 
в разі вчинення нею певних дій умисно та з ме-
тою задоволення особистого інтересу

Як убачається з матеріалів справи, суддя при 
її розгляді на порушення вимог ст. 280 КпАП 
не з’ясував, чи мала С. умисел на вчинення ко-
рупційного діяння. Ні в протоколі про правопо-
рушення, пов’язане з корупцією, ні в постанові 
судді не наведено даних про наявність в С. осо-
бистого інтересу, яким вона керувалася під час 

підготовки договору про проходження Б. вироб-
ничого стажування.

Крім того, не встановлено дати складання С. 
зазначеного договору, не досліджено його текст, 
оскільки цей документ взагалі відсутній у матеріа-
лах справи. 

Таким чином, суддя всупереч вимогам статей 
245, 280 КпАП не вжив заходів до забезпечення 
всебічного, повного й об’єктивного з’ясування усіх 
обставин справи, що мають значення для правиль-
ного її вирішення. Тому Перший заступник Голови 
Верховного Су ду України постанову Шевченків-
ського районно го су ду м. Запоріжжя від 20 липня 
2005 р. щодо С. скасував і направив справу на новий 
судовий розгляд.

Рішення у справах про адміністративні правопорушення
(Закінчення. Початок постанови на с. 16)
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Застосування в Україні Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод

Як відомо, у 1997 р. Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі — Конвенція) стала частиною 
загальнонаціонального законодавства України. Проте ра
тифікація цього міжнародного акта одразу викликала певні 
труднощі, пов’язані з практичним досвідом застосування його 
основних положень, зокрема під час здійснення правосуддя.   

Саме цій темі й був присвячений круглий стіл у рамках 
конференції «Імплементація практики Європейського суду 
з прав людини в Україні», що нещодавно відбувся у м. Києві. 
Організаторами заходу стали Верховний Суд України та 
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (далі — 
ОБСЄ) за фінансової підтримки Координатора проектів ОБСЄ 
в Україні.

У роботі круглого столу взяли участь судді Верховного 
Суду України, апеляційних судів, політики, міжнародні експер
ти та фахівці у галузі права.

Відкрили засідання суддя Верховного Суду України 
Василь Гуменюк, який від імені суддівського корпусу приві
тав учасників зустрічі з початком роботи, та радник з юридич
них питань, директор програм офісу Координатора проектів 
ОБСЄ в Україні Станіслав Шевчук.

У виступі Станіслав Шевчук звернув увагу на те, що рішен
ня Європейського суду з прав людини (далі — Європейський 
суд) є джерелом права, норми якого мають враховуватися при 
здійсненні правосуддя. Разом із цим він наголосив, що нині 
першочерговим завданням є розробка практичних рекомен
дацій і проекту постанови Пленуму Верховного Суду України 
з питань застосування норм Конвенції та прецедентних рі
шень Європейського суду. «Такий збірник стане надзвичайно 
корисним для професійних суддів України під час вирішення 
проблемних питань імплементації європейської правової 
практики», — переконаний Станіслав Шевчук.

Представник Міністерства юстиції України, уповноваже
ний у справах Європейського суду Юрій Зайцев окреслив 
різні аспекти цієї проблематики, зокрема наголосив на труд

22 вересня 2006 р. відбувся круглий стіл у рамках конференції «Імплементація практики 
Європейського суду з прав людини в Україні»

нощах щодо застосування європей
ської практики та виконання судових 
рішень. 

Власну думку він висловив із 
приводу інших наявних проблем, які 
останнім часом набули системного 
характеру у сферах законодавчого 
забезпечення (особливо з приводу 
проведення експертиз чинних за
конів), судової практики й адміністра
тивного управління. 

Особливу увагу доповідач звер
нув на стан виконання судових рі
шень. «На моє глибоке переконання 

думки з приводу того, що єдиною актуальною проблемою є 
бездіяльність державних органів виконавчої влади — дещо 
перебільшені. Я вважаю, що більш гострою щодо виконання 
судових рішень є ситуація, яка виникла у законодавчій сфері. 
Існує  низка відповідних рішень Міністерства юстиції, проте 
вони повною мірою не сприяють ефективному виконанню су
дових приписів (наприклад, щодо накладення мораторію на 
майно державних підприємств). На це ж вказує і Європейський 
суд, який вважає, що Україна в цій частині не виконує взятих 
на себе зобов’язань», — зазначив Юрій Зайцев.  

Держава крім виплати сатисфакції має вживати заходи  
індивідуального та національного характеру. У травні 2006 р. 
було затверджено Правила  нагляду за виконанням судових 
рішень. Але цього замало. У першу чергу необхідно розро
бити законопроект щодо дієвого механізму виконання су
дових рішень, наприклад, з питань банкрутства, виплати 
коштів тощо. Останнім часом виникла ще одна проблема  
(у справі «Гурепка проти України» особа не отримала пра
ва на інстанційне судове оскарження, яке законодавством 
України взагалі не передбачено), вирішенням якої зараз зай
мається Міністерство юстиції — встановлення терміну кримі
нального обвинувачення. Це поняття в законодавстві України 
формально віднесено до адміністративного провадження. 
Європейське ж судочинство передбачає його в автоном
ному сенсі, тобто кваліфікація залежить від оцінки тяжкості 
наслідків конкретного суспільнонебезпечного діяння (без
діяльності) та призначеного покарання. Тож, якщо призначе
но арешт, штраф в особливо великих розмірах, позбавлення 
права займатися певною діяльністю, або ж позбавлення сво
боди — це поняття автоматично відносять до кримінальної 
правової сфери. Якщо ж призначене покарання має більш 
м’який характер — до адміністративної. 

За словами доповідача, особливий акцент останнім ча
сом робиться на реформуванні кримінальної юстиції, вне
сеннi відповідних змін до Кодексу України про адміністра
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тивні правопорушення тощо. Такі перспективні плани мають 
стратегічний характер. До тактичних дій слід віднести опера
тивне оновлення чинної законодавчої бази. 

Відповідаючи на запитання учасників заходу щодо здій с 
нення перекладів європейської судової  практики, Юрій Зайцев  
поінформував, що Міністерство юстиції запровадило практи
ку оприлюднення на своєму вебсайті рішень Європейського 
суду у так званому офіційному перекладі. Як відомо, поряд з 
офіційними текстами таких рішень нині існують і тексти з ав
тентичним перекладом. Загалом інститут автентичного пе
рекладу було запроваджено з метою оперативного внесення 
змін у нормативноправові акти. У зв’язку з цим розроблено 
положення про автентичність. Проте деякі проб леми у цій 
сфері й досі залишаються не вирішеними (наприклад, щодо 
застосування режиму транслітерації, ідентифікації (на сьо
годні — це назва рішення)). Одним словом, така ситуація 
спричинена відсутністю єдиного порядку здійснення офіцій
ного чи автентичного перекладів прецедентних судових 
рішень з англійської (французької) мов. «Лише після вирі
шення окреслених вище завдань можна буде говорити про 
остаточне розв’язання проблеми розміщення та доступу до 
міжнародних судових рішень», — сказав Юрій Зайцев.  

Із вітальним словом перед учасниками зустрічі виступила 
суддя Верховного Суду України Лілія Григор’єва. Вона  роз
повіла, що на Пленумі Верховного Суду України неодноразово 
обговорювалася необхідність підготовки постанови про по
рядок застосування в Україні як міжнародних конвенцій, так 
і договорів. Під час тривалих дискусій з цього приводу судді 
дійшли висновку, що це має бути єдиний, можна сказати, уні
версальний документ. Звичайно, така робота є досить копіт
кою та тривалою в часі. Проте надзвичайно потрібною не лише 
для професійних суддів, але й інших представників юридичної 
професії. 

Серед суддів також обговорювалася й необхідність 
розробки спеціального методичного посібника, який умістив 
би в собі поради щодо імплементації в судовій практиці ос
новних положень Конвенції та практики Європейського суду.

На запитання, яким чином судді мають реагувати на іс
нуючі суперечності між вітчизняним і міжнародним судовим 
досвідом, Лілія Григор’єва відповіла, що спочатку необхідно 
започаткувати узагальнення негативної судової практики, а 
потім — усунути  виявлені недоліки шляхом розробки нових за
конопроектів. Така робота матиме успіх лише за умови тісної 
співпраці Верховного Суду України з Міністерством юстиції. 

Участь у роботі круглого столу взяв народний депу
тат України, член парламентської фракції «Наша Україна» 

Микола Катеринчук, який наголосив на деяких політичних 
аспектах захисту прав людини. «Я гадаю, що Україна й надалі 
повинна рухатись у напрямі європейських стандартів життя і 
європейського судочинства. Якою б не була політична обста
новка всередині країни, у першу чергу перевагу слід надавати 
демократичному розвитку України та захисту прав і свобод 
людини та громадянина», — наголосив він. 

Микола Катеринчук зауважив, що нагальною потребою 
сьогодення є гостра необхідність проведення конструктив
ного діалогу між існуючими в Україні політичними силами. 
Він сприятиме скорішому визначенню зовнішньополітич
них орієнтирів нашої держави. А поки Президент України, 
який згідно з Конституцією є гарантом додержання прав і  
свобод людини та громадянина, вправі розпочати рефор
мування судової влади, підтримуючи відповідні ініціативи, 
зокрема Верховного Суду України, щодо розробки нового 
законодавства з удосконалення роботи усієї судової сис
теми України та приведення її у відповідність до загаль
ноєвропейських стандартів. 

Суддя Верховного Суду України Василь Гуменюк де
тально розповів про «техніку виготовлення» судових рішень. 
Відповідаючи на запитання присутніх, він зауважив, що напи
сання судових рішень — це творчий процес. Суддя на влас
ний розсуд визначає, в якій частині рішення має йтися про 
встановлення фактів та обставин справи, в якій його частині 
робити посилання на законодавчу базу, у тому числі міжна
родну практику. Тому, запевнив Василь Гуменюк, якщо суддя 
вирішив, що порушена правова норма може бути врегульо
вана як національним, так і міжнародним правом, або ж та
кої норми в законодавстві України взагалі не існує, він вправі 
застосовувати відповідне положення (загальний принцип, 
зміст, «дух» права) європейської судової практики. Головне, 
на його думку, дотримуватися принципу справедливості й 
розумності, аби підтверджувався зміст рішення й не було 
зайвих посилань на норми, що не мають відношення до пред
мету спору. 

У результаті зустрічі та обговорення її тематики учасни
ки круглого столу ще раз переконалися в тому, як багато ще 
потрібно зробити, щоб сповна в практичній діяльності ор
ганів судочинства України реалізувати положення Конвенції 
та рішень Європейського суду. Це складний процес, який 
не можна забезпечити тимчасовими законодавчими діями. 
Для цього необхідна злагоджена взаємодія всіх елементів 
такого складного механізму, яким є держава, оскільки саме 
вона  відповідальна за порушення прав і  свобод людини та 
громадянина.   
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Точка зору

Процесуальний статус окремої думки судді

С.Л. Шаренко, 
голова Київського районного суду м. Харкова, 
заслужений юрист України,
доцент

На етапі реформування кримінальнопроце
суального законодавства України потребує висвіт
лення питання щодо правової природи та можли
вості реалізації окремої думки судді.

Відповідно до чинного законодавства окремі ка
тегорії кримінальних справ розглядає колегіальний 
склад суду за участі трьох професійних суддів або 
двох професійних суддів і трьох народних засідателів. 
Усі питання, які обговорюються таким складом суду 
в ході судового розгляду справи, а також у нарадчій 
кімнаті, вирішуються простою більшістю голосів. 

Постановлюючи вирок, суд повинен вирішити 
питання, передбачені у ст. 324 Кримінальнопроце
суального кодексу України (далі — КПК), розгляда
ючи їх у тій послідовності, в якій вони викладені у 
статті. Крім питань, що підлягають обов’язковому 
вирішенню в нарадчій кімнаті (ст. 324 КПК), судді 
вправі працювати й над іншими питаннями, спрямо
ваними на об’єктивне встановлення істини у кожній 
кримінальній справі. 

Під час вирішення кожного окремого питання 
ніхто із суддів не має права утримуватися від голо
сування, і всі вони вирішуються простою більшістю 
голосів (ч. 3 ст. 325 КПК).

Вирок складає один із суддів, який брав участь у 
його постановленні, обов’язково враховуючи вимоги 
щодо змісту і форми цього рішення суду. 

Обов’язком суддів, які брали участь у колегіаль
ному розгляді справи, є підписання вироку.

У ст. 339 КПК зазначено, що вирок підписують 
усі судді чи один суддя, коли справа розглядалась 
ним одноособово. Суддя, який залишився в мен
шості, має право викласти письмово свою окрему 
думку, що приєднується до справи, але оголошенню 
не підлягає. Отже, окрема думка може бути викла
дена письмово і лише у нарадчій кімнаті. До того ж 
викладення її — лише право судді, який залишаєть
ся в меншості, тоді як непідписання вироку хоча б 

одним суддею відповідно до ст. 370 КПК є істотним 
порушенням кримінальнопроцесуального закону і 
тягне його скасування. 

На наш погляд, у законі має бути чітко вста
новлено спосіб і послідовність викладення окре
мої думки судді, що чинним КПК не передбачено. 
Вважаємо, що форма окремої думки судді повинна 
збігатися з формою вироку та послідовністю викла
дення відповідей на питання, які зазначені у ст. 324 
КПК. Суддя при формулюванні окремої думки має 
вказати (в офіційноділовому стилі) своє прізвище, 
ім’я та по батькові, назву суду, який розглядає спра
ву, його склад, прізвище, ім’я та по батькові підсуд
ного, статті обвинувачення, а також юридично гра
мотно, стисло й точно зазначити обставини справи 
та результат дослідження доказів, вмотивувати 
заперечення, які спонукали його до висловлення  
окремої думки, викласти юридичноправовий ана
ліз доказів у справі та конкретні пропозиції щодо 
вирішення справи по суті. 

Твердження, що окрема думка судді, який зали
шився у меншості, не є судовим рішенням, не позбав
ляє права вважати її процесуальним рішенням судді. 
А таке рішення повинне мати свою процесуальну 
форму, оскільки окрема думка судді, викладена в 
довільній формі, може не містити мотивації запро
понованого варіанта чи пропозицій щодо вирішення 
кримінальної справи, що негативно позначається на 
значущості думки судді та на результаті справи, яку 
розглядає суд. 

Крім того, формулювання «має право викла сти 
письмово свою окрему думку», на наш погляд, не 
узгоджується з правовою природою окремої думки 
судді. Тому якщо суддя, який залишився в меншості, 
має окрему думку, то він зобов’язаний викласти 
її письмово відповідно до запропонованої форми. 
Інакше окрема думка не буде процесуальним рішен
ням судді.
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ня окремих думок і в суддів Конституційного Суду 
Украї ни. Так, у рішенні цього суду від 5 жовтня 2005 р.  
№ 7рп/2005 (у справі про управління нафтовою галуз
зю) зазначено причини, через які суддя не погодився з 
прийнятим рішенням, і зроблено висновки та викладе
но загальну позицію із вказівкою на конституційність 
Указу Президента України від 16 липня 2004 р. № 814 
«Про заходи щодо підвищення ефективності управ
ління нафтовою галуззю»; у рішенні від 27 січня 2004 р. 
№ 1рп/2004 (у справі про відшкодування моральної 
шкоди Фондом соціального страхування) окремі дум
ки двох суддів викладено з обґрунтуванням правової 
позиції щодо розгляду конкретного конституційного 
подання, але після них немає ні загального висновку 
щодо досліджуваної правової колізії, ні узагальню
ючих пропозицій суддів.

До введення в дію Закону від 12 липня 2001 р. 
№ 2670III «Про внесення змін до Кримінальнопро
цесуального кодексу України» щодо порядку апеля
ційного та касаційного оскарження вироку, постано
ви чи ухвали суду практично не було процесуальної 
можливості для реалізації окремої думки судді. Якщо 
вирок не оскаржувався, кримінальну справу направ
ляли до голови обласного суду, який, якщо пого джу
вався з викладеною думкою, вносив протест на роз
гляд президії обласного суду (зараз — апеляційного 
суду), де приймалося остаточне рішення щодо пра
вильності висновків, викладених у вироку, з ураху
ванням окремої думки судді.

Нині судді, який при постановленні вироку за
лишився в меншості, немає сенсу викладати окрему 
думку, оскільки вона не матиме юридичної оцінки. 
Відповідно до ст. 365 КПК перегляд вироку в апеля
ційній інстанції можливий виключно в межах пода
них апеляцій. Глава 30 КПК не містить жодних інших 
процесуальних можливостей для перегляду рішення 
суду першої інстанції вищестоящим судом, окрім по
дання апеляції на вирок чи постанову (ухвалу) суду. 

Посилання у ст. 339 КПК на необхідність на
правлення кримінальної справи голові апеляційного 
суду не відповідає чинному законодавству в частині 
повноважень голови вищестоящого суду щодо вирі
шення питання про необхідність перегляду справи 
в порядку нагляду, оскільки вже п’ять років відсут
ня процесуальна процедура можливості реалізації  
окремої думки судді.

Не встановлена така процесуальна можливість 
оцінки окремої думки судді також у касаційній ін
станції. У ст. 395 КПК вказано, що касаційний суд 
перевіряє законність і обґрунтованість судового рі
шення за матеріалами справи в тій частині, у якій 
воно було оскаржене, або може вийти за межі каса
ційних вимог, якщо цим не погіршується станови

ще засудженого або виправданого, тобто підставою 
для касаційного провадження може бути тільки 
касаційна скарга, подана суб’єктами, визначеними 
у ст. 384 КПК.

У проекті КПК від 18 листопада 2005 р. № 3456Д 
теж не передбачено процесуальної процедури реалі
зації окремої думки судді, а лише вказано, що суддя, 
який залишився в меншості, має право письмо во 
викласти свою окрему думку, яка оголошенню не 
підлягає, а долучається до справи, про що пові
домляють учасникам судового розгляду, які вправі  
ознайомитися з нею. Ознайомлення з окремою дум
кою судді, яка не розглядається як процесуальне рі
шення, а тому не може бути оцінена та перевірена 
апеляційним або касаційним судом, на наш погляд, 
є порушенням таємниці наради суддів, оскільки пуб
лічне повідомлення про наявність окремої думки і 
можливість ознайомлення з нею дає змогу: учасни
ку судового розгляду, який не задоволений вироком 
суду, обґрунтовано викласти апеляцію; усім учасни
кам процесу дізнатися про хід і результати наради  
суддів, що можна розглядати й коментувати як по
становлення вироку суду не повноважним скла
дом суду (фактично двома суддями замість трьох),  
фактичне розголошення таємниці наради суддів 
тощо. За такої процесуальної процедури не буде до
сягнуто мети, заради якої суддя викладатиме окрему 
думку, тому що ні в чинному КПК, ні в проекті КПК 
не ви значено її подальшої процесуальної долі.

Пропонуємо доповнити чинне законодавство 
нор мою про те, що окрема думка судді у будьякій 
кримінальній справі має стати підставою для пере
гляду судового рішення в порядку апеляційного про
вадження, навіть за відсутності апеляції від учасни
ків судового процесу. 

Колегія суддів апеляційного суду після вивчення 
окремої думки судді своєю ухвалою повинна виріши
ти такі питання: 1) за наявності викладених суддею в  
окремій думці підстав, які істотно вплинули на пра
вильність судового рішення та призвели до неправиль
ного застосування кримінального закону або містять 
доводи про істотне порушення вимог КПК, скасувати 
вирок і повернути справу на новий судовий розгляд; 
2) якщо окрема думка судді не містить зазначених 
вище ознак — залишити вирок без змін. 

Тільки після розгляду кримінальної справи в 
апеляційній інстанції з окремою думкою судді мо
жуть ознайомитися всі учасники кримінального су
дочинства. 

Неврегульованість процесуальної процедури 
щодо порядку розгляду окремої думки судді дає під
стави вважати, що абстрактна можливість її реалі
зації не дає процесуального результату ні за чинним 
КПК, ні за варіантом проекту КПК.           

S u m m a r y
Deals with procedural issues connected with exposition and consideration of the separate opinion of judge when criminal judgment is 
rendered and proposes to introduce changes and amendments into CPC on procedural realization of separate judge’s opinion.
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Загибель людей  
як особливо кваліфікуюча ознака злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 161 КК України

Особливо кваліфікуючою ознакою порушення 
рівноправності громадян залежно від їх расової, 
національної належності або ставлення до релігії є 
загибель людей або інші тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 161 
Кримінального кодексу України (далі — КК)). Ви
знання цього факту законодавцем свідчить про іс-
тотний вплив суспільно небезпечних наслідків на 
ступінь суспільної небезпечності діяння порівняно 
з небезпекою основного або кваліфікованого скла
ду злочину. Правові наслідки закріплення в законі 
особливо кваліфікуючих ознак мають виражатися, 
як зазначається в юридичній літературі, у встанов
ленні нових меж типового покарання, нових меж 
санкції, відмінної від санкції за злочин з основним 
або кваліфікованим складом  1. Саме в цьому вияв
ляється основна функція особливо кваліфікуючих 
ознак як засобу диференціації кримінальної від
повідальності. 

Основний і кваліфікований склади злочину, пе
редбаченого ст. 161 КК, за конструкцією об’єктивної 
сторони є злочинами з формальним складом. Здат
ність таких наслідків, як загибель людей, істотно 
впливати на ступінь їх суспільної небезпеки сум
ніву не викликає. Але аналіз санкцій, встановлених 
кримінальноправовими нормами ст. 161 КК (перед
бачають кваліфікований та особливо кваліфікова
ний склади), свідчить, що фактично диференціація 
кримінальної відповідальності за порушення рівно
правності громадян залежно від їх расової, націо
нальної належності або ставлення до релігії в особ
ливо кваліфікованому складі не відбулася. Санкцією 
ч. 2 ст. 161 КК зокрема передбачено за ці дії позбав
лення волі на строк до п’яти років, що дає підстави 
віднести їх відповідно до ст. 12 КК до категорії зло
чинів середньої тяжкості. Санкцією ч. 3 ст. 161 КК 
передбачено позбавлення волі на строк від двох до 
п’яти років. Це покарання застосовують до осіб за 

1  Див.: Л е с н и е в с к и  К о с т а р е в а  Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. 
Теория и законодательная практика. — М., 2000. — С. 230.

злочин теж середньої тяжкості. Тому вважаємо, що 
покарання за діяння, вчинене за наявності особли
во кваліфікуючих обставин, по требує підвищення 
верхньої межі санкції ч. 3 ст. 161 КК. До якого рівня, 
можна встановити після з’ясування змісту таких су
спільно небезпечних наслідків, як загибель людей, та 
інших, віднесених до категорії тяжких.

Кримінальне законодавство змісту тяжких на
слідків не розкриває. У відповідній літературі зазна
чається, що загибель людей у цьому складі злочину 
слід розуміти як смерть хоча б однієї людини  2. 

Іншими тяжкими наслідками злочину, пе ред
баченого ч. 3 ст. 161 КК (це поняття належить до так 
званих оціночних), фахівці пропонують вважати 
необережне спричинення тяжкого тілесного ушко
дження, завдання великих матеріальних збитків, 
виникнення масових заворушень, розірвання ди
пломатичних відносин тощо.

Очевидно, що настання смерті людини при по
рушенні рівноправності громадян залежно від їх 
расової, національної належності або ставлення 
до релігії — шкода такого ж ступеня тяжкості, як і 
шкода здоров’ю, майнова шкода, моральна шкода. 
Визнання смерті ознакою злочину, що розглядаєть
ся, потребує, на наш погляд, закріплення її як особ
ливо кваліфікуючої ознаки злочину, коли інші тяж
кі наслідки доцільно закріпити у кваліфікованому 
складі злочину.

Для вказівки на такий наслідок, як настання 
смер ті людини, законодавець застосовує понят тя «за
гибель людей». Як справедливо зазначає З.А. Тро  стюк, 
використання такого терміна мало б однозначно 
характеризувати множину, загибель двох чи більше 

2  Див.: Кримінальний кодекс України. Науковопрактичний коментар / За заг. ред. В.В. Ста
шиса, В.Я. Тація. — К., 2003. — С. 460; Науковопрактичний коментар Кримінального кодексу 
України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К., 2001. — С. 369; 
Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, 
В.А. Клименко та ін.) / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. — К., 2004. — С. 117; Криміналь
не право. Особлива частина: Підручник (Александров Ю.В., Володько М.В. та ін.) / Відп. ред. 
В.І. Шакун. — К., 1999. — С. 59; Науковопрактичний коментар Кримінального кодексу Украї
ни. — 2ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. — К., 2002. — С. 332. 

Н.В. Шепелєва, 
начальник кафедри 
кримінальноправових 
дисциплін 
і профілактики злочинів 
Академії управління МВС,
кандидат юридичних наук,
доцент

В.М. Панькевич,
старший інспектор  
з особливих доручень 
групи НЦБ Інтерполу  
УМВС України 
у Вінницькій області
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потерпілих, яким заподіяно смерть  3. Тому вживати 
словосполучення «загибель людей» щодо випадків 
заподіяння смерті «хоча б одній особі» недоцільно.

Вказівкою на настання смерті хоча б однієї лю
дини є зміст наслідків, що полягають у загибелі 
людей і розкриваються лише в загальному ви гляді. 
Смерть людини може бути спричинена умис
ним вбивством, вбивством через необережність, 
умисним тяжким тілесним ушкодженням, само
губством, нещасним випадком. Настання смерті 
людини може бути ознакою такого злочину, як по
рушення рівноправності громадян залежно від їх 
расової, національної належності або ставлення до 
релігії (ст. 161 КК), лише за умови, що воно пов
ністю охоплене ознаками цього злочину. І.О. Зін
ченко, М.І. Мельник, М.І. Хавронюк вважають, що 
ознакою загибелі людей, а отже, і ознакою злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 161 КК, слід вважати само
губство потерпілого  4.

Умисне вбивство, умисні тяжкі тілесні ушко
дження, допущені при вчиненні злочину, що роз
глядається, І.О. Зінченко, П.С. Матишевський, 
М.І. Мель  ник, М.І. Хавронюк пропонують кваліфі
кувати за сукупністю злочинів: ч. 3 ст. 161, ст. 115 
або ст. 121 КК. За сукупністю злочинів (ч. 3 ст. 161 
та ч. 2 ст. 119 КК) М.І. Мельник і М.І. Хавронюк 
вва жають за необхідне кваліфікувати і допущене 
при вчиненні цього злочину вбивство двох або 
більше осіб через необережність. З огляду на те, 
що ці автори не вважають за необхідне кваліфі
кувати за сукупністю із ч. 3 ст. 161 КК вбивство 
через необережність (ч. 1 ст. 119 КК), можна, на 
наш по гляд, зробити висновок про те, що цей вид 
вбивства вони відносять до ознаки «загибель лю
дей» злочину, що розглядається.

Вирішення питання про те, в яких випадках на
стання смерті людини слід вважати ознакою злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 161 КК, потребує врахування 
об’єктивних і суб’єктивних ознак цього злочину.

Об’єктивна сторона злочину полягає в актив
них діях. Вони можуть мати такі форми: 1) розпа
лювання національної, расової чи релігійної ворож
нечі і ненависті; 2) приниження національної честі 
і гідності; 3) образа почуттів громадян у зв’язку з 
їх релігійними переконаннями; 4) пряме чи непря
ме обмеження прав громадян за ознаками раси, ко
льору шкіри, політичних, релігійних та інших пере
конань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовними 
або іншими ознаками; 5) встановлення прямих чи 
непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, ко

3  Див.: Т р о с т ю к  З.А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу  
України. — К., 2003. — С. 104.

4  Див.: Кримінальний кодекс України. Науковопрактичний коментар / За заг. ред. 
В.В. Сташиса, В.Я. Тація. — К., 2003. — С. 460; Науковопрактичний коментар Криміналь
ного кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К., 
2001. — С. 389.

льору шкіри, політичних, релігійних та інших пере
конань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовними 
або іншими ознаками.

Одним із способів вчинення зазначених су
спільно небезпечних дій може бути насильство, що 
є факультативною ознакою злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 161 КК. Із суб’єктивної сторони посягання у 
складі цього злочину характеризують виною у фор
мі прямого умислу. На умисний характер посягання 
міститься вказівка в самому законі, а про вид умислу 
свідчить наявність мотиву неприязні до потерпілого 
у зв’язку з його національною, расовою або релігій
ною належністю. У літературі зазначається, що став
лення винного до наслідків, передбачених ч. 3 ст. 161 
КК (у тому числі щодо загибелі людей), може бути як 
умисним, так і необережним  5.

Щоб з’ясувати, яким саме має бути психічне 
ставлення суб’єкта до кваліфікуючих (особливо 
кваліфікуючих) обставин у складі певного злочину, 
О.І. Рарог пропонує керуватися таким правилом. 
За відсутності в диспозиції кримінальноправової 
норми прямої вказівки на психічне ставлення до 
кваліфікуючої (особливо кваліфікуючої) обстави
ни, зокрема наслідку умисного злочину, спричи
нення такого наслідку умисно або з необережності 
повністю охоплюється цією нормою і не потребує 
додаткової кваліфікації. Це за умови, що в статті 
КК про умисне спричинення того самого наслідку 
не передбачено більш суворого покарання, ніж за 
умисний злочин, у якому цей наслідок має значення 
кваліфікуючої ознаки. Якщо ж нормою про умисне 
спричинення певного наслідку передбачено суворі
ше покарання, ніж нормою, в якій він має значення 
кваліфікуючої ознаки умисного злочину, то остання 
норма охоплює цей наслідок лише при необережно
му його спричиненні  6.

Керуючись цими положеннями, можна ствер
джувати, що ч. 3 ст. 161 КК не охоплює умисне 
вбивство, вчинене суб’єктом при порушенні рів
ноправності громадян залежно від їх расової, на
ціональної належності або ставлення до релігії. Ви
словлена в літературі аналогічна думка заперечень 
не викликає. Але при цьому постає питання про 
кваліфікацію такого посягання. На наш погляд, 
подібне діяння слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 161 
та залежно від обставин за однією із таких статей: 
115, 112, 348 КК. Кваліфікація такого діяння за ч. 3 
ст. 161 КК була б необґрунтованою, адже подвійне 
врахування обставин, що впливають на кваліфіка
цію, неприпустиме.

5  Див.: Науковопрактичний коментар Кримінального кодексу України. — 2ге вид., пере
робл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. — К., — С. 332; Науковопрактичний коментар 
Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавро
нюка. — К., 2001. — С. 388.

6 Див.: Р а р о г  А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. — М., 2001. — 
С. 84—85.
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Викладене свідчить, що умисне заподіяння 
смерті (умисне вбивство) не можна вважати озна
кою злочину, який розглядаємо, бо воно не охоплене 
ознаками його особливо кваліфікованого складу. За
слуговує на увагу пропозиція відносити до ознак за
гибелі людей самогубство потерпілого. Криміналь
ну відповідальність за доведення до самогубства 
встановлено у ст. 120 КК. Ознакою іншого злочину 
(його наслідком) самогубство може бути визнане 
за умови, що в такому злочині є об’єктивні ознаки 
злочину, передбаченого ст. 120 КК, а саме: жорстоке 
поводження, шантаж, примус до протиправних дій, 
систематичне приниження людської гідності потер
пілого. У злочині, передбаченому ст. 161 КК, за ха
рактером об’єктивної сторони наявні ознаки дове
дення до самогубства. Дії винного, що призвели до 
такого наслідку, як самогубство потерпілого, можуть 
бути як умисними, так і необережними. Оскільки за 
діяння, передбачене ч. 1 ст. 120 КК, карають менш 
суворо, ніж за злочин, передбачений ч. 3 ст. 161 КК, 
то самогубство потерпілого, що настало внаслідок 
діяння, передбаченого ст. 161 КК, повністю охоплює 
ч. 3 ст. 161 КК. Якщо внаслідок злочину, який роз
глядаємо, мало місце самогубство за обставин, пе
редбачених ч. 2 або ч. 3 ст. 120 КК (зокрема, двох або 
більше осіб, самогубство неповнолітнього), то такі 
випадки самогубства потерпілих ознаками складу 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 161 КК, не охоплю
ються. За злочин, передбачений ч. 3 ст. 120 КК, по
карання більш суворе, ніж за злочин, передбачений 
ч. 3 ст. 161 КК (від семи до десяти років позбавлення 
волі), а за злочин, передбачений ч. 2 ст. 120 КК, вин
ного позбавляють волі на такий же строк, як і за зло
чин, передбачений ч. 3 ст. 161 КК (на строк до п’яти 
років). У такому разі кваліфікація самогуб ства за 
ознакою «загибель людей», тобто за ч. 3 ст. 161 КК,  
неприпустима: самогубство є ознакою лише злочи
ну, передбаченого ч. 2 або ч. 3 ст. 120 КК.

Не може бути ознакою інших тяжких наслідків 
умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. 
На наш погляд, з висловленою в літературі думкою 
щодо кваліфікації такого злочину при порушенні 
рівноправності громадян залежно від їх расової, 
національної належності або ставлення до релігії за 
сукупністю злочинів варто погодитися. Тим більше, 

коли йдеться про умисне тяжке тілесне ушкоджен
ня, що спричинило смерть потерпілого. Але смерть 
потерпілого не може також бути ознакою злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 161 КК, тобто ознакою «заги
бель людей». Тому вчинене слід кваліфікувати, на 
нашу думку, за ч. 2 ст. 161 і ч. 2 ст. 121 КК.

Потребує з’ясування можливість визнання 
оз накою злочину, передбаченого ч. 3 ст. 161 КК, 
на стання смерті внаслідок вбивства через необе
режність. За основний склад вбивства через не
обережність (ч. 1 ст. 119 КК) та особливо кваліфі
кований склад злочину, що розглядається (ч. 3 
ст. 161 КК), передбачене покарання — позбавлення 
волі на строк до п’яти років. За таких умов пору
шення рівноправності громадян залежно від їх 
расової, національної належності або ставлення 
до релігії, поєднане із вбивством через необереж
ність, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів: 
ч. 2 ст. 161 і ч. 1 ст. 119 КК (настання смерті не може 
бути ознакою злочину, передбаченого ст. 161 КК). 
Вбивство двох або більше осіб, вчинене через не-
обережність внаслідок злочину, передбаченого 
ст. 161 КК, так само не охоплюється ознаками його 
особливо кваліфікованого складу (у ч. 2 ст. 119 КК 
визначено покарання — позбавлення волі на строк 
від п’яти до восьми років) і підлягає кваліфікації за 
сукупністю ч. 2 ст. 161 і ч. 2 ст. 119 КК.

Викладене щодо змісту такого наслідку, як заги
бель людей, в особливо кваліфікованому складі зло
чину, передбаченого ч. 3 ст. 161 КК, свідчить, що його 
ознакою за певних умов може визнаватися лише са
могубство потерпілого за відсутності кваліфікуючих 
ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 120 КК.

Отже, з огляду на сказане вище, кримінальну від
повідальність за порушення рівноправності громадян 
залежно від їх расової, національної належності або 
ставлення до релігії, що спричинило загибель людей, 
необхідно посилити. Вважаємо, що у санкції ч. 3 ст. 161 
КК верхню межу покарання — позбавлення волі — до
цільно підвищити до дванадцяти років. Встановлення 
нової межі покарання дасть змогу визнавати ознакою 
цього злочину настання смерті внаслідок вбивства 
через необережність (у тому числі при кваліфікуючих 
обставинах) та внаслідок умисного тяжкого тілесного 
ушкодження (ч. 2 ст. 121 КК).

S u m m a r y
The article observes the problem of qualification of citizens’ equality violation according to their racial, national identity or 
their attitude to religion by the element to the offence causing people’s death, as well as several suggestions like the improvement 
of Article 161 of the Criminal Code of Ukraine that have been introduced.
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Правовий інститут захисту прав 
і законних інтересів людини та громадянина 
прокурором у судовому адміністративному 
процесі

О.В. Анпілогов,                    
старший радник юстиції, 
заступник прокурора Харківської області

Верховна Рада України, прийнявши Кодекс адмі
ністративного судочинства України (далі — КАС), 
здійснила важливий крок зі створення й запрова
дження спеціалізованої системи адміністративного 
правосуддя. Він свідчить про безпосереднє впро
вадження правових демократичних перетворень в 
Україні, утвердження верховенства права і висуває 
нові завдання перед органами правосуддя й проку
ратури у забезпеченні законних інтересів людини 
та громадянина. Адміністративне судочинство — 
реальна, детально урегульована спеціальнопроце
суальна форма механізму захисту прав і законних 
інтересів громадян у публічновладній сфері, судо
вого оскарження будьяких рішень, дій та бездіяль
ності суб’єктів владних повноважень. Верховенство 
права, як принцип реалізації прав і свобод людини 
й громадянина в судовому адміні стративному про
цесі, реалізується не тільки через можливість кож
ної особи (безпосередньо або через представника) 
звертатися за захистом своїх прав та законних інте
ресів у публічновладній сфері до адмі ністративного 
суду. Воно також передбачає додаткові гарантії його 
забезпечення шляхом внесення адміністративного 
позову в інтересах громадянина у випадках, виз
начених законом, та самостійну участь у розгляді 
адміністративних справ Уповноваженим Верховної 
Ради України з прав людини, прокурором, органом 
державної влади чи місцевого самоврядування (ч. 1 
ст. 60 КАС).

Особливу увагу слід звернути на дослідження 
чинного захисту прав та інтересів громадян від 
втручання владних суб’єктів, яке згідно з Консти
туцією України здійснюють органи прокуратури. 
Це зумовлено введенням нового адміністративного 
судочинства, яке передбачає безпосередню участь 
у ньому органів прокуратури. У ч. 2 ст. 60 КАС спе
ціально визначено представництво прокурором в 
адміністративному суді інтересів громадянина на 
будьякій стадії адміністративного процесу. Це 
зумовлено зацікавленістю суспільства у безпосе
редньому задіянні прокуратури до розв’язання 
спорів у публічноправовій сфері. За цієї умови 
принцип верховенства права в адміністративно
му судовому процесі набуває реальних форм, коли 

застосовуються повноваження прокурора, який 
не брав раніше участі в розгляді адміністративної 
справи, але йому надано право знайомитися з її 
матеріалами й подавати апеляційну та касаційну 
скаргу, скаргу за винятковими обставинами, заяву 
про перегляд рішення за нововиявленими  обста
винами (ч. 4 ст. 61 КАС). Це відбувається, коли він 
отримає відповідну інформацію в результаті своєї 
професійної діяльності. 

Проблематика захисту прокуратурою прав і за
конних інтересів громадянина в адміністративному 
судочинстві є новою для вітчизняної юридичної на
уки і потребує спеціального дослідження, оскільки 
влада завжди має можливість застосовувати при
мус по відношенню до членів суспільства, фізичних 
осіб, які виступають суб’єктами адміністративного 
судочинства в Україні. Наукове осмислен ня цих 
питань має також важливе практичне значення. 
Це необхідно для ефективного здійснення покла
дених законом на прокуратуру функцій конт
рольнонаглядового спрямування, де об’єктом є 
забезпечення конституційних прав і свобод гро
мадянина. Науковці ретельно аналізували участь 
прокурора в адміністративних провадженнях, які 
прямо пов’язані з деліктними правовідносинами. 
Вивчалися передусім положення Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, а також ок
ремі види адміністративних проваджень, зокрема за 
зверненнями громадян тощо  1. В той же час, із вве
денням у дію КАС з’явилося достатньо підстав роз
глядати адміністративний судовий процес як вид 
адміністративного процесу, виділений за власними 
критеріями матеріального і суб’єктного характеру. 
Відомий російський учений Д.М. Бахрах зазначає, 
що адміністративне право регулює не один, а низку 
юридичних процесів: адміністративноправотвор
чий, адміністративноправонаділюючий (оператив
норозпорядчий), адміністративне судочинство, 
ад мі ні стративноюрисдикційний  2. При цьому ви
важеною є позиція О.Б. Зеленцова, який проводить 

1 Див.: Б а н д у р к а  А.М., Т и щ е н к о  Н.М. Административный процесс. — Х., 2001. — 
С. 109—114.

2 Див.: Б а х р а х  Д.Н. Юридический процесс и административное судопроизводство // 
Журнал российского права. — М., 2000. — № 9. — С. 6—17.  
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диференціацію адміністративного судового проце
су на адміністративнопозовну (адміністративна 
юстиція) та адміністративноделіктну юрисдикцій
ні форми  3. Це свідчить про актуальність та науко
ву новизну дослідження питань участі прокурора 
з метою захисту прав і свобод громадян у процесі 
розгляду адміністративними судами в Україні пуб
лічноправових спорів.

Отже, теорія і практика адміністративного су
дочинства спричинюють пряму зацікавленість у 
всебічному дослідженні проблем участі прокурора 
в розгляді справ адміністративної юрисдикції міс
цевими, апеляційними та касаційними адміністра
тивними судами в Україні. Зростаюча кількість ад
міністративних судових справ за участю прокурора 
як представника інтересів громадянина, а також у 
певних  випадках — держави, висуває нові актуаль
ні наукові завдання. Вітчизняна юридична наука 
повинна дослідити сутність інституту участі проку
рора в адміністративному позовному судочинстві 
як важливого завдання прокурорської діяльності.  

Проведемо порівняльний аналіз практики учас
ті прокурора в розгляді судами адміністративних 
справ в Україні та зарубіжних країнах. Теорія, яка 
базується на методології правознавства, дозволяє 
виявити існування двох груп завдань участі проку
рора в розгляді судами публічноправових спорів: 
1) у країнах із сталою демократією прокурор висту
пає учасником адміністративного судового процесу 
тільки для того, щоб представляти в ньому публічні 
інтереси (держави, владних установ); 2) в Україні, 
Російській Федерації та інших країнах СНД проку
рор уповноважений звертатися до суду з позовом 
у сфері адміністративних правовідносин і брати 
участь у його розгляді для забезпечення інтересів 
держави та порушених прав і свобод громадян.  
Закріплення в законодавстві України забезпечу
вальної функції щодо умов реалізації верховенства 
права конкретизує мету участі прокурора в адмі
ністративному судовому процесі (для захисту прав 
і законних інтересів громадянина). Якщо прокурор 
за зверненням громадянина вбачає підстави участі 
в адміністративному процесі на його стороні, він 
вирішує багато питань процесуального характеру, 
оскільки обсяг повноважень прокурора спонукає 
його  здійснити представництво у соціальному та 
правовому плані. Для участі в адміністративному 
судовому процесі прокурору потрібні конкретні 
підстави для того, щоб упевнитися, що громадянин 
не здатен самостійно відстоювати свої права в суді, 
користуватися послугами професійних юристів 
(ад во катів). Це можуть бути тяжко хворі люди, не
повнолітні й громадяни із серйозними фізичними 
вадами. Але не тільки суб’єктна характеристика має 
відігравати у таких випадках вирішальне значення. 

3 Див.: З е л е н ц о в  А.Б. Административноправовой спор // Правосудие. — 2000. — 
№ 1. — С. 70.  

Прокурор також повинен враховувати соціальне 
значення фактів і обставин, які зобов’язують його 
набути статус процесуальної особи у судовому про
цесі (наприклад, порушення виборчих прав грома
дян, прав у сфері земельних правовідносин, захисту 
прав власності тощо).    

Із соціальноправової точки зору сутністю ін
ституту захисту прав і свобод громадян прокуро
ром в адміністративному судочинстві виступає 
виконання ним загальносоціальної функції забез
печення реалізації гарантованих правом інтересів 
окремої особи, яка через різноманітні причини по
збавлена можливості відстоювати свою позицію у 
відносинах з публічною адміністрацією. 

Суттєвою особливістю захисту прав і свобод 
інших громадян в адміністративному судовому 
процесі в західних демократичних країнах є те, що 
цю функцію виконує, як правило, не прокуратура, 
а недержавні інститути (адвокатура, громадські 
організації). Держава в такій ситуації забезпечує 
особі можливість отримувати безоплатну правову 
допомогу. Крім того, важливе значення у цій сфері 
має також діяльність уповноважених парламентів із 
прав людини (омбудсменів)  4. Так, у США, на відмі
ну від України, ніколи не було єдиної, централізо
ваної системи органів прокуратури. Прокурорські 
функції виконує інститут атторнатури. Атторнатура 
(від англ. attorney — довірений представник, який 
надає юридичні послуги довірителю) — це сукуп
ність посадових осіб різних організаційноправо
вих рівнів, що уповноважені представляти інтереси 
федеральних установ й урядів окремих штатів у су
дових органах. Генеральним атторнеєм за посадою є 
одночасно Міністр юстиції США. Згідно Закону про 
адміністративну процедуру 1946 р. ад міністративні 
установи в адміністративному судо вому процесі 
представляються атторнеями. Їх посадові особи 
безпосередньо не беруть учас ті в розгляді судом ад
міністративної справи. Ат тор ней в адміністративно
му судовому процесі відстоює законність дій органу 
публічного управ ління. Це стає можливим завдяки 
тому, що подан ня адміністративного позову до суду 
в США допускається тільки після розгляду публіч
ноправового спору в адміністративному порядку. 

Атторнатура в США належить до виконавчої 
влади, а тому захист нею приватноправових інте
ресів у спорах із суб’єктами владних повноважень 
неприпустимий, чого не можна сказати про про
куратуру України, яка в організаційному плані є 
незалежною системою органів державної влади і 
не належить до жодної складової державної влади. 
Правова гарантія щодо запобігання порушенням 
прав і свобод особи у сфері публічного адміністру
вання в США за допомогою діяльності прокурату
ри — це наділення атторнеїв повноваженнями бра ти 

4 Див.: Б е с с а р а б о в  В.Г. Прокуратура и контрольные органы зарубежных стран. — М., 
2000. — С. 77—89.
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участь в урядовій нормотворчій діяльності в якості 
експертів та можливості досудового врегулювання 
спору з громадянином (мирне залагодження кон
фліктної ситуації). Отже, прокуратура в США бере 
участь в адміністративному процесі, що виникає у 
зв’язку із забезпеченням прав і свобод громадян в 
публічновладній сфері та інших, несудових видах 
адміністративного провадження.

Централізація та організаційна самостійність 
прокуратури в Україні створює умови для ефек
тивного забезпечення прокурором прав, свобод 
та законних інтересів громадянина в публіч
новладній сфері, а також за допомогою засобів  
адмі ністративного позовного судового проваджен
ня. Підпорядковуючись Генеральному прокурору 
Украї ни, маючи незалежний від органів виконав
чої влади і місцевого самоврядування статус, він 
наділяється можливістю самостійно і вільно, керу
ючись принципом верховенства права, ініціювати 
розгляд судом адміністративної справи в інтере
сах конкретної незахищеної особи, оскаржувати 
в апеляційному та касаційному порядку будьяке, 
невідповідне засадам справедливості й правово
го закону, рішення адміністративного суду. Роль 
і значення представництва прокурором інтересів 
громадян набуває сьогодні важливого соціального 
значення, оскільки обсяг порушених прав грома
дян може бути значним.    

У законодавстві ФРН закріплена презумпція 
автономності приватних прав, яка означає, що про 
захист свого права в суді повинна дбати сама особа. 
Послідовно реалізовуючи цей принцип, німецьке 
процесуальне законодавство мінімізує кількість ви
падків участі прокурора в адміністративному судо
вому процесі. Прокурор бере участь у розгляді су
дами публічноправових спорів лише у справах, які 
мають громадське значення. При цьому роль проку
рора зводиться лише до забезпечення правильного 
застосування судом норм закону через інститути 
апеляційного та касаційного оскарження, але без
посередньо інтереси особи прокуратура не відсто
ює. Держава гарантує захист в адміністративному 
судочинстві прав соціально незахищених категорій 
громадян (малозабезпечені, інваліди, багатодітні, 
безробітні тощо) через надання їм адвокатів із опла
тою їх послуг. Прокурори у ФРН і США, як організа
ційно належні до виконавчої влади, беруть участь в 
опрацюванні управлінських нормативноправових 
актів, ініціюють питання скасування норм права, 
які обмежують права і свободи громадян.

Подібні до вже зазначених функції в адмі ністра
тивній юстиції виконує прокуратура Фран ції, де 
історично склалося спеціалізоване адміністративне 
правосуддя. На відміну від України, ФРН, Швеції та 
інших країн, адміністративне судочинство у Фран
ції провадиться не окремою спеціалізованою лан
кою судів у системі судів загальної юрисдикції, а 

адміністративними трибуналами — спеціальними 
юрисдикційними органами з питань розгляду спорів 
громадянина з владою, що діють, як і прокуратура, 
в системі виконавчої державної влади (ці суди на
зивають в юридичній науці також «квазісудови
ми»). Прокурор у Франції (Procureurs) може брати 
участь у розгляді адміністративними трибуналами 
публічноправових спорів, подавати апеляційну та 
касаційну скаргу на рішення останніх, винятково 
для того, щоб не допускалося порушення законних 
державних інтересів. Крім того, за законодавством 
Франції, прокуратура бере участь у розгляді окре
мої категорії справ, пов’язаних із публічними пра
вовідносинами, у судах загальної юрисдикції, зок
рема при вирішенні спорів із питань громадянства, 
соціального забезпечення інвалідів, неповнолітніх, 
психічно хворих, додержання закону під час реалі
зації майна збанкрутілої фірми тощо  5. Представ
ництво  прокуратурою Франції в судах загальної 
юрисдикції прав соціально незахищених верств 
населення щодо вирішення спорів, пов’язаних із їх 
пенсійним та іншим соціальним забезпеченням, на 
наш погляд, також виступає однією із форм участі 
прокурора в адміністративному процесі.

Отже, порівнюючи міру участі прокурора в 
адміністративному процесі з метою захисту прав і 
законних інтересів громадян у зазначених країнах, 
можна зробити висновок, що його роль при цьому, 
на відміну від України, обмежена. Це можна пояс
нити високим рівнем економічного і правового роз
витку цих держав. В Україні в умовах суперечливого 
становлення громадян  ського суспільства, недоско
налої правової та доки не ефективної економічної 
системи недостатньо приділяється уваги розвитку 
відносин між владою і громадянином. У діяльності 
органів державної влади переважають форми і 
методи втручання у публічні і приватні інтереси,  
більшість громадян є низько соціально захище
ними, не сформована ефективна система надання 
безоплатної правової допомоги населенню. Тому 
участь прокурора в адмі ністративному судовому 
процесі з метою захисту прав і законних інтересів 
особи становить пряме конституційне призначен
ня. Теоретично багато питань залишаються без 
відповідей, але в концепції реформування пра
воохоронних органів можна зустріти пропозиції 
щодо звуження цієї правозахисної функції про
куратури.  

Запроваджений Кодексом адміністративного 
судочинства України правовий інститут захисту 
прав та законних інтересів громадян прокурором в 
адміністративних судах можна розглядати як засіб 
утвердження й забезпечення верховенства права в 
Україні. Він безпосередньо спрямований на ефек
тивну реалізацію визначених статтями 6 та 13 Кон
венції про захист прав людини і основоположних 
5  Див.: http://www.justice.gouv.fr/justorg/magistrats.htm
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свобод (1950 р.) (далі — Конвенція) загальноєвро
пейських стандартів доступу громадянина до суду з 
метою захисту його прав та свобод у публічновлад
ній сфері, від незаконних рішень, дій, бездіяльності 
адміністративних органів. Європейський суд з прав 
людини (далі — Європейський суд) в рішенні від 
23 вересня 1982 р. у справі Sporrong and Lŏnnroth 
v. Sweden сформулював  правову позицію, згідно з 
якою визначена Конвенцією  можливість кожного 
звернутися до суду (щодо адміністративних справ) 
полягає в тому, що будьяка особа, яка вважає, що 
втручання адміністративної влади у здійснення 
її права є незаконним, повинна отримати все не
обхідне для того, щоб подати відповідну заяву в 
незалежний і неупереджений суд. У рішенні від 
9 жовт ня 1979 р. (справа Airey v. Ireland) Європей
ський суд зазначив, що право на доступ до суду має 
бути ефективним. Воно повинно забезпечуватися 
наданням правової допомоги заявникам, які не ма
ють змоги сплатити послуги юриста. В цивільному 
процесі надання правової допомоги не є абсолютно 
обов’язковим, як у кримінальних справах. Разом із 
тим, надання правової допомоги є необхідним, коли 
особа сама не може представляти свої інтереси або 
у разі, коли національний закон визнає юридичне 
представництво обов’язковим. 

Визначене ч. 2 ст. 60 КАС представництво про
курором інтересів громадянина в адміністративно
му суді, на нашу думку, не слід обмежувати лише 
випадками подання прокурором адміністративного 
позову і участі в судовому засіданні з розгляду ад
міністративної справи з метою захисту прав і свобод 
у публічновладній сфері громадян, які самостійно 
не можуть звернутися до адміністративного суду 
(малозабезпечених, інвалідів, неповнолітніх тощо). 
Вважаємо, цю норму закону необхідно розуміти так, 
що вона надає прокурору загальну (безвідносну) 
можливість завернутися до адміністративного суду 
для захисту прав і свобод будьякого громадянина, 
якщо в процесі виконання працівником прокурату
ри своїх функцій він установить факт порушення 
органами публічного управління його прав, свобод 
чи законних інтересів. Це відповідає конституційно 
визначеним завданням прокуратури України щодо 
нагляду за додержанням прав і свобод людини й 
громадянина, додержанням законів із цих питань 
органами виконавчої влади, органами місцевого са
моврядування, їх посадовими і службовими особа
ми (п. 5 ст. 121 Конституції).

Щодо форм участі прокурора в адміністратив
ному позовному судочинстві з метою захисту прав 

і свобод людини в публічновладних правовідноси
нах згідно положень частин 1 та 2 ст. 60, ч. 4 ст. 61 
КАС є наступні:

1) звернення до адміністративного суду із від
повідним адміністративним позовом;

2) участь у розгляді місцевим або окружним ад
міністративним судом адміністративної справи за 
позовом прокурора з метою захисту прав і закон
них інтересів особи;

3) подання апеляційної заяви та скарги на рішен
ня місцевого адміністративного чи окружного суду, в 
тому числі у справах, в яких прокурор не брав участі;

4) участь у розгляді адміністративної справи 
апеляційним адміністративним судом;

5) касаційне оскарження рішень адміністра
тивного суду першої інстанції після їх перегляду в 
апеляційному порядку, судових рішень апеляційної 
інстанції;

6) участь у розгляді касаційної скарги в судо
вому засіданні у Вищому адміністративному суді 
України;

7) подання скарги про перегляд судового рішен
ня адміністративного суду після його перегляду в 
касаційному порядку і рішення адміністративного 
суду касаційної інстанції за винятковими обставина
ми та участь у розгляді цієї скарги Судовою палатою 
з адміністративних справ Верховного Суду України;  

8) подання заяви про перегляд судового рішен
ня, яке набрало законної сили, за нововиявленими 
обставинами і участь у судовому засіданні відповід
ного адміністративного суду з розгляду цієї справи;

9) ініціювання питання і забезпечення в межах, 
установлених законодавством, примусового вико
нання рішень адміністративних судів у справах, в 
яких прокурор  брав участь з метою захисту прав і 
свобод громадян у публічновладній сфері.

Отже, верховенство права є функціональним 
змістом діяльності прокурора з участі в адміністра
тивному судочинстві. Це підтверджується й тим, 
що згідно з положенням ч. 3 ст. 61 КАС прокурор 
зобов’язаний відмовитися від адміністративного 
позову, поданого в інтересах громадянина, а суд 
залишити таку позовну заяву без розгляду, якщо 
особа, в інтересах якої такий позов подано, є діє
здатною у повному обсязі, не підтримує позовних 
вимог, виступає проти судового розгляду відповід
ної справи. Таким чином, зазначене підтверджує 
необхідність проведення комплексних наукових 
досліджень вітчизняною юридичною наукою пи
тань забезпечення прав і свобод громадян прокура
турою в адміністративному судовому процесі.

S u m m a r y
The author analyses issue on prosecution’s protection of human and civic rights and lawful interests in administrative judici
ary that is new for national juridical science and compares scope of prosecutor and his/her foreign colleagues’ participation in 
this proceeding.
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У Раді суддів України
6 жовтня 2006 р. відбулося чергове за

сі дання Ради суддів України (далі — Рада), 
яке провів її го ло ва П.П. Пилипчук. У ньо
му взяли участь Го ло ва Верховного Суду 
України В.В. Оно пен ко, Перший заступник 
Глави Секретаріату Пре зидента України 
А.П. Яцинюк, Перший заступник голови 
Комітету Верховної Ради України з питань 
правосуддя А.В. Портнов, заступник го
лови Комітету Верховної Ради України з 
питань правової політики Є.В. Кор нійчук, 
голова Дер жавної судової адміні страції 
України (далі — ДСА) І.І. Балаклицький, пер
ший за  ступник голови ДСА О.В. Гашиць
кий, заступники голови ДСА Л.В. Богданов, 
О.М. Лощихін, О.А. Булка, рек тор Академії 
суд дів України І.А. Войтюк та ін.

На порядок денний було внесено 16 пи
тань, зокрема, що стосуються фінансо вого, 
інформаційнотехнічного та мате ріального 
забезпечення суддів, надання згоди на 
при значення суддів на адміні стративні по
сади, заохочення суддів, а також діяльності 
Академії суддів України.

Із питанням щодо проекту бюджету 
судів загальної юрисдикції на 2007 р. висту
пив голова ДСА І.І. Балаклицький. До  по ві
дач по інформував, що відповідно до ст. 120  
За ко ну «Про судоустрій Украї ни» та Єди
них нормативів фінансового забезпечення 
су  дів загальної юрисдикції (затвердже ні 
рішенням від 16 травня 2003 р. № 8 Ради) 
розроблено бюджетний запит на 2007 р. 
на фінансування поточних видатків органів 
та установ судової системи в сумі 2 млрд 
326,2 млн грн, капіталь них видатків  — 
770,8 млн грн. 

І.І. Балаклицький зазначив, що граничні 
обсяги видатків загального фонду проекту 
Державного бюджету на 2007 р. на забез
печення судів загальної юрисдикції (ста
ном на 20 вересня 2006 р.) в сумі 1 млрд  
442,5 млн грн становлять всього 61 % від  
реальної потреби лише поточних видатків на 
наступний рік.

Зростання потреб у 2007 р. порівняно 
з нинішнім роком зумовлено підвищенням 
заробітної плати та інфляційними проце
сами, а саме: зростанням вартості послуг 
і тарифів, видатків  на безпосереднє здій
снення правосуддя.

Голова ДСА також зауважив, що основ
ними проблемами фінансування органів су
дової влади на сьогодні є: відсутність асиг
нування Державної програми забезпечення 
судів належними приміщеннями; недостат
ній розмір видатків на опла ту праці та що
місячне довічне грошове утримання суддів; 
неналежне забезпечення соціальних гаран
тій суддів (санаторнокурортне лі ку вання, 
50відсоткова знижка плати за житло та ко
мунальні послуги, безоплатне користуван
ня всіма видами громадського транспорту, 
встановлення сигналізації, страхування 

життя та здоров’я суддів); неза безпечення 
видатків на безпосереднє здійснення пра
восуддя (придбання паперу, ремонт облад
нання, охорону приміщень судів, виплати 
свідкам та потерпілим, оплату праці народ
ним засідателям тощо); неповне асигнування 
центрального апа рату ДСА та її територіаль
них управлінь (воно становить 26,9 млн грн 
при фактичній потребі 43,5 млн грн, з них 
поточні видатки — 25,3 тис. грн при потребі 
38,7 тис. грн).

Слово взяв Голова Верховного Суду 
України В.В. Онопенко, який повідомив 
при сутніх про проведення ряду зустрічей з 
керівниками держави. Він зауважив, що ос
новною темою обговорення на цих зустрічах 
було збільшення фінансування судової влади  
та виконання норм Основного Закону Украї
ни в частині повного такого фінансування, не 
залишилося поза увагою також соціальне, 
матеріальнотехнічне забезпечення суддів, 
судів та працівників їх апарату.

Голова Верховного Суду України під
тримав пропозицію членів Ради звернути
ся із питанням щодо фінансування судо
вої влади в повному обсязі (відповідно 
до наданих розрахунків) до Президента 
України, Кабінету Міністрів України, Голови 
Верховної Ради України, при цьому зазна
чив про необхідність особистого виступу з 
цим питанням у Верховній Раді України під 
час обговорення та прийняття Закону «Про 
Державний бюджет України на 2007 рік».

Перший заступник Глави Секретаріату 
Президента України А.П. Яценюк виступив 
з побажанням про більш плідну співпрацю 
з Радою та ДСА, що, за його словами, оп
тимізує та скоригує пропозиції щодо фор
мування на 2007 р. бюджетного запиту на 
фінансування органів судової влади. Він 
запропонував ініціювати внесення змін до 
чинного законодавства щодо належного фі
нансового забезпечення судової системи.

За результатами обговорення більші
стю голосів було прийнято рішення висвіт
лити стан фінансування судів у зверненні 
до Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Голови Верховної Ради України 
щодо врахування видатків на таке фінансу
вання в повному обсязі.

Членів Ради поінформовано про забез
печення виконання вимог Цивільного про
цесуального та Господарського процесуаль
ного кодексів України щодо збору витрат на 
інформаційнотехнічне забезпечення судів, 
порядок та можливі шляхи цільового вико
ристання зібраних коштів і роль у вирішенні 
зазначених питань ДСА та державного під
приємства «Судовий інформаційний центр».

Із метою приведення механізму перера
хування коштів для оплати витрат з інфор
маційнотехнічного забезпечення розгляду 
цивільних справ у відповідність із нормами 
цивільного процесуального законодавства, 

поліпшення фінансування судів, у тому числі 
й за рахунок оплати сторонами зазначених 
витрат при зверненні до суду, надходжен
ня від якого йтимуть на забезпечення пот
реб судової влади, ДСА за погодженням з 
Міністерством фінансів України видало на
каз від 3 серпня 2006 р. № 78 «Про механізм 
перерахування коштів для оплати витрат з 
інформаційнотехнічного забезпечення роз
гляду цивільних справ» (зареєстрований у 
Мін’юсті 4 серпня 2006 р. за № 936/12810).

Після обговорення виступів голови 
ДСА І.І. Балаклицького та його заступника 
Л.В. Богданова з цього питання Рада ви
рі шила зупинити виконання рішення від 
17 бе резня 2005 р. № 5 «Про програму 
впровадження в апеляційних і місцевих су
дах системи електронного документообігу», 
доручити ДСА переглянути цю програму з  
урахуванням напрацювань деяких облас 
тей, зокрема Донецької та Дніпропетров
ської, а також розробити єдиний механізм 
перерахування коштів за інформаційно
тех нічне забезпечення у цивільному та гос
подар ському судочинстві у відповідності з 
Бю джет ним кодексом України і винести ці 
документи на обговорення Ради.

Відповідно до затвердженого порядку 
ден ного розглянуто питання про виплату 
ви нагороди народним засідателям, скоро
чення у звітності судів загальної юрисдикції  
кількості показників, які не використову
ються під час аналізу стану здійснення 
судочин ства, внесення змін до Положення 
про порядок одержання, обліку, видачі 
форменого одягу, спорядження та знаків 
розрізнення для працівників служби судо
вих розпоряд ників (затверджене наказом 
ДСА від 23 грудня 2005 р. № 135) у зв’язку 
зі змінами у порядку закупівлі цього фор
меного одягу та ін.

Відповідно до ч. 5 ст. 20 Закону «Про 
судоустрій України» Рада надала згоду на 
подання Голови Верховного Суду України 
про призначення суддів на адміністративні 
посади в судах.

Згідно з ч. 6 ст. 127 цього Закону за 
слухано клопотання голови ДСА про звіль
нення з посади його заступника Л.В. Бог
данова та більшістю голосів це питання 
погоджено. 

Заслухавши інформацію заступника го
лови Ради Гуменюка В.І. про заохочення 
суддів, Рада на підставі  п. 4 ч. 1 ст. 103 та ч. 5 
ст. 116 названого вище Закону вирішила за  
заслуги у здійсненні правосуддя, багато
річну бездоганну роботу в судовій си сте
мі держави та високий професіона лізм 
під тримати відповідні подання про пред 
ставлення суддів до нагородження дер 
жавними від знаками, почесними гра мо та
ми Верховно го Суду України та Ради суд   дів 
України, а та  кож  присвоєння їм по чес ного 
звання «За служений юрист України».



   

Батьки обирають ім’я для своєї дитини не «просто 
так», а з усвідомленням того, що імена впливають на ха-
рактер людини, визначають її життя і долю. Саме з таких 
переконань виходили Андрій та Ганна Бутенки, даючи 
ім’я своєму синові. «Може, назвемо його Василем або 
Олександром? А може, Степаном, Володимиром..?» — 
ледь не сперечалися щасливі батьки. «А чому б не назва-
ти синочка Георгієм? На честь Георгія Переможця, котрий 
у муках і стражданнях віддав своє життя за християн. З 
таким ім’ям він неодмінно стане справжньою людиною, 
яка гідно пронесе це високе та почесне звання через усе 
життя». Так хлопчика й назвали.

РОДИННА СПРАВА
Із чарівною вінничанкою Ольгою Георгія Бутенка познайомила 

сестра Зоя, яка на той час разом з нею працювала в Інституті 
проблем онкології АН УРСР. Із першої зустрічі до майбутніх біо-
лога і юриста прийшло кохання з першого погляду. Зустрічалися 
два роки. А спекотного серпневого дня  1964 р. у  Палаці одруження 
м. Києва щасливі молодята стали на весільний рушник. Згодом у 
них народилася Галинка. Георгій Андрійович охоче допомагав дру-
жині виховувати доньку. Часто згадував і власне дитинство, що 
минуло в мальовничому Івано-Франківську. Пригадувалася також 
родинна атмо сфера, пронизана палкою любов’ю до всього україн-
ського, особливо історії, літератури, поезії й мистецтва. Усе це 
дуже шанував його батько, якого не стало у 1940 р., коли Георгію 
виповнилося лише два роки. 

…Одного дня на початку 1987 р. у квартирі Г.А. Бутенка — 
тоді Голови Київського міського суду — пролунав дзвінок. Він 
відчинив двері і побачив доньку Галину з якимось юнаком. 
 Після тривалої паузи почув: «Тату, привіт! Познайомся, мій 
наре чений Костянтин!». «Доброго дня!» — трохи здивовано 
відповів Георгій Андрійович і провів несподіваного гостя до 
вітальні. 

Майбутній зять, як і Галина, навчався на юридичному фа-

культеті нинішнього Київського національного університету. 
Розмова була дружня, родинна. Говорили про актуальні гро-
мадсько-політичні події, згадували життєві історії,  розповіда-
ли анекдоти. Георгій Андрійович із дружиною Ольгою не при-
ховували, що в захваті від обранця своєї доньки і, звичайно, не 
були проти їхнього одруження. До того ж  юнак мав надію  ста-
ти справжнім юристом, а може, й суддею… Як майбутній тесть. 

Минули роки. Нині суддя Вищого адміністративного суду 
України Костянтин Конюшко гідно виконує нелегку, але  почес-
ну місію правосуддя. Він працює  так, як учив його наставник 
Георгій Андрійович, життя якого, на жаль, обірвалося на са-
мому злеті, у 56 років, коли він тільки-но сягнув  професійних 
вершин. 

Десь там, де життя людини стає безкінечним і недосяжним, 
він знає, що його справа жива...

ВІД ДИТИНСТВА   
ДО ЮНОСТІ 

Напевно, Г.А. Бутенко розпочав би свою біографію так:  
«Подія мого народження сталася 15 вересня 1938 р. у 

с. Сахновщина Сахновщинського району Харківської області 
у родині службовців. У нашій сім’ї я —  друга дитина. Була ще 
старша сестра Зойка, якій уже виповнилося 10 років. Трохи 
згодом батька направляють до м. Івано-Франківська й призна-
чають завідувачем міського відділу народної освіти УРСР, мати  
працювала медичною сестрою. 

Смерті батька, звичайно, не пам’ятаю, однак уявляю, з яки-
ми буденними труднощами зіткнулася мати, котра мала двох 
діточок на руках і лише 34 роки. Часом вона згадувала ті важкі 
часи, хвилини відчаю і нестерпного болю. Та, за її словами, наші 
із Зойкою погляди й усміхнені оченята миттєво повертали її до 
життя й надихали на працю. Не знаю, як би вона, бідолашна, з 
усім цим упоралась, аби не підтримка дядька Якова Захаровича  
Ліхаліпа, який не мав власних дітей і фактично замінив нам 
батька. Він мав надзвичайний авторитет і повагу у нашій ро-

Немає і не може бути серед людей безіменних.
У першу ж хвилину життя кожний — убогий і знатний —
Ім’я, як безцінний дарунок, бере. 
      Гомер

НАЗВАНИЙ  
НА ЧЕСТЬ 
ПЕРЕМОЖЦЯ

Пам’яті 
Ге о рг і я  Ан д р ій ов и ч а  БУ Т Е Н К А  —

Голови Верховного Суду України  (1993—1994)



дині та неабиякий вплив на формування мого світогляду. І це 
не дивно. Працівник Комітету державної безпеки Радянського 
Союзу, Яків Захарович повністю відповідав своїй професії. Роз-
умний, тактовний, у міру суворий і завжди справедливий. Він 
змалечку привчав мене поважати закон і правопорядок, при-
щеплював любов до юриспруденції».

Незадовго після народження Георгія почалася Велика Віт-
чизняна війна, що так жахливо втрутилась у долю не лише ук-
раїнського народу. Це сталося увечері 21 червня 1941 р., коли 
німецько-фашистське командування за наказом Гітлера оголо-
сило умовний пароль «Дортмунд», що сигналізував напад на 
Радянський Союз. 

На початку війни Бутенків було евакуйовано до російсько-
го м. Омська, де на них чекав Яків Захарович Ліхаліп. У 1946 р. 
Георгій іде до першого класу міської середньої школи, а вечо-
рами разом із дядьком відвідує концерти і спектаклі гастролю-
ючих у той час Театру ім. Вахтангова та Сталінградського теат-
ру оперети, спілкується з відомими людьми. 

Георгію подобалося бути в колі цікавих людей. На одній 
із світських зустрічей його познайомили з францу зьким емі-
грантом Подпоріним. Малий, сидячи на колінах у дядька, з 
недитячим інтересом слухав історії про Францію та її традиції, 
розповіді про династію Романових.

У Георгія було багато захоплень. Найголовніше з них — лю-
бов до тварин, особливо собак. У юнацькі роки він розводив 
голубів, папуг, мав акваріум. Уже пізніше найкращим відпочин-
ком вважав прогулянки з улюбленою вівчаркою, полювання й 
рибальство.      

Через рік Ганна Бутенко разом із дітьми переїжджає до сто-
лиці Української РСР — м. Києва. У місті каштанів, що на схилах 
Дніпра, Георгій продовжував навчання. У 1957 р. він вступає до 
Київського технічного училища № 5, а після закінчення другого 
курсу влаштовується електрослюсарем на дослідному заводі 
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР. 

ЧАС ПРОФЕСІЙНОГО ЗЛЕТУ  
Листопад 1993 р. На засіданні Верховної Ради України ї ї 

Голова І.С. Плющ оголосив про призначення Георгія Андрійо-
вича на посаду Голови Верховного Суду України. Його поперед-
ник О.Н. Якименко сказав, що «наша держава вже стала  
незалежною і самостійною, й тому ніякого втручання у су-
дову діяльність з боку адміністративно-командної системи 
бути не може». Ці слова  стали для Георгія Андрійовича на-
становою. 

Перш за все новопризначений Голова почав створювати 
«свою команду». Кандидатами на посади заступників стали 

такі досвідчені й висококваліфіковані судді,  як В.С. Стефанюк 
(перший заступник), В.Т. Маляренко і П.І. Шевчук (заступники) 
та ін. Він постійно дбав і про своїх молодих колег. Допомагав 
їм добрим словом, порадою, сприяв у підвищенні  кваліфікації. 

24 січня 1994 р. перший Президент незалежної України 
Л.М. Кравчук присвоює Георгію Андрійовичу вищий кваліфіка-
ційний клас судді. 

На цій високій посаді Г.А. Бутенко з притаманними йому 
професіоналізмом і принциповістю особливу увагу приділяв 
зміцненню законності і правопорядку, багато працював у на-
прямі здійснення  судово-правової реформи, вивчав і вдоско-
налював роботу вітчизняних судів. 

Протягом 20—21 жовтня 1994 р. Георгій Андрійович очо-
лював II з’їзд суддів України, на якому представники судової 
влади разом із Президентом України Л.Д. Кучмою вирішу-
вали важливі проблеми, зокрема щодо розбудови судової 
влади в Україні, активної її участі у конституційному процесі, 
завершення етапу науково-теоретичного осмислення судо-
во-правової реформи, демократизації суспільства та рівня 
боротьби з корупцією. Г.А. Бутенко під час роботи найвищого 
органу суддівського самоврядування рішуче відстоював пози-
ції щодо незалежності судової влади, створення розгалуженої, 
спеціалізованої та ієрархічно оформленої цілісної системи су-
доустрою і судочин-
ства з новою ланкою 

— адмі ністративною. 
Як Го ло ва Верхов-
ного Суду України 
най важливі ше своє 
завдання він убачав у 
тому, аби домогт ися, 
щоб усі без винятку 
судді самовіддано 
служили Закону і Лю-
дині, яка має стати 
найвищою соціаль-
ною цінністю в країні. 

У різні часи 
Геор гій Андрійович 
представляв делега-
цію від України у су-
дових та адміністра-
тивних установах 
багатьох країн світу. За його словами, на  лагоджене міжна-
родно-правове спів   робітництво найближчим часом стане 
надійним інструментом захисту прав людини, як це перед-
бачено низкою міжнародних документів і Декларацією про 
державний суверенітет України. Саме з таким переконан-
ням він відвідав США, Угорщину, Польщу,  Німеччину. Більш 
за все його вразила правова система Сполучених Штатів 
Америки. Г.А. Бутенко захопився ї ї судовою владою, стату-
сом суддів, стабільністю й універсальністю законодавства, 
а особливо гарантованими державними програмами, спря-
мованими на соціальний захист громадян. 

ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ
Сидячи у кабінеті Голови Верховного Суду України, Геор-

гій Андрійович часто поринав у спогади тих далеких років, 
які пов’язали його долю з юриспруденцією. Він згадував, як у 
1960 р. став студентом вечірнього відділення юридичного фа-
культету Київського ордена Леніна державного університету 

Георгій із улюбленим чотириногим другом (1962 р.)

Учень Київського технічного 
училища № 5 (1957 р.)



ім. Т.Г. Шевченка (нині — Київ ського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка) та як  поступово оволодівав 
правничою наукою. Будучи студентом, залюбки вивчав основи 
правознав ства, з’ясовував тонкощі й специфіку матеріальних 
і процесуальних норм радянського законодавства. У вільний 
від навчання час працював спочатку радіотехніком в Україн-
ському науково-дослідному інституті експерименталь ної та 
клінічної онкології Міністерства охорони здоров’я УРСР, а по-
тім — помічником директора з культурно-виховної роботи 
Київського ПТУ № 11. 

У березні 1967 р. він уже міг назвати себе практикуючим 
юристом, адже саме в цей час став старшим консультантом 
Київського обласного суду. Високий професіоналізм та прин-
ципова особиста позиція ще молодого спеціаліста Бутенка 
дали йому змогу стати членом цього суду, а згодом, у грудні 
1975 р., на підставі рішення першої сесії Київської обласної 
ради депутатів трудящих — обійняти посаду заступника голо-
ви суду з кримінальних справ. 

Під час роботи в Київському обласному суді Г.А. Бутенко 
зарекомендував себе дисциплінованим, сумлінним та юри-
дично грамотним суддею. Він мав неабиякі адміністратив-
но-організаторські здібності, завдяки яким значно поліпшив 
роботу очолюваної судової колегії. Георгій Андрійович нала-
годив систематичний процес розробки й узагальнення судо-
вої практики у кримінальних справах, вирішував проблеми 
аналітичного та статистичного характеру цієї категорії справ 
і, що  дуже важливо, надавав методичні рекомендації іншим 
народним судам області. 

А пізніше, у грудні 1977 р., він став членом найвищого су-
дового органу в  системі судів загальної юрисдикції — Верхов-
ного Суду УРСР.  Пройшовши необхідну кадрову процедуру 
призначення, 2 січня 1978 р. Георгій Андрійович  приступив до 
виконання своїх професійних обов’язків. 

Йому пощастило розпочати свою роботу у Верховному 
Суді України разом із такими високодосвідченими суддями, 
як О.Н. Якименко, Р.Х. Сиденко, П.Г. Цупренко та ін. У 1978 р. 
відповідно до наказу міністра юстиції УРСР В.Г. Зайчука Г.А. Бу-
тенко очолює Київський міський суд. Майже 15 років Георгій 
Андрійович забезпечував стабільну, оперативну роботу з 
розгляду тисяч кримінальних і цивільних справ.  

Події 1991 р. визначили курс України на побудову пра-
вової держави. Відтак на національну правову систему по-
кладалися надзвичайно важливі державо- і правотворчі 
завдання. Здобувши статус незалежної держави, Україна 
приступила до створення ефективної законодавчої, вико-

навчої та судової влади. Із цією метою О.О. Мороз, тоді Голова 
Верховної Ради, залучає Г.А. Бутенка до розроблення нової 
Конституції, включивши його до складу спеціальної парла-
ментської комісії. За безпосередньої участі Георгія Андрійови-
ча та провідних вчених і фахівців з відповідних галузей право-
вих знань було створено робочі групи з підготовки окремих 
розділів проекту Основного Закону. 

НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ 
Г.А. Бутенка знали не тільки як відомого юриста, але й як лю-

дину, життєвим кредо якої були слова «спочатку людина, а по-
тім система». Колеги пригадують його почуття відповідальності 
перед іншими, добре ставлення до людей, особливо тих, котрі 
зверталися до нього з приводу різних проблем. Георгій Андрійо-
вич завжди намагався їм допомогти. Навіть підсудний для нього 
був перш за все людиною, а потім — злочинцем.  Бутенко довіряв 
людям, але, будучи проникливим, умів виявляти фальш. У таких 
випадках міг бути безжалісним. На засіданні Верховної Ради один 
із народних депутатів сказав, що Г.А. Бутенку притаманні гуманізм, 
принциповість і бездоганне знання законів. Витримка, гострий 
розум і почуття гумору допомагали йому долати труднощі, не-

справедливість і постійні удари долі. 
Георгій Андрійович дуже вболівав за 

Україну, яка тільки-но стала на шлях розбудови 
та самостійності. Він розумів, що у його про-
фесії іноді необхідно усміхатися й не все брати 
близько до серця. Розумів, але так і не навчив-
ся… Адже його життя, як і подароване батька-
ми ім’я, було ознаменоване постійною бороть-
бою за ідеї, принципи, майбутнє. Провівши ІІ 
з’їзд суддів, сповнений планів щодо перебудо-
ви судової системи України,  Г.А. Бутенко був 
готовий працювати. Але його серце, змучене 
постійними переживаннями, зарано й нес-
подівано зупинилося. До останнього дня сво-
го життя — 24 жовтня 1994 р. — він очолював 
Верховний Суд України. 

Світлана Глущенко 

Під час візиту Г.А. Бутенка (другий праворуч) до Сполучених 
Штатів Америки (1992 р.)

Г.А. Бутенко (другий ліворуч) — член Верховного Суду УРСР (1978 р.)



Голова Верховного Суду України Василь Онопенко 
11  жовт ня 2006 р. провів зустріч із доповідачами моніто
рингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи 
(ПАРЄ) Ханне Северінсен та Ренатою Вольвенд. Під час зуст
річі сторони обговорили актуальні питання судовоправової 
реформи та утвердження незалежності судової влади в Ук
раїні. Відповідаючи на запитання гостей, Василь Онопенко 
зауважив, що незалежність судової влади неможлива без 
належного фінансування, а також повідомив, що Комітет 
Верховної Ради України з питань правосуддя підтримав за
конопроект про фінансування судової системи.  

На переконання Голови Верховного Суду України, судо
воправову реформу слід проводити комплексно, однак, 
для цього необхідно зміцнити законодавчу базу. Потребу
ють удосконалення Закони «Про судоустрій України», «Про 
судовий збір», «Про Вищу раду юстиції», Кримінальнопро
цесуальний кодекс України. Нині у Верховному Суді України 

створено робочу групу з удосконалення відповідних законо
проектів. 

На його думку базовими принципами правосуддя мають 
бути прозорість та доступність його громадянам. Важливим 
кроком у цьому напрямі він назвав створення та функціону
вання Єдиного реєстру судових рішень, який діє з 1 червня 
2006 р. Реєстр сприятиме єдності судової практики, забезпе
чуватиме громадський контроль за діяльністю суддів. 

Гостей також цікавило питання підвищення кваліфікації суд
дівських кадрів. З цього приводу Василь Онопенко повідомив, 
що нині завершується робота над удосконаленням системи 
призначення суддів, основним принципом якої буде конкурс
ність. «Ці та інші зміни спрямовані на утвердження справедли
вості і незалежності суду», — підсумував він. 

Гості подякували Голові Верховного Суду України за зміс
товну розмову, а також побажали успіхів у реформуванні су
дової системи.

Перший заступник Голови Верховного Суду України Пет
ро Пилипчук разом із головою Судової палати у кримінальних 
справах Миколою Цитовичем, суддями Костянтином Кравчен
ком, Станіславом Міщенком та Богданом Пошвою 4 жовтня 
2006 р. провели зустріч із першим заступником генерального 
прокурора Касаційного суду Франції, членом Вищої ради ма
гістратури ЖанМішелем Брунцом. Разом із ними у зустрічі 
брали участь професор, доктор юридичних наук, радник при 
Міністерстві юстиції України Ніколя Мазіо та начальник уп
равління міжнародноправового співробітництва Верховного 
Суду України Віктор Потапенко. 

Перед обговоренням питань, пов’язаних із судовими сис
темами України і Франції та обміном досвідом між суддями 
цих країн, Петро Пилипчук розповів гостеві, що в Україні вже 
тривалий час здійснюється судовоправова реформа і про
цес трансформування нашого судочинства зіштовхнувся з 
багатьма проблемами як законодавчого, так і практичного 
характерів. Тому було б надзвичайно корисним дізнатися про 
французький досвід у цьому напрямі.  

ЖанМішель Брунц поінформував присутніх, що у Франції 
діє судова система, схожа на українську: перша судова ланка, 
друга — апеляційна та Касаційний суд Франції, який виконує 
функції контролю та забезпечення однакового застосування 
законів на всій території держави. До складу Касаційного суду 
входить шість судових палат.

Остаточне рішення по конкретній справі приймається 
на засіданні пленарної асамблеї, яка формується з радників 
судових палат (досвідчених суддів). Загалом Касаційний суд 
складається з представників єдиного магістрату — молодих 
суддів, радників та генеральних прокурорів. Останнім у пра
вовій системі Франції відведена роль наглядача за порушен
ням судочинства й забезпеченням законності. Існує ще одна 
обов’язкова в судовому процесі сторона — генеральні адвока
ти, які призначаються державою для захисту прав й інтересів 
особи в Касаційному суді Франції. 

Проведена зустріч стала ще одним важливим кроком для 
налагодження тісних взаємозв’язків між Україною та Фран
цузькою Республікою. 



Із 1961 р. Агенство США з міжнародного розвитку USAID є 
провідною установою уряду США з виконання програм міжна
родної економічної та гуманітарної допомоги. Штабквартира 
USAID знаходиться у Вашингтоні і має регіональні місії.

Починаючи з 1992 р., через програму USAID «Верховенст
во права» було запроваджено проекти, включаючи створення 
юридичних центрів захисту інтересів громадян, які спеціалізу
ються на питаннях із прав людини, законодавства про навко
лишнє середовище та вибори; проведенні навчання для суддів 
із питань нового законодавства та застосування міжнародних 
конвенцій; створенні студентських правових консультацій та 
сприянні включенню клінічної юридичної освіти до навчаль
ної програми з права в Україні; опрацюванні та впровадженні 
пілотних проектів із питань організації нової системи призна
чення розгляду справ; впровадженні широкомасштабних за
ходів із правової освіти широкого загалу.

Проект USAID/UKRAIN «Верховенство права» працює зад
ля зміцнення верховенства права і підвищення рівня обізнано
сті громадськості з питань судовоправової реформи. Проект 
зосереджує увагу на двох завданнях: 1) підвищення рівня про
зорості та підзвітності в судовій системі; 2) схвалення політики 
та реформи законодавства на засадах верховенства права і 
подолання корупції.

У Верховному Суді України 28 вересня 2006 р. відбулася 
робоча зустріч судді цього Суду, голови Вищої кваліфіка
ційної комісії суддів України (далі — ВККСУ) Ігоря Самсіна з 
директором Проекту з верховенства права USAID/UKRAIN 
Девідом Воном. На зустрічі були присутні начальник відділу 
забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів — 
секретаріату ВККСУ Державної судової адміністрації України 
Любов Маруліна та заступник начальника управління міжна
родноправового співробітництва Верховного Суду України 
Наталія Напрієнко. 

Метою зустрічі було обговорення покращення якості здій
снення правосуддя шляхом підвищення вимог до суддів та 

покращення їхнього професіоналізму як важливих завдань 
судовоправової реформи. У контексті цього питання сторони 
обговорили проблеми в організації роботи ВККСУ та в системі 
кваліфікаційних комісій суддів України. 

Ігор Самсін поінформував Девіда Вона, що, на жаль, 
діяльність кваліфікаційних комісій довгий час залишалася 
без належної уваги й фінансування. Нещодавно Рада суддів 
України затвердила Типовий регламент роботи кваліфікацій
них комісій суддів, який впорядкує їхню роботу. Але цього ще 
не достатньо. Відкритими залишаються питання відсутності 
кодифікованого збірника нормативних актів, необхідних для 
роботи кваліфікаційних комісій, аналітичних та статистичних 
матеріалів, узагальнень їхньої діяльності, власного друкова
ного органу тощо. 

Голова ВККСУ повідомив, що Академія суддів України 
розробила експериментальний варіант тестування для осіб, 
які претендують на посаду судді. Тепер постало питання щодо 
реалізації цього проекту, підготовчу частину якого плануєть
ся завершити в грудні 2006 р. Загалом, атестація буде про
ходити у два етапи: теоретичний (тестування) і практичний 
(розгляд конкретної ситуації). «Ці нововведення сприятимуть 
більш об’єктивному оцінюванню знань і зроблять неможли
вим суб’єктивний вплив будького з членів комісії на процес 
відбору майбутніх суддів та кандидатів на обрання суддями 
безстроково», — вважає Ігор Самсін.  

Щодо усієї системи кваліфікаційних комісій суддів Украї
ни, Ігор Самсін розповів, що серед представників суддівсько
го корпусу немає заперечень із приводу повернення до попе
реднього  формату утворення кваліфікаційних комісій суддів у 
кожному регіоні України (він існував до проведення так званої 
«малої судової реформи»). У такому випадку ВККСУ, яка очо
лює цю систему, слід надати право контролю за організацією 
роботи кваліфікаційних комісій на місцях. 

Відповідаючи на запитання Девіда Вона, Ігор Самсін оха
рактеризував ще одну, на його думку, не менш важливу про
блему щодо розмежування повноважень між ВККСУ та Вищою 
радою юстиції України (далі — ВРЮ). «Я вважаю, що буде 
цілком логічно, якщо дисциплінарні питання вирішуватимуть 
винятково кваліфікаційними комісіями, а справи щодо суддів 
вищих спеціалізованих судів — відповідно ВККСУ. До компе
тенції ВРЮ необхідно віднести розгляд справ щодо несуміс
ності суддів». На жаль, вирішити вказані вище проблеми на 
локальному рівні неможливо. Насамперед потрібно внести 
суттєві зміни до чинного законодавства України.

Сторони також обговорили необхідність запровадження 
системи внутрішнього судового контролю («вертикалі»), що 
забезпечить належне функціонування механізму захисту прав 
суддів, а наприкінці зустрічі домовилися про подальшу спів
працю, основні напрями якої будуть закріплені у спільному 
Протоколі про наміри. 

5 жовтня 2006 р. Верховний Суд України відвідав дирек
тор Проекту з верховенства права USAID/UKRAIN (Агенства 
міжнародного розвитку США в Україні) (далі — Проект) Девід 
Вон. Разом із ним прибули федеральні судді зі Сполучених 
Штатів Америки Чарльз Сімпсон та Пол Магнусон. У зустрічі 
взяли участь судді Верховного Суду України, заступники Го
лови Ради суддів України Василь Гуменюк, Олександр Волков, 
Станіслав Міщенко, а також заступник начальника управління 
міжнародноправового співробітництва Верховного Суду Ук
раїни Наталія Напрієнко. 

Приводом для зустрічі став приїзд до України американсь
ких експертів — федеральних суддів, які протягом 2—12 жовт ня 
2006 р. брали участь у заходах, присвячених впровадженню кон
цепції судовоправої реформи і обговоренню проектів Законів 
«Про судоустрій України» та «Про статус суддів». У ході зустрічі 
українські та американські судді акцентували увагу на співпраці 
органів суддівського самоврядування обох країн та подальших 
координаційних кроках із урахуванням завдань Проекту.  

Під час обговорення сторони обмінялися інформацією 
про те, як у США та Україні функціонують органи суддівсько

го самоврядування. Зокрема, Чарльз Сімпсон розповів, що 
Рада суддів США складається з 26 суддів, які працюють під 
загальним керівництвом голови Верховного суду США. До її 
компетенції належить вирішення загальних питань щодо полі
тики федеральних судів та їхньої роботи загалом. Допоміж
ними ж органами є спеціальні комітети з питань банкрутства, 
бюджету, будівництва, безпеки судової системи, міжнародних 
зв’язків тощо. 

Українські судді поінформували іноземних колег про 
повноваження Верховного Суду України, його надзвичайну 
завантаженість касаційними справами, специфіку та основ
ні проблеми чинного законодавства, проведення судової ре
форми тощо. Не оминули увагою й питання взаємодії у нашій 
країні складових державної влади (законодавчої, виконавчої 
та судової), проблему боротьби з корупцією. А також наболілі 
проблеми щодо неналежного фінансування, аварійного стану 
приміщень судів, існуючої системи судоустрою, призначення 
суддів на посади. В окремих пунктах ішлося про ставлення 
суспільства до суду і суддів, імідж усієї судової влади, її неза
лежність та безпеку.



Індекс 40358

Докладніше про всі ці видання,  
їх тематику і періодичність виходу 

можна дізнатися у видавництві «Істина»  
за адресою:

04136  Київ 136, 
вул. Маршала Гречка, 13.

Телефони: (044) 434-8406, 449-9455.

E-mail: 
istina_sales@ukr.net

istina_book@rambler.ru

«Рішення Верховного Суду України» —  
періодичність 2 випуски на рік.  

Передплатний індекс 40646.

«Вісник Верховного Суду України» —  
періодичність 12 номерів на рік.  

Передплатний індекс 40358.

«Постанови Верховного Суду України  
та Вищого господарського суду України  

у господарських справах» —  
періодичність 12 номерів на рік. 

Передплатний індекс 08867.

Верховний Суд України 
та видавництво «Істина» 

пропонують офіційні видання 
Верховного Суду України:


