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Новини. Події. Факти

«Правосуддя в Україні: реалії та перспективи»

Такою була тема судово-правового форуму, 
який відбувся 15 березня в приміщенні Верховного 
Суду України. Цей захід організували Верховний Суд 
України і видання «Юридическая практика» у рамках 
Дня юридичної практики. У його роботі взяли участь 
судді, науковці, юристи-практики.

Учасників зібрання привітали Голова Верховного 
Суду України Петро Пилипчук та шеф-редактор 
зазна ченого часопису Рустам Колесник. Із вступ-
ною доповіддю «Забезпечення єдності судової прак-
тики Верховним Судом України: реформа потребує 
продовження» виступив Перший заступник Голови 
Верховного Суду України, к.ю.н. Ярослав Романюк. 
Далі роботу форуму було організовано у формі чоти-
рьох засідань на такі теми: «Право на справедливий 
суд», «Кримінальний процес», «Адміністративний про-
цес» і «Господарський та цивільний процеси». 

У першому засіданні модератором виступив 
Голова Верховного Суду України Петро Пилипчук, 
який надав слово: судді Верховного Суду України, 
к.ю.н. Олександру Прокопенку; судді Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ, к.ю.н. Аллі Олійник; голо-
ві Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суд-
ді Верховного Суду України, к.ю.н. Ігорю Самсіну; 
академіку Націо нальної академії правових наук 
України, д.ю.н., професору Наталії Кузнєцовій; за-
ступнику декана юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
д.ю.н., професору Анатолію Мірошниченку; ке-
руючому партнеру «Юридичної групи LCF» Анні 
Огренчук. Вони відповідно висвітлили наступні 
теми: «Роль Верховного Суду України в забезпе-
ченні ефективності національної судової системи», 
«Вплив міжнародно-правових стандартів на роз-
виток норм  Цивільного процесуального кодексу 
України про пере гляд судових рішень», «Перехід 
від інтуїтивного до раціонального тлумачення ак-
тів законодавства як умова забезпечення високого 
професійного рівня правосуддя», «Застосування 
принципу добросовісності, розумності, справедли-
вості в судовій практиці: подолання труднощів та 
пошук нових рішень», «Застосування судами актів, 
що суперечать Конституції України, за відсутності 

визнання їх неконституційними Конституційним 
Судом України», «Принцип правової визначеності 
як невід’ємна складова права на справедливий суд: 
українські реалії».

Модератором другого робочого засідання 
був суддя Верховного Суду України, к.ю.н. Микола 
Короткевич, який, крім того, у своєму виступі  пору-
шив питання особливостей провадження з перегляду 
судових рішень за новим КПК України у Верховному 
Суді України. Заступник голови Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ Михайло Вільгушинський зо-
середив увагу присутніх на особливостях прова-
дження з перегляду судових рішень за новим КПК 
України у касаційному порядку; голова Національної 
асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова — ролі 
адвоката у кримінальному процесі за новим КПК 
України; секретар судової палати у кримінальних 
справах Апеляційного суду Київської області Олег 
Ігнатюк — особливостях провадження з перегляду 
судових рішень за новим КПК України в апеляційному 
порядку; його колега з  Апеляційного суду Донецької 
області Василь Огурецький — проблемних пи-
таннях збирання, перевірки та оцінки доказів під 
час судового розгляду для прийняття відповідно-
го процесуального рішення; голова Крюківського 
район ного суду м. Кременчука Полтавської області 
Іван Дядечко — ролі слідчого судді, його повно-
важень щодо судового контролю за дотриманням 
прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному про-
вадженні; доцент кафедри кримінального процесу та 
криміналістики юридичного  факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Володимир Бойко — проблемних питаннях зміни 
обвинувачення в суді; партнер адвокатського об’єд-
нання «Aver Lex» Віталій Сердюк — проблемах роз-
гляду питання про зміну запобіжного заходу.

Третє робоче засідання вів заступник Голови 
Верховного Суду України — секретар Судової па-
лати в адміністративних справах, к.ю.н. Віктор 
Кривенко. Він запросив до виступів заступника се-
кретаря Судової палати в адміністративних справах 
Верховного Суду України Олександра Терлецького; 
суддю Вищого адміністративного суду України, к.ю.н. 

Михайла Смоковича; партнера юридичної фір-
ми «Гвоздій та Оберкович» Валентина Гвоздія; 
адвоката, співголову практики податкових та мит-
них спорів юридичного бюро «Єгоров, Пугінський, 
Афанасьєв і Партнери» Арсена Мілютіна, які висло-
вилися відповідно з приводу проблеми реалізації суда-
ми завдань адміністративного судочинства та шляхів 
їх розв’язання; повноважень Вищого адміністратив-
ного суду України як суду першої інстанції; проблем 
розме жування юрисдикції адміністративних та госпо-
дарських судів;  адміністративної юстиції.

Під час четвертого робочого засідання, яке вів 
заступник Голови Верховного Суду України — секре-
тар Судової палати у господарських справах, к.ю.н. 
Валентин Барбара, виступили суддя Верховного 
Суду України, к.ю.н. Василь Гуменюк, його колега 
Олександр Потильчак; секре тар першої судової 
палати Вищого господарського суду України, к.ю.н. 
Олександр Кот; завідувач кафед ри цивільного пра-
ва юридичного факультету Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка, член-ко-
респондент Національної академії правових наук 
України, д.ю.н., професор Роман Майданик; керів-
ник Західноукраїнської філії адвокатського об’єд-
нання «Arzinger» Маркіян Мальський та партнер 
юридичної фірми «ILF», к.ю.н. Олексій Харитонов. 
Вони відповідно зосередилися на питаннях реа-
лій та перспектив земельної реформи; положень 
ГПК України у світлі реалізації основних принципів 
Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод та рішень Європейського суду з прав 
людини; формування єдиної судової практики 
господарських судів при вирішенні корпоративних 
спорів; проблем теорії і судової практики права 
власності на об’єкти нерухомого майна; проблем 
укладення та виконання мирових угод в господар-
ському процесі України; імплементації практики 
Європейського суду з прав людини в цивільному 
процесі. 

Виступаючі відповіли на запитання учасників 
засідання.

Підсумки роботи судово-правового форуму 
підбив Перший заступник Голови Верховного Суду 
України Ярослав Романюк. 

ДЕНЬ  
ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ
15 березня 2013 року
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Колектив суддів Верховного Суду та їхніх колег у від-
ставці, які зібралися цього дня у залі засідань Плену-
му Суду, вітали представники вищих органів держав-
ної влади: Голова Верховної Ради України В.В. Ри
бак, Прем’єр-міністр України М.Я. Азаров, Радник 
Президента України А.В. Портнов, Голова Консти-
туційного Суду Украї ни А.С. Головін, голова Вищого 
адмі ні стра тивного суду України І.Х. Темкіжев,  
голо ва  Вищої ради юстиції В.М. Колесничен
ко, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
Украї ни (ВККСУ) І.Л. Самсін, в.о. голови Вищого 
спеціалізованого суду Украї ни з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ С.М. Міщенко, голова 
Державної судової адміністрації України (ДСА) 
Р.І. Кирилюк, Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини В.В. Лутковська, заступ-
ник Генерального прокурора України Ю.М. Дьо
мін, перший заступник міністра юстиції України 
І.І. Ємельянова, начальник Головного слідчого 
управління Міністерства внутрішніх справ Украї ни 
В.І. Фаринник, в.о. ректора Національної школи 
суддів України Н.Г. Шукліна. У ювілейному заході 
також  взяли участь народні депутати України, голо-
ви рад суддів України, члени Науково-консультатив-
ної ради при Верховному Суді України різних складів 
та редакційної колегії журналу «Вісник Верховного 
Суду України», представники міжнародних і гро-
мадських організацій, вищих навчальних закладів 

держави, працівники апарату Верховного Суду  
України та ін.

Вітальне слово Президента України В.Ф. Яну
ко вича із нагоди ювілею та текст його Указу від 
11 березня 2013 р. № 124/2013 «Про відзначення 
державними нагородами України» виголосив Рад-
ник Президента України А.В. Портнов. 

Вітаючи Верховний Суд України від імені Вер-
ховної Ради України, її Голова В.В. Рибак висловив 
впевненість, що спільні зусилля Верховної Ради 
і Верховного Суду з реформування судової системи 
принесуть свої плоди.

Голова Верховного Суду України П.П. Пилип
чук, виступаючи на урочистому засіданні, наго-
лосив, що законодавство, яке регулює діяльність 
Верховного Суду, потребує істотного вдосконалення. 
Передусім це зумовлене тим, що той обсяг повно-
важень, який на сьогодні має Суд, унеможливлює 
виконання ним повною мірою тієї функції, що 
має бути притаманною йому як Верховному Суду, 
а саме — забезпечувати однакове  і правильне 
застосування законів України всіма судами та за-
безпечувати єдність судової практики (повний текст  
виступу пропонуємо увазі читачів на с. 6).

З нагоди 90-річчя Верховного Суду України 
орденів «За заслуги» ІІ ступеня удостоєні судді 
Верховного Суду України у відставці Є.І.  Овчинні
ков, В.О. Паневін, М.М. Цитович;  «За заслуги» 

Урочистості  
з нагоди ювілею  
Верховного СУДУ УКРАЇНИ

Шановні судді  
та працівники апарату Cуду!

Щиро вітаю вас із 90-ю річницею від дня утворен-
ня Верховного Суду України. 

Розвиток України як правової держави немож-
ливий без ефективної діяльності судової влади. 
Пріоритетна роль у відповідальній та непростій місії 
здійснення правосуддя вже багато років належить 
Верховному Суду України. 

Історія його діяльності — це процес утверджен-
ня однієї з найвищих цінностей Українського наро-
ду — справедливості. 

Хочу подякувати вам за віддане служіння інтере-
сам Української держави, за невтомне прагнення 
вдосконалювати вітчизняне правосуддя, за те, що 
залишаєтеся вірними своєму життєвому покликан-
ню та вимогам закону. 

Переконаний, що ви й надалі будете докладати 
всіх зусиль, щоб забезпечувати неухильний захист 
прав громадян, зміцнювати імідж нашої держави 
як гаранта законності і правопорядку та довіру до 
правосуддя. 

Завжди залишайтеся відданими високим ідеа-
лам своєї професії. 

Бажаю вам міцного здоров’я, добробуту, неви-
черпної енергії і нових звершень в ім’я України. 

Президент України                        В.Ф. Янукович



До 90-річчя Верховного Суду України

ІІІ ступеня —  їхні колеги у відставці М.А. Колес
ник, М.М. Мушинський, П.П. Федоришин, 
М.А. Шелест; ордена княгині Ольги ІІІ ступе-
ня — головний консультант відділу консультантів 
управління забезпечення діяльності Судової палати 
у господарських справах Верховного Суду України 
на пенсії С.В. Врублевська; медалі «За працю і 
звитягу» — начальник канцелярії управління за-
безпечення діяльності Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України Г.М. Івженко, 
головний спеціаліст канцелярії управління забезпе-
чення Судової палати у кримінальних справах Вер-
ховного Суду України І.О. Кальна. Почесне звання 
«Заслужений юрист Украї ни» присвоєно суддям 
Верховного Суду України у відставці С.М. Березов
ському, Л.М. Ковтуну, Л.А. Цвіліховському, 
науковому консультантові відділу консультантів 
управління забезпечення діяльності Судової па-
лати у цивільних справах Верховного Суду України 
А.В. Лужанському, заступникові начальника 
управління — начальнику відділу аналізу судової 
статистики управління вивчення та аналізу судової 
практики Верховного Суду України Г.І. Рудник.

Окрім того, Голова Верховної Ради України 
В.В. Рибак вручив грамоту Верховної Ради України 
Голові Верховного Суду України П.П. Пилипчуку, 
а почесні грамоти Верховної Ради України — суд-
дям Верховного Суду України у відставці В.М. Бар

суковій і О.Т. Бірюченському, начальнику 
управління вивчення та аналізу судової практики 
Верховного Суду України І.В. Бейцун, начальнику 
відділу міжнародного співробітництва Верховного 
Суду України Л.О. Губар.

Від імені Кабінету Міністрів Прем’єр-міністр 
України М.Я. Азаров відзначив почесними грамо-
тами з врученням пам’ятних знаків суддів Вер-
ховного Суду України у відставці В.В. Земляного, 
В.П. Кузьменко, начальника управління зако-
нодавчого забезпечення Верховного Суду Украї ни 
на пенсії Н.П. Лукашову, заступника начальника 
управління кадрового забезпечення Верховного 
Суду Україи на пенсії Д.Д. Філатова.

Голова Конституційного Суду України А.С. Го ло-
він вручив Верховному Суду України з нагоди його 
90-річчя Почесну грамоту Конституційного Суду 
України, нагрудний знак «Відзнака Конституційно-
го Суду України» — Голові Верховного Суду України 
у 1994–2002 рр. В.Ф. Бойку, грамоти Голови Кон-
ституційного Суду України — Голові Верховного Суду 
України у 2006–2011 рр., голові Ради суддів Украї ни 
В.В. Онопенку, Першому заступнику Голови Вер-
ховного Суду України Я.М. Романюку, судді Верхов-
ного Суду України Б.М. Пошві та суд ді Верховного 
Суду України у відставці М.П. Селіванову. Подяк 
керівника секретаріату Конституційного Суду України 
удостоєні начальник відділу міжнародного співробіт-

11 березня у залі засідань Пленуму  
Верховного Суду України відбулися  

урочистості, приурочені 90-річчю  
найвищого судового органу в системі судів 

загальної юрисдикції нашої країни

Шановні судді та працівники апарату!

Щиро вітаю вас з нагоди 90-ї річниці з дня утворення найви-
щого судового органу в системі судів загальної юрисдикції — 
Верховного Суду України.

Верховний Суд УСРР розпочав свою діяльність 11 березня 
1923 р. відповідно до постанови Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету «Про введення в дію Положення про су-
доустрій УСРР», яку було прийнято у грудні 1922 р.

Становлення та утвердження Верховного Суду відбувалося 
надзвичайно складно, в умовах перманентних змін у політич-
ному, економічному та суспільному житті країни. Суддям дово-
дилося спрямовувати судову практику, здійснювати правосуддя 
та вирішувати людські долі з огляду на ідеологію держави та 
безперервне оновлення законодавства і системи судоустрою.

Лише з проголошенням у 1991 р. незалежності України Вер-
ховний Суд став відповідати своїй назві не формально, а по суті. 
Адже до цього Верховний Суд УРСР можна було назвати вищим 
судом, але аж ніяк не верховним, оскільки його рішення міг пе-
реглядати Верховний Суд СРСР.

З того часу роль та повноваження Верховного Суду України 
неодноразово змінювалися, проте значення його діяльності для 
усієї судової системи було й залишається вагомим. Це зумов-
лює високу та відповідальну місію найвищого судового органу 
України, ключовим завданням якого є ефективне здійснення 
правосуддя, утвердження законності, верховенства права і 
справедливості.

Безумовно, нашим здобутком є величезний досвід, нако-
пичений поколіннями суддів Верховного Суду України, який і 
надалі слугуватиме надійною основою для подальшого поступу 
та успіхів.

Переконаний, що результатом вашої наполегливої праці 
буде ефективне функціонування судової системи, зміцнення 
довіри громадян до судів та підвищення позитивного іміджу 
України на міжнародній арені.

Сердечно бажаю всім вам міцного здоров’я, добробуту, 
життєвого оптимізму, непохитної принциповості та державної 
мудрості у справі захисту прав співвітчизників, забезпечення 
миру і злагоди в суспільстві.

Голова Верховного Суду України                          П.П. Пилипчук



ництва Верховного Суду України Л.О. Губар і науковий консультант відділу вивчення 
судової практики управління вивчення та аналізу судової практики Верховного Суду 
України З.П. Мельник.

Заступник Генерального прокурора України Ю.М. Дьомін зачитав вітальну 
адресу від Генерального прокурора України та подарував іменні годинники суд-
дям Верховного Суду України у відставці С.О. Щотці, О.С. Федченку, 
В.М. Федоровій, начальнику управління забезпечення діяльно-
сті Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду 
України Г.А. Войнаровській.

Голова ВККСУ І.Л. Самсін вручив відзнаку ВККСУ — 
нагрудний знак «Правосуддя і спра ведливість» — суд-
дям Верховного Суду України у відставці В.М. Барсу
ковій, І.П. Домбровському, В.В. Земляному, 
Ю.М. Кармазіну, а почесні грамоти ВККСУ — суддям 
Верховного Суду України у відставці О.Т. Бірючен
ському, В.Ф. Бойку, А.В. Гнатенку, Г.І. Давиденку, 
А.О. Дідківському, М.Д. Дризі, В.В. Житкову, В.І. Коно
ненку, Я.В. Мачужак, Т.М. Роцькій та В.М. Філатову.

Голова ДСА Р.І. Кирилюк вручив почесну грамоту начальнику управління гос-
подарського забезпечення Верховного Суду  України С.І. Хилевичу.

Почесні грамоти та годинники від Вищого адміністративного суду України 
отримали помічники суддів Верховного Суду України І.М. Кирилюк і Т.М. Ко
вальчук, головні консультанти відділу консультантів управління забезпечення 
діяльності Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України 
Т.А. Буц і Н.В. Мазур.

Почесними грамотами Національної школи суддів України нагороджено 
Голову Верховного Суду України П.П. Пилипчука, його Першого заступника 

Я.М. Романюка, заступника Голови Верховного Суду України — секретаря 
Судової палати у господарських справах В.П. Барбару, заступника Голови Вер-
ховного Суду Украї ни — секретаря Судової палати в адміністративних справах 
В.В. Кривенка, суддів Верховного Суду України Л.І. Григор’єву, В.І. Гуменю
ка, М.Б. Гусака, Г.В. Канигіну, Є.І. Ковтюк, О.І. Потильчака, Б.М. Пошву, 

Т.С. Таран, суддів Верховного Суду України у відставці В.Г. Дан
чука, В.Й. Косенка, М.Ю. Лавренюка, В.М. Філатова. 

Також почесних  грамот удостоєні працівники апарату Вер-
ховного Суду Украї ни — керівник апарату Суду І.І. Ку
черина, його заступник О.М. Неділько, начальник 
відділу міжнародного співробітництва Л.О. Губар, на-
чальник управління кадрової роботи Д.В. Ругаєв, його 

заступник О.Ф. Макаренко, начальник управління до-
кументального забезпечення та контролю Л.К. Коваль

чук, начальник управління господарського забезпечення 
С.І. Хилевич, науковий консультант відділу консультантів 

управління забезпечення діяльності Судової палати в адміністра-
тивних справах Верховного Суду України О.В. Константий. Також почес-

ною грамотою нагороджено директора ДП «Автобаза Верховного Суду України»  
О.А. Безпалька.

 Після офіційної частини було зроблено колективне фото ветеранів, 
суддів у відставці та суддів Верховного Суду України, які продовжили свят-
кування у складі відповідних судових палат, де їм було вручено відзнаки 
Верховного Суду України. Також з нагоди 90-річчя Верховного Суду було від-
значено членів Науково-консультативної ради при Верховному Суді та ре-
дакційної колегії офіційного друкованого органу Суду, працівників апарату  
Верховного Суду.



 
Голова Верховної Ради України  
В.В. Рибак:

Від імені Верховної Ради України 
щиро вітаю Вас із 90-річчям Верхов-
ного Суду України.

Створення Верховного Суду в бе-
резні 1923 р. поклало початок станов-
ленню та розвитку всієї судової систе-
ми України на чолі з її вищим органом.

Це була справді історична подія 
державотворчого масштабу. Вона по-
клала край існуванню революційних 
трибуналів, які право та законність 
підміняли лозунгами революційного 
правосуддя та політичної доцільності.

У ті непрості часи Верховному Суду 
України довелося закладати право-
вий фундамент усієї судової системи 
нашої держави — інститут вибор-
них народних суддів, утвердження 
принципу законності, введення про-
цесуального розгляду доказів у судо-
чинстві, застосування права при вирі-
шенні судових спорів.

Саме зусиллями суддів Верхов-
ного Суду в Україні була створена 
система єдиної законності та єди-
ної судової практики, які становлять 
базові принципи судової правової 
політики. Ця еволюція проходила на 
тлі вкрай складних та драматичних 
етапів в житті України. Як не згадати, 
наприклад, перший і єдиний у радян-
ські часи Адміністративний кодекс, 
розроблений наприкінці 1920-х  рр. 
саме в Україні за участю суддів Вер-

ховного Суду. На жаль, він залишився 
лише історичною пам’яткою україн-
ського законодавства.

Проголошення державного суве-
ренітету України відкрило принци-
пово нові та широкі можливості для 
створення сучасної судової системи. 
Уже у 1992 р. Верховна Рада України 

схвалила Концепцію судово-правової 
реформи в Україні та Закон «Про ста-
тус суддів».

За безпосередньої участі Верхов-
ного Суду прогресивна реформа зна-
йшла відображення у нових засадах 
судочинства в Україні, коли держава 
твердо стала на шлях демократичного 
розвитку.

Закономірно, що у 1996 р. нова 
Конституція України закріпила демо-
кратичні зміни в організації судової 
влади, зокрема, принцип верховен-
ства права, гарантії незалежності 
та недоторканності суддів, а також 
визначення статусу Верховного Суду 
України як найвищого судового орга-
ну в системі судів загальної юрисдикції.

Сьогодні є всі підстави ствер-
джувати, що конституційна модель 
судоустрою України в основному ви-
правдала себе. Втім, ми всі добре ро-
зуміємо, що про завершення судової 
реформи говорити зарано.

Сучасний етап судово-право-
вої реформи вимагає глибокого 

осмислення реальної ефективнос-
ті системи судоустрою, створення 
умов для формування професійно-
го суддів сько го корпусу, здійснення 
 суддівського самоврядування, ґрун-
товного мате ріаль  ного та соціального 
забезпечення суддів. На мій погляд, 
було б доцільно, зокрема, проаналізу-
вати наслідки перетворення Академії 
суддів України на Національну шко-
лу суддів України, а також необхід-
ність запровадження повного циклу 
вияв лення здатності претендентів 
вико нувати повноваження судді. Це 
стосується в тому числі й суддів, які 
претендують на призначення Верхов-
ною Радою України на посади профе-
сійних суддів безстроково.

У цьому контексті на часі пробле-
ма якісно нового рівня взаємодії пар-
ламенту з Верховним Судом України 
для послідовного втілення в життя 
прогресивних перетворень під час 
здійснення судової реформи та за-
провадження загальновизнаних між-
народних демократичних стандар-
тів у сфері вітчизняного правосуддя.

Критерієм кожної успішної ре-
форми завжди є її відповідність 
суспільним потребам. Тому разом 
із Верховним Судом ми повинні 
вдосконалити кримінальне, цивіль-
не і господарське процесуальне 
законодавство, враховуючи особли-
вості професії судді. Парламенту та 
Верховному Суду слід спільними 
зусиллями вдосконалити механізм 
кваліфікаційного відбору претенден-
тів і призначення суддів безстроково, 
забезпечити юридичні гарантії об’єк-
тивного відправлення правосуддя за 
участю ефективної адвокатури, ство-
рити умови впровадження для гро-
мадян закону про безоплатну право-
ву допомогу. Ключовою залишається 
спільна мета — максимально на-
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Із виступів на урочистому засіданні  
з нагоди 90-річчя створення Верховного Суду України
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близити судову систему до людини, 
верховенства її прав і свобод, за-
безпечити максимальну відкритість 
судів і доступ до справедливого пра-
восуддя кожному громадянину.

У цьому політико-правовому про-
цесі Верховний Суд є вищим націо-
нальним інститутом судової системи, 
від якого прямо залежить остаточ-
ність судових рішень, єдина судова 
позиція у правозастосуванні, рішуче 
подолання помилок судами нижчих 
інстанцій. Верховний Суд має бути га-
рантом реалізації верховенства пра-
ва в судовій системі, надійного захи-
сту і відновлення порушених прав 
громадян і юридичних осіб.

Особливо хочу підкреслити, що но-
вий етап судової реформи безпосеред-
ньо пов’язаний зі змінами Основного 
Закону України та роботою Конститу-
ційної Асамблеї, у складі якої функціо-
нує Комісія з питань правосуддя.

У цій важливій справі ми також 
сподіваємося на подальшу плідну 
співпрацю парламенту і Верховного 
Суду України. Відзначу ще одну важ-
ливу обставину. Настав час поставити 
питання про включення Верховного 
Суду України до переліку суб’єктів 
права на законодавчу ініціативу при 
внесенні змін до Конституції України. 
Таке право Верховного Суду існувало 
до 1996 р. Адже практика свідчить, 
що сегмент діяльності суддів у зако-
нодавстві дуже широкий, а ініціативи 
Верховного Суду України щодо модер-
нізації правової системи і конкретних 
законів як ніколи будуть корисні для 
єдиного законодавчого органу.

Шановні учасники урочистого 
зібрання!

Новітня історія України пере-
конливо підтверджує, що Верхов ний 
Суд України завжди був і залишається 
основним гарантом правового поряд-
ку в державі.

Відзначаючи особливу роль Вер-
ховного Суду в якісних змінах україн-
ської судової системи, важливо модер-
нізувати і його статус. Насамперед це 
стосується розширення доступу до пра-

восуддя, забезпечення максимальної 
відкритості в діяльності судів, адже від 
того, як країна використовує внутрішні 
можливості щодо реалізації конститу-
ційного права громадян на судовий за-
хист, залежать утвердження принципу 
верховенства права і справедливості, 
становлення України як демократичної 
правової держави та зміцнення її між-
народних гуманітарних позицій.

Користуючись нагодою, вислов-
люю щиру вдячність представникам 
міжнародних організацій в Україні за 
їх значний внесок в розвиток судової 
системи.

Упевнений, наші спільні зусил-
ля з реформування судової системи 
принесуть свої плоди.

І завершуючи свій виступ, ще раз 
поздоровляю з 90-річчям Верховного 
Суду України всіх діючих суддів та суд-
дів у відставці, працівників апарату 
Верховного Суду України.

Бажаю вам міцного здоров’я, доб-
ра і благополуччя, подальшої плідної 
праці в ім’я законності, справедливо-
сті, гуманізму, захисту прав та свобод 
людини.

Прем’єр-міністр України  
М.Я. Азаров:

Я радий від імені Кабінету Міністрів 
України поздоровити усіх Вас з цією 
ювілейною датою. 11 березня 1923 р. 
розпочав свою діяльність Верховний 
Суд Української Соціалістичної Радян-
ської Республіки, якому у такому 
складі належало упродовж багатьох 
років забезпечувати здійснення 
правосуддя на території Української  
республіки. Зі здобуттям незалеж-
ності Украї ни Верховний Суд відповід-

но до Конституції почав виконувати 
повноваження найвищого судового 
органу в системі судів загальної юрис-
дикції. Реальне правосуддя — це 
запорука виконання чинного законо-
давства на принципах справедливості, 
основа нормального функціонування 
будь-якої держави і передусім будь-
якої нормальної економічної системи. 
Спадає на думку відомий латинський 
вислів «Хай здійсниться правосуддя, 
хоч би загинув світ». Там, де правосуд-
дя занепадає, важко очікувати на нор-
мальну роботу економіки. Саме тому 
верховенство права, захист економіч-
них свобод, дотримання європейських 
стандартів здійснення правосуддя — 
це ті основні принципи, які повинні 
бути покладені в основу судової рефор-
ми, що здійснюється сьогодні в Україні.

Ще раз вітаю Вас, шановні суд-
ді Верховного Суду — як нині діючі, 
так і судді у відставці (колишніх суд-
дів не буває), з такою дуже відпові-
дальною і святковою датою. Бажаю 
добра, здоров’я, благополуччя! 

Голова Верховного Суду України 
П.П. Пилипчук:

Шановні судді та працівники апа-
рату Верховного Суду України!

Високоповажні гості!
Дату проведення урочистого за-

сідання вибрано невипадково. Адже 
саме 11 березня 1923 р.  — рівно 
90 років тому — розпочав свою ді-
яльність Верховний Суд УСРР, який 
було створено відповідно до прийня-
тої у грудні 1922 р. постанови Всеу-
країнського Центрального Виконав-
чого Комітету «Про введення в дію 
Положення про судоустрій УСРР».
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Становлення Верховного Суду від-
бувалося в непростих умовах. На той 
час країна перебувала в постреволю-
ційному становищі, а формування 
органів державної влади супроводжу-
валося жорсткою боротьбою з посяган-
нями на революційний порядок. 

Суддівський корпус складався 
переважно з представників робітни-
чих професій: різноробів, слюсарів, 
машиністів із партійними квитками. 
Тому й не дивно, що перший істо-
ричний склад Верховного Суду УСРР 
очолив 30-річний революціонер Сер-
гій Буздалін, який не мав вищої осві-
ти і за професією був столяром. Усього 
до складу Суду входило 12 суддів.

З початку утворення Верховного 
Суду на його діяльність впливало 
багато чинників радянської моделі 
державності. З прийняттям Кон-
ституції СРСР 1924 р. було створено 
Верховний Суд СРСР, який істотно 
впливав на діяльність верховних су-
дів союзних республік. Зокрема, су-
дові рішення верховних судів респу-
блік могли бути опротестовані, якщо 
вони суперечили загальносоюзному 
законодавству або інтересам інших 
союзних республік.  

На початку 30-х років укорінилася 
командно-адміністративна система 
управління, що негативно вплину-
ло на організацію та діяльність усіх 
ланок судової системи України. Так, 
нове Положення про судоустрій УСРР 
від 25 вересня 1931 р. зобов’язу-
вало судові органи УСРР не тільки 
здійснювати правосуддя, а й бороти-
ся з будь-якими спробами протидії 
соціалістичному будівництву, активно 
сприяти соціалістичній індустріалі-
зації країни, перебудові сільського 
господарства на соціалістичних за-
садах і рішучому наступу на рештки 
капіталістичних елементів.

Надзвичайно складними в діяль-
ності найвищого судового органу 
республіки  були  роки  тоталітарно-
го режиму, які супроводжувалися 
жорстокими політичними репресія-
ми,  розстрілами. Не оминула така 

доля і бага тьох представників суддів-
ського  кор пусу. Так, у 30-х роках були 
піддані репресіям голови  Верховного 
Су ду УСРР С.Ф. Буздалін, М.М. Ле -
бединець, С.Н. Крупко, Г.М. За    віць-
кий, Г.А. Же  лез  но гор ський-Айзенберг, 
Ф.В. Шу мятський та ін. Пізніше, через 
десятки років, їх було реабілітовано.

Судові органи УСРР продовжували 
перебувати під тиском режиму на-
віть після того, як правові засади їх 
організації та діяльності було закрі-
плено в окремому розділі Конституції 
УРСР 1937 р.  — «Суд і прокуратура». 

Згідно з положеннями цієї Конституції 
Верховний Суд УРСР отримав статус 
найвищого судового органу республі-
ки, судді якого обиралися Верховною 
Радою УРСР строком на п’ять років. 

Із прийняттям 16 серпня 1938 р. 
Верховною Радою СРСР Закону «Про 
судоустрій Союзу РСР, союзних і ав-
тономних республік» Верховний Суд 
СРСР наділявся правом розглядати 
протести на судові рішення всіх судів, 
минаючи їх перевірку верховними 
судами союзних республік. Таке но-
вовведення суттєво послабило роль 
Верховного Суду УРСР.

У роки Великої Вітчизняної війни 
Верховний Суд УРСР було евакуйова-
но спочатку до Харкова, потім — до 
Саратова і Москви. Більшість суддів 
пішли на фронт, деякі з них загинули 
смертю хоробрих. Це — заступник го-
лови Суду Краснощок, судді Марченко, 
Бердников, Лісовий, Фомін, Понома-
ренко, Крисенко. Лише у грудні 1943 р. 
Верховний Суд повертається до Києва 
та згодом відновлює свою діяльність.

У процесі другої кодифікації радян-
ського законодавства в червні 1960 р. 
було прийнято Закон «Про судоустрій 
Української РСР». Ним встановлювала-
ся більш чітка організація діяльності 
Верховного Суду УРСР, підтверджува-
лися його широкі права з нагляду за 
діяльністю всіх судів республіки. Вер-
ховний Суд УРСР отримав право зако-
нодавчої ініціативи.

У 1978 р. прийнято нову Консти-
туцію УРСР, яка зберігала високий 
статус Верховного Суду УРСР та пра-
во здійснювати нагляд за судовою 
діяльністю судів республіки. На роз-
виток її положень 5 червня 1981 р. 
було прийнято Закон «Про судоустрій 
Української РСР», який розширював 
законодавчу регламентацію всіх сто-
рін організації та діяльності Верхов-
ного Суду УРСР. 

Початок реформування судової 
влади незалежної України пов’язу-
ється з прийняттям Верховною Радою 
України Концепції судово-правової ре-
форми 1992 р. У цьому документі про-
голошувалися принципи формування 
незалежної судової влади в державі, 
запроваджувалися організаційні заса-
ди діяльності судової системи, гарантії 
самостійності й незалежності суддів, 
забезпечення захисту й неухильного 
додержання основних прав і свобод 
людини як неодмінних умов функ-
ціонування демократичної правової 
держави. 

Відповідно до зазначеної Концеп-
ції Верховний Суд мав відігравати 
роль вищої судової інстанції в системі 
загальних судів, на яку було покладе-
но повноваження щодо перегляду 
справ в апеляційному та касаційному 
порядку, а також за нововиявленими 
обставинами.

Для втілення в життя положень 
Концепції було внесено зміни та до-
повнення до Закону «Про судоустрій 
Української РСР» і прийнято Закон 
України від 15 грудня 1992 р. «Про 
статус суддів».

Із прийняттям у червні 1996 р. 
Конституції України на конституційно-
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му рівні було визначено статус Вер-
ховного Суду України як найвищо-
го судового органу в системі судів 
загальної юрисдикції. В Основному 
Законі було закріплено принцип вер-
ховенства права, визначено основні 
засади судочинства, гарантії незалеж-
ності й недоторканності суддів, серед 
яких, зокрема, — заборона впливати 
на суддів у будь-який спосіб та вста-
новлення юридичної відповідально-
сті за неповагу до суду і суддів. 

Подальше реформування судо-
устрою було здійснено з прийняттям 
Верховною Радою України Закону 
від 7 лютого 2002 р. «Про судоустрій 
Украї ни», яким деталізувалися вказа-
ні положення Основного Закону, а та-
кож установлювалися додаткові га-
рантії незалежності суддів.

Значним кроком в утверджен-
ні в Україні міжнародних стандартів 
захисту прав людини стало надання 
Верховному Суду України повноважень 
для перегляду тих судових справ, в яких 
мало місце порушення державою між-
народних зобов’язань. Це стало мож-
ливим після внесення відповідних змін 
до процесуальних кодексів, прийнят-
тя у 2006 р. Закону «Про виконання 
рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини».

Наступним етапом судової рефор-
ми стало прийняття у липні 2010 р. 
Закону «Про судоустрій і статус суд-
дів». Цим Законом закріплено кон-
цептуально нові підходи до визначен-
ня системи судів загальної юрисдикції, 
статусу суддів, порядку формування 
суддівського корпусу, здійснення 
суддівського самовряду вання, орга-
нізації матеріального й соціального 
забезпечення судів. Водночас із при-
йняттям цього Закону було внесено 
відповідні зміни і до процесуальних 
кодексів.

Кардинальних змін, що стосують-
ся повноважень та організації діяль-
ності, зазнав і Верховний Суд України. 
Згаданим Законом було ліквідовано 
судові палати та зменшено кількість 
суддів до двадцяти. Верховний Суд 

було позбавлено повноважень щодо 
перегляду справ у касаційному, ви-
ключному та винятковому поряд-
ках; ведення та аналізу судової ста-
тистики, вивчення та узагальнення 
судової практики; надання судам 
роз’яснень з питань застосування за-
конодавства на основі узагальнення 
судової практики та аналізу судової 
статистики; визнання нечинними 
роз’яснень пленумів вищих спеціалі-
зованих судів. 

Таким чином, Закон «Про су-
доустрій і статус суддів» суттєво обме-

жив повноваження найвищого судо-
вого органу в системі судів загальної 
юрисдикції, ускладнив організацію 
його роботи, а також створив пере-
шкоди для реалізації громадянами їх 
конституційного права на доступ до 
правосуддя.

Однак із прийняттям зазначеного 
Закону надзвичайно важливою нове-
лою в історії вітчизняного права стало 
запровадження у процесуальних ко-
дексах принципу обов’язковості судо-
вих рішень Верховного Суду України. 
Цей принцип полягає в обов’язково-
сті рішень Верховного Суду для всіх 
суб’єктів владних повноважень, які 
застосовують у своїй діяльності те чи 
інше положення нормативно-правово-
го акта, неоднаково застосоване в про-
цесі розгляду справи в касаційному 
порядку, а також для всіх судів України. 
На суди було покладено обов’язок при-
вести свою судову практику у відповід-
ність із рішенням Верховного Суду.

На відміну від постанов Пленуму 
Верховного Суду України, що мали ре-

комендаційний характер, постанови 
Суду в судових справах набули статусу 
своєрідного судового прецеденту.

На сьогодні Верховний Суд через 
надані ним правові висновки у кон-
кретних судових рішеннях спрямовує 
судову практику судів та діяльність 
відповідних державних органів у най-
більш важливих сферах життєдіяль-
ності держави. 

Безумовно, у світлі практики 
Європейського суду з прав людини 
обов’язковість правових позицій 
Верховного Суду України, викладе-
них у його рішеннях, є дієвим чин-
ником, який сприяє неухильному 
дотриманню права на справедливий 
суд, передбаченого ст. 6 Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод. Це підвищує ефек-
тивність діяльності судової системи 
та зміцнює довіру співвітчизників до 
національного судочинства.

У подальшому, з прийняттям Зако-
ну від 20 жовтня 2011 р. «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розгляду справ Верхов-
ним Судом України», було збільшено 
кількісний склад Верховного Суду до 
сорока восьми суддів, відновлено 
розгляд справ судовими палатами та 
внесено низку інших змін, якими до 
певної міри було оптимізовано діяль-
ність Суду. 

Водночас, на наше переконання, 
законодавство, яке регулює діяльність 
Верховного Суду, потребує істотного 
удосконалення. Передусім це зумов-
лено тим, що той обсяг повноважень, 
який на сьогодні має Суд, унеможлив-
лює виконання ним повною мірою тієї 
функції, що має бути притаманною 
йому як Верховному Суду, а саме — 
забезпечувати однакове і правильне 
застосування законів України всіма 
судами і забезпечувати єдність судо-
вої практики.

Користуючись тим, що в сьогод-
нішньому урочистому засіданні бере 
участь Голова Верховної Ради Воло-
димир Рибак, я коротко зупинюся на 
цьому питанні. 
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Судді Верховного Суду перекона-
ні в тому, що для здійснення своїх 
функцій Верховний Суд України як 
найвищий судовий орган у системі 
судів загальної юрисдикції повинен 
мати відповідний обсяг повнова-
жень. Він має забезпечувати єдність 
судової практики у сфері застосуван-
ня норм не лише матеріального, а й 
процесуаль ного права. Так само не по-
винно існувати обмежень його повно-
важень щодо перегляду справ у разі 
встановлення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана 
Україною, порушення державою між-
народних зобов’язань при вирішенні 
справи судом.

Доступ людини до правосуд-
дя в державі не повинен залежа-
ти від рішень судів нижчого рівня 
про допуск справи до проваджен-
ня у Верховному Суді України. По-
рядок перегляду справ Верховним 
Судом, визначений процесуальним 
законодавством, не повинен містити 
обмежень права учасників судового 
процесу безпосередньо звертатися до 
найвищого судового органу.

Необхідно також удосконали-
ти процесуальне законодавство, 
яке регулює діяльність Верховного 
Суду з розгляду судових справ. Перед-
бачивши, що висновки Верховного 
Суду за результатами розгляду спра-
ви є обов’язковими для всіх суб’єктів 
правозастосування, парламент дово-
лі поверхово урегулював питання про 
те, в якому процесуальному доку-
менті та в якому вигляді ці висновки 
мають бути викладені, з якого мо-
менту  вони набирать прецедентного 
значення, яку відповідальність несуть 
особи, які ігнорують їх. Це створює 
для суддів суттєві труднощі.

Зазначу, що відповідні законопро-
екти з метою виправлення цього ста-
новища неодноразово реєструвалися, 
проте їх розгляд так і не відбувся.

Змушений сказати ще про одну про-
блему, яка потребує законодавчого ви-
рішення. З прийняттям у липні 2010 р. 
Закону «Про судоустрій і статус суддів» 

усіх суддів України, зокрема і суддів 
Верховного Суду України,  було позбав-
лено гарантій соціального і матеріаль-
ного захисту. При цьому ці гарантії не 
були певними пільгами чи перевагами, 
вони були спрямовані на захист неза-
лежності судді та суду, на компенсацію 
тих втрат, яких неодмінно зазнавав 
суддя у зв’язку з позбавленням права 
займатися політичною діяльністю або 
бізнесом. Питання про повернення 
суддям цих гарантій є питанням честі 
для влади. До речі, відповідний за-
конопроект нещодавно зареєстрова-
ний у парламенті.

Повертаючись до сьогоднішньої 
події, хочу зазначити, що протягом 
90 років Верховний Суд накопичив 
величезний досвід правозастосовної 
діяльності, який формувався поколін-
нями суддів. 

Значний внесок у розбудову Верхов-
ного Суду України та розвиток правосуд-
дя в державі внесла повоєнна генерація 
суддів. На жаль, багатьох із них серед 
живих уже немає. Хочеться з великою 
шаною згадати таких видатних юристів, 
висококваліфікованих і високо мораль-
них суддів, як Олександр Никифорович 
Якименко, Петро Григорович Цупрен-
ко, Володимир Сергійович Стефанюк, 
Василь Гордійович Білоусенко, Микита 
Фролович Антонов, Василь Дмитрович 
Ярославський.

Хочеться також побажати здо-
ров’я і довгих років життя тим суд-
дям, які перебувають у відставці. 
Усіх не перерахую, обмежусь тільки 
тими, які десятиріччями працюва-
ли в Суді й по сьогоднішній день не 
переривають з нами зв’язку. Це — 

Віталій Федорович Бойко, Василь Ти-
мофійович Маляренко, Гаврило Іва-
нович Давиденко, Григорій Петрович 
Таран, Галина Миколаївна Омелья-
ненко, Євгеній Іванович Овчинніков, 
Тамара Миколаївна Роцька…

Нині суддівський корпус Верхов-
ного Суду України сформовано з ви-
сококваліфікованих та досвідчених 
кадрів судової системи. Більшість 
суддів значну або більшу частину 
свого життя віддали правосуддю. Тре-
тина з них має наукові ступені, що 
дає змогу поєднувати глибокі наукові 
знання з правозастосовною практи-
кою. За значний внесок у розбудову 
правової держави сорока чотирьом 
суддям присвоєно почесне звання 
«Заслужений юрист України». 

Попри всі труднощі та доволі не-
простий час ми повинні пам’ятати, що 
суддя завжди має залишатися взір-
цем моральності та втіленням спра-
ведливості, виявляти високе почуття 
відповідальності за доручену спра-
ву, виваженість у прийнятті рішень, 
принциповість і толерантність.

Незалежність, чесність, об’єктив-
ність, неупередженість при прийнятті 
рішень, високий професіоналізм, вір-
ність принципу верховенства права, 
відданість справі, гуманізм є запо-
рукою авторитету судді в суспільстві. 
Справедливість, відповідальність за 
долю кожної людини мають завжди 
залишатися незаперечними запові-
дями для кожного судді.

Отож, у цей святковий день від щи-
рого серця бажаю всім вам незламної 
сили духу, непохитної принциповості 
та державної мудрості у справі захи-
сту прав співвітчизників, забезпечен-
ня миру і злагоди в суспільстві. 

Міцного здоров’я вам на довгі 
роки, добробуту, щастя, оптиміз-
му і впевненості в майбутньому, 
родинного затишку, вагомих здобут-
ків в ім’я процвітання нашої держави. 

Невичерпної енергії та творчої 
наснаги! 

Щиро вітаю вас з нагоди 90-ї річ-
ниці Верховного Суду України!
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Матеріали XI чергового з’їзду суддів України

Як уже повідомлялося, 22 лютого цього року у приміщенні Верховного Суду України 
відбувся ХI черговий з’їзд суддів України. Пропонуємо увазі читачів звіт Ради суддів 
України, з яким виступив її голова, Перший заступник Голови Верховного Суду України 
Я.М. РОМАНЮК, та рішення з’їзду. 

Шановні делегати з’їзду та гості!
Шановні колеги!
На нашому суддівському форумі у такому 

представницькому складі в черговий раз зібра
лися найбільш авторитетні судді з метою здійс
нення ґрунтовного аналізу процесів, що відбува
ються в судовій системі, обговорення ідей щодо 
стану і розвитку судової влади України. Нам нале
жить вирішити цілий комплекс питань, які поста
ють перед суддівським співтовариством. Питань, 
важливих як для нас, так і для всього суспільства.

Впевнений, що з’їзд дасть новий імпульс 
для подальшого вдосконалення судової системи  
держави.

Період, що минув із часу проведення попе
реднього з’їзду, характеризується впроваджен
ням важливих здобутків судової реформи, у біль
шості з яких втілено рекомендації міжнародних 
документів. У процесі реформування визначено  
вектор розвитку судової системи, започаткова
но значні організаційні перетворення. Посиле
но інституційні гарантії незалежності суддів, 
підвищено рівень суддівського самоврядуван
ня, здійснено значне оновлення процесуального 

законодавства. Відбувається впровадження  
на практиці положень нового Кримінального 
процесуального кодексу України, завдяки якому 
наша держава у сфері регламентації криміналь
ного судочинства має досягти рівня розвинених 
демократичних країн. 

Упродовж цього року Україна вперше голо
вує в ОБСЄ. Для нашої держави це висока честь 
і водночас висока відповідальність. Одним із 
пріоритетів головування визначено захист фун
даментальних прав і свобод людини на всьо
му просторі ОБСЄ. Цей напрям покладає на 
Україну додаткові зобов’язання у цій сфері, в 
тому числі й щодо підвищення рівня судового 
захисту прав людини.

Президент України задекларував подальше ре
формування судової системи та процесуального 
законодавства, здійснюється підготовка відповід
них конституційних змін.

На нинішньому етапі на долю Ради суддів 
України у новому складі було покладено відпові
дальну місію практичного втілення та розвитку 
багатьох прогресивних новел, запроваджених у 
процесі реформування.
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Одним із наших пріоритетних завдань було 
забезпечити організаційну єдність функціону
вання судових органів, задля цього ми докладали 
значних зусиль.

Рада суддів України у своїй роботі керувалася  
тим, що ключовою фігурою у структурі судової  
влади, основною ланкою судової системи, що за
безпечує її дієвість, є суддя. Фігура судді завжди  
була основоположною в механізмі здійснення  
правосуддя.

І, безумовно, безпосередні носії судової влади 
(головна рушійна сила судової системи України, в 
якій працює 767 судів і 8200 суддів) мають потребу 
в структурах, здатних виразити їх інтереси. Саме 
на цьому постулаті ґрунтувалася діяльність Ради 
суддів України. Ми прагнули, щоб органами, які б 
представляли інтереси кожного судді, були саме 
органи суддівського самоврядування.

Принцип колективного вирішення справ вну
трішньо притаманний судовій владі. Його необ
хідно сприймати через призму правового статусу 
судді. Закон «Про судоустрій і статус суддів» про
голошує єдність системи судів загальної юрисдик
ції та єдиний статус суддів, який означає рівність 
суддів незалежно від місця в судовій системі, 
юрисдикції та інстанції. 

Судова влада не зможе функціонувати ефектив
но, якщо кожна з її складових обере свій шлях роз
витку. Дискусії завжди неминучі, проте має бути 
симфонія. Необхідно за будьяких умов уникнути 
дисонансу між суддями. Синхронізувати цей про
цес, виробити спільні для нас цілі, узгодити єдині 
шляхи їх досягнення — і було одним з основних  
завдань діяльності Ради суддів України.

Якщо болить один орган, то страждає увесь 
організм. Так і в судовій системі. Роздробленості 
не повинно бути. Тим більше неприпустимо, щоб 
від цього потерпали громадяни, які звертаються 
за судовим захистом. У зв’язку з цим ми докла
дали всіх зусиль для виконання саме консолідую
чої функції, забезпечуючи тим самим громадянам 
єдиний судовий захист як гарантію рівності всіх 
перед законом і судом.

Показовою в цьому плані стала принципова 
позиція Ради суддів України щодо кольору ман
тій суддів. У лютому 2011 р. ми прийняли рішен
ня, спрямоване на забезпечення єдиного (чорного) 
кольору мантії, що уособлює єдиний статус судді 
як носія судової влади.  

У Раді суддів України представлені і Конститу
ційний Суд України, і кожна юрисдикція, і різні ре
гіони. Таке представництво дає змогу належно оці
нювати стан судової системи та її проблеми. Наші 
зусилля були спрямовані на залучення кож     ного 

судді до діяльності із забезпечення правосуд
дя та участі в організації роботи судової системи.

Переконаний, подальше вдосконалення цієї 
функції полягає у розширенні компетенції органів 
суддівського самоврядування, що передбачатиме 
природні й логічні для них представницькі повно
важення у відносинах з іншими органами держав
ної влади та міжнародними організаціями. Це за
безпечило б посилення можливості суддівського 
співтовариства відстоювати потреби правосуддя 
на державному рівні.

Очевидно, що саме необхідністю виконання 
представницьких функцій зумовлена пропозиція 
Президента України, направлена на розгляд Кон
ституційної Асамблеї, щодо включення голови 
Ради суддів України до складу Вищої ради юстиції.

Рада суддів України вживала всіх заходів з ме
тою забезпечення самоорганізації суддівського 
співтовариства, намагалася бути консолідуючою 
ланкою для вироблення спільних рішень стосов
но функціонування судової влади, вдосконалення 
законодавства. Усі стратегічні питання вирішува
лися дуже виважено, з урахуванням думки суддів
ського корпусу.

Натомість для виконання таких важливих 
державних функцій органи суддівського само
врядування практично не наділені відповідними 
дієвими повноваженнями. Проте яким би склад
ним не був наш шлях, і як би важко не вирішува
лись наші проблеми, у своїй роботі ми виходили 
передусім із поставлених завдань і вживали всіх 
можливих заходів. Рада суддів України фактич
но брала участь і в бюджетному процесі, і в за
конопроектному, а не скаржилась на відсутність 
повноважень.

У цілому наші зусилля були спрямовані на те, 
щоб суддівське самоврядування стало значущим 
елементом у механізмі судової влади.

При цьому хочу наголосити, що попри зане
покоєння, які висловлювались, ми змогли уник
нути дублювання функцій органів суддівського 
самоврядування. Нам вдалося порозумітися з ко
легами й визначити алгоритм взаємодії — Рада  
суддів України опікувалася системними питан
нями, а ради суддів спеціалізованих судів —  
більш прикладними, які стосувалися окремого 
суду чи судді.

У своєму виступі я маю можливість зосереди
тися лише на найбільш важливих напрямах і ре
зультатах роботи Ради суддів України.

За період діяльності Ради суддів України 
проведено 32 засідання, прийнято 222 рішен
ня з актуальних питань вдосконалення судочин
ства, зміцнення статусу суддів, організаційно го 
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і фінансового забезпечення діяльності судів, ін
формаційної відкритості правосуддя. Особлива 
увага, безумовно, приділялася завданням, які 
були поставлені перед нами Х  позачерговим 
з’їздом суддів України.

Вважаю за необхідне детально висвітлити такі 
найбільш актуальні питання.

Найважливіша і, на жаль, одвічна тема — за
безпечення незалежності суддів. Завдання гло
бальне і довгострокове. 

На сьогодні в усьому світі аксіомою є те, що 
незалежність суддів — це фундамент, на якому 
основується верховенство права. Попри це про
блема забезпечення незалежності завжди акту
альна. Адже відстоювання незалежності — це не 
кампанія, а постійний процес.

І саме на органи суддівського самоврядування 
як пріоритетні покладено завдання вживати захо
ди щодо забезпечення незалежності суддів.

У своїй діяльності Рада суддів України керу
валася тим, що формального проголошення неза
лежності суддів недостатньо. В Україні мають бути 
забезпечені ефективні, а не декларативні гарантії 
незалежності суддів. Ми категорично відстоювали 
позицію, що такі гарантії мають бути представлені 
не абстрактними тезами, а практичними пропози
ціями і конкретними діями. 

Суддівський корпус України всіляко підтри
мує вжиття Президентом України системних 
заходів у цій сфері. Зокрема, глава держави іні
ціював прийняття Верховною Радою України 
Закону «Про внесення змін до деяких законо
давчих актів України щодо посилення гарантій 
незалежності суддів», а також вніс на розгляд 
Конституційної Асамблеї проект Закону «Про 
внесення змін до Конституції України щодо  
посилення гарантій незалежності суддів». Ці 
законодавчі інціативи були предметом розгля
ду Ради суддів України, на них надано схвальні 
висновки. Такий рівень уваги до цієї проблеми 
свідчить про її гостроту.

Незважаючи на інституційне посилення га
рантій незалежності суддів, які повною мірою 
відповідають міжнародним стандартам, пробле
ми забезпечення незалежності суддів виникають 
практично на всіх етапах їх професійного життя.

За результатами проведеного Радою суддів 
України спільно з Центром суддівських студій 
влітку 2011 р. моніторингу незалежності суддів, 
міжнародні експерти відзначили позитивний при
клад Президента України, який постійно в публіч
них заявах висловлює повагу до незалежності су
дів та суддів. На жаль, його приклад не завжди 
наслідують інші посадовці.

Особливо тема зневажливого ставлення до су
дів стала предметом спекуляцій напередодні пар
ламентських виборів.

Не можу в черговий раз обійти увагою демон
стративну позицію колишнього Віцепрем’єрмі
ністра України — міністра соціальної політики 
України С.Л. Тігіпка. В ефірі одного із загально
національних телеканалів у вересні 2012 р. він 
заявив: «Суди працюють на якесь замовлення…  
Ми зменшили адміністративний тиск на них, але 
вони практично працюють самі на себе, і правди 
там сьогодні ні люди, ні підприємства практично 
не знаходять. Це головна біда».

Подібні висловлювання, які не личать дер
жавному посадовцю такого високого рівня, 
С.Л. Тігіпко дозволив собі не вперше. Вони про
звучали вже після того, як аналогічні звинувачен
ня суддів цим же політиком серед інших причин 
зумовили прийняття Радою суддів України звер
нення до суб’єктів виборчого процесу.

У зв’язку з цим Рада суддів України змушена 
була поінформувати Президента України та звер
нутися до Прем’єрміністра України з проханням 
вжити відповідні заходи реагування, що, врешті, 
стало результативним.

Проте буквально тиждень тому ще більш 
неприпустимі висловлювання стосовно суддів 
прозвучали у виступі колишнього міністра юс
тиції, а нині — співголови Комісії зі зміцнення 
демократії та утвердження верховенства права 
С.П. Головатого. В ефірі телеканалу «Інтер» він за
явив, що в Україні судді знущаються над людьми, 
чинять свавілля, яке веде до тиранії, приймають 
несправедливі рішення за гроші, а також вживав 
щодо суддів такі грубі вислови, які я не можу собі 
дозволити процитувати.

Відповідне звернення з’їзду суддів до Прези

дента України у зв’язку з цими висловлюваннями 
С.П. Головатого, який позиціонує себе як побор
ник верховенства права, пропонується в проекті 
рішення з’їзду. 

Я хочу звернутися до таких посадовців: пра
восуддя — це не власність державної влади. Це 
соціальна цінність демократичного суспільства, 
що належить усім громадянам країни. Образи та 
приниження суддів — це передусім посягання на 
авторитет держави, адже судді ухвалюють рішен
ня не від свого імені, а від імені України. Без пра
восуддя не зможе жити ніхто, адже ніщо не здатне 
його замінити.

Необхідно наголосити, що випадки спроб 
здійснити тиск на суддів є далеко не поодинокими. 
Останнім часом особливого поширення набули 
такі методи впливу на правосуддя, як різні пікети, 
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голодування, мітинги. Вони в основному організо
вуються політичними силами з метою досягнення 
бажаних результатів розгляду конкретних справ.  
Під гаслами боротьби за справедливість такі ак
ції є формою впливу на судочинство.

Найпростіше спрямувати потоки негативу, які 
з’являються в суспільстві, на суди. Легше за все 
вказати на суддів як на винуватців усіх негараздів. 
Проте це надзвичайно небезпечно, адже суд — це 
один із оплотів демократії.

З метою усунення зазначених негативних явищ 
Рада суддів України 29 серпня 2012 р. прийняла  
звернення до суб’єктів виборчого процесу та  
21 вересня 2012 р. — звернення до засобів масової 
інформації, із закликом утримуватися від дій, які 
могли б призвести до втручання у здійснення пра
восуддя, впливу на суд і неповагу до суду, а також 
перешкоджання ухваленню законних і обґрун
тованих судових рішень. Поінформовано також 
Президента України про факти дискредитації су
дової влади, що мали місце під час публічних ви
ступів окремих представників органів державної 
виконавчої влади.

З метою протидії спробам впливу на суддів 
Рада суддів України вживала також інші сис
темні заходи. Зокрема, новелою Закону «Про су
доустрій і статус суддів», яку, до речі, відзначи
ли як прогресивну й міжнародні експерти і яку 
ставлять за приклад іншим державам, є право 
судді, що вбачає загрозу своїй незалежності, 
безпосередньо звернутися до Ради суддів. Ми, 
у свою чергу, зобов’язані невідкладно перевіри
ти таке звернення й ужити відповідних заходів  
реагування.

Кожен такий випадок був предметом розгляду 
Ради суддів України, яка намагалася всіма можли
вими способами виправити ситуацію. Невідклад
но призначалося вивчення цього питання членом  
Ради суддів, звернення судді розглядалось на на
шому найближчому засіданні та відповідно до ре
зультатів розгляду направлялось до Генеральної 
прокуратури України, Міністерства внутрішніх 
справ України чи інших повноважних органів дер
жавної влади.

Проте слід визнати, що на сьогодні в нас не
достатньо важелів впливу для усунення загроз 
незалежності суддів. На практиці більшість 
повноважень Ради суддів України виявляють
ся декларативними. Наші права у цій сфері об
межуються одними тільки зверненнями з від
повідними пропозиціями до органів державної 
влади та місцевого самоврядування, що, як за
свідчує практика, нерідко залишаються поза їх  
увагою.

Необхідно законодавчо вирішити проблему 
взаємодії Ради суддів України з іншими органами 
державної влади, запровадити механізм ефектив
ної протидії органів суддівського самоврядування 
спробам посягань на незалежність суддів.

Зокрема, експерти Ради Європи у Звіті щодо 
органів суддівського самоврядування та кар’єри 
суддів (березень 2011 р.), зазначають про важ
ливість того, щоб рада суддів була органом  
прийняття рішень, а не органом, що приймає 
лише рекомендації на адресу інших державних 
органів.

Необхідно, щоб усі звернення органів суддів
ського самоврядування були предметом обов’яз
кового та невідкладного розгляду, а також вжит
тя відповідних заходів реагування. І Рада суддів 
України виступила з такою законодавчою ініціа
тивою, подавши відповідні пропозиції до Кабінету 
Міністрів України.

Проте ми знаходили можливі способи ви
рішення цих питань і за наявних повноважень. 
Щодо більшості питань була розгорнута широ
ка дискусія, в якій брали участь юристипракти
ки, представники громадськості та ЗМІ, зарубіж
ні експерти. Ми активно співпрацювали також з 
інститутами громадянського суспільства.

Завдяки безкомпромісній позиції Ради суд
дів України щодо відстоювання інтересів суддів
ського співтовариства вдалося уникнути багатьох 
помилок. 

Рада суддів України брала активну участь 
також у вдосконаленні правової бази з метою 
зміцнення статусу суддів, зокрема в розробці за
конопроектів, які ми подавали суб’єктам права 
законодавчої ініціативи.

За період своєї роботи Рада суддів України роз
робила та внесла суб’єктам права законодавчої іні
ціативи 12 законопроектів.

Ми послідовно наполягали на тому, що з ме
тою запобігання загрозам незалежності доціль
но було б передбачити право Ради суддів України 
надавати висновки щодо відповідних законопро
ектів. Такі висновки повинні мати правове зна
чення і обов’язково враховуватись Парламентом. 
Ці зміни дали б змогу включити Раду суддів 
України у законотворчий процес як обов’язко
вого учасника. Аналогічна практика у Ради суд
дів України вже напрацьована. Конституційний 
Суд України  у всіх випадках розгляду справ, 
пов’язаних із здійсненням правосуддя, направ
ляє нам такі подання. Зокрема, ми підготували 
сім правових висновків стосовно порушених пи
тань. І в більшості випадків Конституційний Суд 
дослухався до нашої позиції.
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Однак хочу наголосити, що найкращим пре
вентивним механізмом від необґрунтованого  
втручання в діяльність суддів є не інституційні га
рантії, а рівень розвитку правосвідомості в цілому, 
повага до суддівського статусу, а також зацікавле
ність інших органів державної влади в забезпечен
ні незалежності суддів. 

Громадськості необхідно усвідомити, що суд
ді, відстоюючи свою незалежність, дбають не ли
ше про себе (вони люди стійкі, досвідчені, можуть 
витримати багато випробувань). Але ж чи заінте
ресоване в цьому суспільство?

Рада суддів України постійно переймалася пи
таннями соціального захисту суддів як однією зі 
складових незалежності. Напрацьовувались та по
давались суб’єктам права законодавчої ініціативи 
відповідні законопроекти.

У січні цього року ми звернулися до Уряду  
та народних депутатів України — членів Комі
тету з питань верховенства права і правосуддя 
стосовно підтримки розробленого нами законо
проекту про внесення змін до Закону «Про су
доустрій і статус суддів» щодо посилення гаран
тій незалежності суддів. 

Законопроект має врегулювати комплекс пи
тань щодо матеріального і соціальнопобутового 
забезпечення суддів, зокрема відновити рівень га
рантій, які існували до прийняття цього закону.

Ми запропонували передбачити: недопущення  
звуження змісту та обсягу гарантій незалежності 
судді, у тому числі рівня його матеріального і со
ціальнопобутового забезпечення, відновлення 
права на відставку судді за станом здоров’я, що  
перешкоджає продовженню виконання обов’яз
ків, стосовно виплати премій, щодо розширення  
посад для зарахування до суддівського стажу, га
рантій щодо забезпечення суддів житлом, а також 
умов медичного обслуговування, санаторноку
рортного лікування тощо.

Більшість із цих питань Рада суддів України 
порушувала неодноразово.

Ми також наполягаємо на відновленні норми 
щодо розміру щомісячного довічного грошового 
утримання судді у відставці, яка була запровадже
на Законом «Про судоустрій і статус суддів». Екс
перти Ради Європи визнали прогресивним право
ве регулювання у цій сфері і вказали як на взірець 
для інших країн регіону. Натомість це досягнення 
було знівельовано в результаті проведення пенсій
ної реформи.

Сподіваємось, що наші ініціативи буде втіле
но в життя, органи, від яких залежить вирішення 
цих питань, до нас дослухаються. Адже Прези
дент України у виступі на церемонії складення 

присяги суддями, вперше призначеними на по
саду, у грудні 2012 р. запевнив: «Незважаючи на 
продовження економічної кризи та обмеженість 
бюджетних ресурсів, ми продовжимо наполегли
во працювати в напрямі посилення соціального 
захисту суддів та забезпечення належних умов їх 
праці».

Рада суддів України не залишилась також 
осторонь проблеми захисту незалежності суд
дів у питанні щодо перевірки судів органами  
контрольноревізійної служби (тепер — Держав
ної фінансової інспекції). Наша позиція поляга
ла в тому, що представники органів виконавчої  
влади не в праві перевіряти фінансову дисципліну 
судових установ. За міжнародними стандартами 
такими повноваженнями наділяються рахункові 
палати. Тим самим унеможливлюється конфлікт 
інтересів. Адже, з одного боку, ці органи перевіря
ють дотримання судами бюджетного законодав
ства, а з другого — в самих судах перебувають на  
розгляді тисячі справ, у яких ці ж служби є сторо
нами спору. За таких обставин можуть виникнути 
об’єктивні сумніви щодо неупередженості суду.

З огляду на це Рада суддів звернулася до Прези
дента України з проханням дати доручення Уряду 
щодо недопущення вчинення органами виконав
чої влади дій, які можуть поставити під сумнів  
незалежність судів, зокрема проведення таких  
перевірок.

Разом із тим життя ставило перед нами й інші 
виклики, які потребували нагального реагуван
ня. Такі проблеми, зокрема, створила норма за
кону щодо заповнення та оприлюднення що
річних декларацій про майновий стан суддів. 
Рада суддів України розуміла можливі загро зи й 
усвідомлювала потребу в негайному втручанні. 
Врешті вдалося переконати Міністерство фінан
сів, що затверджена форма декларації ставить 
під загрозу незалежність судді. Адже за на 
явності оприлюдненої інформації про його міс
це проживання та місцезнаходження нерухомо
го майна сторони процесу могли використати ці 
дані для тиску на суддю. Спершу ми домоглися 
внесення змін до порядку заповнення деклара
ції, за якими графи щодо місця свого проживан
ня та місцезнаходження нерухомого майна судді 
могли заповнювати за власним бажанням, а че
рез рік вдалося на законодавчому рівні позбави
ти суддів обов’язку подвійного декларування — 
і за Законом «Про засади запобігання і протидії 
корупції», і за Законом «Про судоустрій і статус 
суддів». Одночасно було врегульовано питання 
щодо неоприлюднення особистих даних із де
кларацій суддів.
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Вважаю, що нікого не потрібно переконува
ти в тому, скільки загроз вдалося відвернути зав
дяки нашій принциповій позиції. 

Підсумовуючи, підкреслю: тема незалежнос
ті залишається актуальною, що потребує враху
вання при розробці відповідної державної полі
тики у сфері правосуддя і вжиття дієвих заходів. 

Проте саме нам, суддям, необхідно постійно 
відстоювати нашу незалежність, захищаючи при 
цьому не лише свій статус, а й інтереси держави 
та суспільства. А органам суддівського самовря
дування належить цей процес очолити.

У центрі уваги Ради суддів України перебува
ли також питання моральноетичного характеру 
поведінки суддів. Суддя — це більш ніж профе
сія. Це спосіб життя за особливим кодексом честі. 
Високий статус судді зобов’язує його завжди бути 
еталоном у всіх відношеннях. Вкрай важливо при 
цьому регулювати поведінку судді однозначни
ми і прозорими нормами з метою уникнення до
вільних стандартів.

У зв’язку з цим на виконання рішення Х з’їзду 
суддів України при розробці Кодексу суддівської 
етики ми виходили з того, що має бути звід чіт
ких правил. Судді повинні усвідомлювати, якої 
поведінки від них очікують, і суспільство про це 
має знати. Кодекс покликаний стати інструмен
том професійного і моральноетичного зміцнення  
суддівського корпусу.

Перед нами постало особливо складне завдан
ня, адже суддівська етика — тонка матерія. Навіть 
на міжнародному рівні немає універсальних стан
дартів у цій сфері.

У зв’язку з цим при підготовці Кодексу суддів
ської етики була проведена велика робота на ос
нові широкого суспільного обговорення. Проект 
кодексу було надіслано в усі суди, проведено сім 
регіональних круглих столів, у яких взяли участь 
судді, науковці та представники громадськості. 
Результати обговорення підбито на міжнародній 
науковопрактичній конференції за участю зару
біжних фахівців. На офіційному вебпорталі судо
вої влади було створено форум для обговорення 
пропозицій.

Новий Кодекс суддівської етики — це універ
сальний звід правил для кожного судді. Чинний 
на сьогодні Кодекс професійної етики судді був 
затверджений ще у 2002 р. За цей період склалась 
певна практика його застосування, виявлено по
ложення, що потребують коригування, зазнала 
значних змін законодавча база правосуддя. Все це 
зумовило необхідність вдосконалення і розвитку  
положень про суддівську етику. Новий проект  
редакції Кодексу відповідає як законодавству,  

так і вимогам часу, є близьким до Бангалорських 
принципів поведінки суддів. Більш детально про 
зміст Кодексу доповість секретар Ради суддів 
України Т.П. Козир. 

Хочу звернути увагу на таке. Одним із ключо
вих у новій редакції Кодексу є питання відмежу
вання принципів поведінки судді від системи дис
циплінарних норм. Ми пропонуємо таке рішення: 
порушення стандартів професійної етики, вста
новлених цим Кодексом, не тотожні складам дис
циплінарних проступків та підставам дисциплі
нарної відповідальності суддів. 

Важливою новелою є також утворення при Раді  
суддів України дорадчого органу — комісії з пи
тань суддівської етики для надання консультатив
ної допомоги щодо правил етики суддів.

Не менш важливим завданням, поставле
ним перед Радою суддів України з’їздом суддів,  
була й розробка пропозицій щодо законодавчого 
визначення норм навантаження на одного суддю.

Такі спроби здійснюються далеко не вперше. 
Цим питанням займалися ще попередні склади 
Ради суддів України, і Х з’їзд суддів доручив нам 
довести цю роботу до логічного завершення.

Завдання є суттєвим. Нам необхідно виробити 
критерії, які б дали змогу з урахуванням медич
них показників визначити обсяг роботи, за яко
го суддя міг би працювати найбільш ефективно 
та якісно. Коли ж суддя працює з перевищенням 
нормативу, очевидно, збільшується ймовірність 
помилкового рішення, а він вершить людські долі.

Потрібно надати можливість судді розгляда
ти справи з усією ретельністю, а не за існуючих 
на сьогодні умов, коли розгляд справ фактично 
поставлено на конвеєр. Надмірне навантаження 
просто змушує суддів поставити здійснення пра
восуддя на потік, що є неприпустимим.

Завдяки цьому документу, поперше, слід бу
де визначати потреби в кількісному складі суддів 
у кожному суді й, подруге, перевищення визна
ченого методикою нормативу навантаження да
ватиме можливість установлювати надбавку до 
розміру суддівської винагороди за напруженість 
роботи. Адже загальновідомо, що в різних регіо
нах, а подекуди й у різних судах одного регіону 
навантаження на суддю істотно різняться, хоча  
розмір суддівської винагороди однаковий для всіх, 
і цей фактор у законі не враховано.

З цією метою Рада суддів України звернулась 
до експертів проекту «Справедливе правосуддя» 
USAID, які мають досвід експертного визначення 
норм навантаження на суддів у зарубіжних дер
жавах. За допомогою незалежних фахівців цього 
проекту проведено дослідження, в якому взяли 
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участь 66 % голів місцевих загальних судів та по
над 4 тис. суддів із 84 цих судів. У результаті було 
визначено середній час, необхідний для підготов
ки та розгляду кожної категорії справ.

На основі цього дослідження Рада суддів Украї
ни погодила проект Закону про внесення змін до 
Закону «Про судоустрій і статус суддів» та звер
нулася з цією ініціативою до Кабінету Міністрів 
України.

Хочу наголосити: незважаючи на переванта
ження, судова система України виявилась дуже 
витривалою, долаючи всі перешкоди та працюючи 
на межі своїх можливостей.

Збільшення навантаження на суддів є сучасною 
тенденцією розвитку правосуддя і в зарубіжних 
державах. Проте жодна судова система не в змозі 
розширюватися необмежено.

Очевидно, що без запровадження принципово 
нових підходів проблему зниження навантажен
ня на суддів вирішити неможливо. Потрібно за
стосовувати методи, які широко зарекомендува
ли себе у світі. Ми уникнемо колосальних витрат, 
якщо знімемо з судів невластиві їм функції. Не
обхідно також усунути недосконалість норм, які 
створюють у багатьох випадках спірні ситуації 
штучно, зумовлюючи ініціювання багатьох одно
типних позовів.

Безумовно, ті виклики та випробування, які 
на сьогодні постають перед судовою системою 
України, не унікальні. Аналогічні проблеми були 
характерними і для багатьох інших держав. Од
нак чітке усвідомлення нашої стратегічної цілі та  
механізмів, які забезпечать її досягнення, допомо
же зробити систему правосуддя прозорішою та 
ефективнішою. Адже важливим є не так станови
ще, в якому ми перебуваємо, як напрям, в якому 
ми рухаємось.

Задля цього у грудні минулого року Радою суд
дів України затверджено Стратегічний план роз
витку судової влади України на 2013—2015 роки. 
Ним передбачено, що розвиток правосуддя має  
бути спрямований передусім на забезпечення  
його доступності, справедливої судової процеду
ри, незалежності, неупередженості, професіона
лізму суддів, ефективності судового захисту.

При розробці цього Стратегічного плану було 
проведено серйозну роботу із залученням провід
них зарубіжних експертів, суддівського корпусу,  
юристівпрактиків і громадськості. Було також  
організовано 11 регіональних круглих столів, під
сумки обговорення підбито на міжнародній нау
ковопрактичній конференції.

Прошу делегатів з’їзду підтримати цей план, 
щоб позиція суддівського корпусу стала орієнти
ром для законодавця у визначенні напрямів по
дальшого реформування судової системи. 

Крім того, Радою суддів було вжито комплекс 
заходів, спрямованих на забезпечення права гро
мадян на доступ до правосуддя. Щоб отримати 
об’єктивну картину проблем у цій сфері, ми вирі
шили з’ясувати думку безпосередньо суспільства. 

З цією метою 15 серпня минулого року спільно 
з Центром суддівських студій ми провели моніто
ринг стану незалежності суддів у всіх апеляцій
них і місцевих судах, у якому взяла участь понад  
21 тис. респондентів. Було здійснено унікальне за 
масштабом і комплексністю опитування грома
дянвідвідувачів судів щодо їх оцінки незалежнос
ті, неупередженості та доступності правосуддя. До 
анкети вперше включено, наприклад, питання що
до зручності умов перебування громадян у суді; 
ефективності організації роботи суду; коректності 
ставлення суддів і працівників апарату.
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Результати проведеного моніторингу дали змо
гу виявити найбільш проблемні питання в органі
зації роботи судів, які потребують усунення.

З метою забезпечення права кожного на су
довий захист і на виконання відповідного до
ручення Президента України нами затверджено  
План заходів щодо підвищення рівня правових 
знань громадян про судові процедури, функціо
нування судової системи та порядок захисту своїх 
прав і охоронюваних законом інтересів. 

Прошу схвалити розроблений нами План за
ходів, щоб цей документ став керівництвом до дії 
для кожного суду.

Розбудова в Україні інформаційного суспіль
ства передбачає також інформаційну відкритість 
здійснення правосуддя. У зв’язку з цим Рада суд
дів України приділяла значну увагу проблемам 
взаємо відносин преси і судів, розробці чітких 
принципів їх співробітництва. Ми виходили з то
го, що саме наша закритість породжує інформа
ційний вакуум, який зумовлює виникнення хиб
них стереотипів про роботу судів.

Рада суддів України керувалася тим, що з ме
тою забезпечення підвищення відкритості здійс
нення правосуддя необхідно змінити підхід до 
роботи зі ЗМІ. Якщо ми самі не будемо заявляти 
про свою позицію, її висловлять інші — замість 
нас. Домисливши і приписавши ті мотиви й дії, які 
не відповідають дійсності. І потім ми самі будемо 
скаржитись на некомпетентність журналістів та 
заангажованість експертів. Чи не простіше й до
цільніше нам самим відповідати на ті запитання, 
які ставить перед нами суспільство через ЗМІ?

Проте ми не повинні чекати, доки журналісти 
почнуть об’єктивно висвітлювати роботу судів. Ми 
разом — і судді, і ЗМІ — повинні попрацювати над 
зміною нашої взаємодії для її покращення.

Безумовно, судова влада в змозі виконувати 
свою суспільну місію тільки за умови досягнен
ня високого ступеня довіри до суду. У висновках 
за результатами моніторингу, про який я вже го
ворив, експерти зазначають, що лише 20 % опи
таних громадян формують своє ставлення до 
судів із власного досвіду. Очевидно, що на по
казник довіри інших громадян, яких більшість, 
впливають передусім сформовані стереотипи 
про стан правосуддя, а також інформація, от
римана зі ЗМІ.

Необхідно також наголосити, що суди функціо
нують не ізольовано від суспільства. Для судової 
системи характерні такі ж проблеми, які є анало
гічними для всіх державних інститутів. У зв’яз
ку з цим і довіра громадян до судів перебуває на  
тому ж рівні, що і до інших органів державної 

влади. Показовими у цьому плані є дані Європей
ського соціального дослідження, згідно з якими 
довіра українців до судів становить 2,1 бала за 
5бальною шкалою. Рівно такий же рівень довіри 
громадян до Уряду, Прокуратури, міліції, а також 
страхових компаній. Не набагато вищим є цей по
казник щодо ЗМІ, органів Державної податкової 
інспекції, місцевих органів влади, армії, профспі
лок і приватних підприємців — від 2,3 до 2,9 бала. 
Натомість щодо Парламенту й політичних партій 
він ще нижчий — 2,0 бала. 

Крім того, звертає на себе увагу динаміка по
казника довіри громадян до судовоправової сис
теми: у 2007 р. він становив 2,45 та знизився до 
1,91 у 2009 р. Натомість у 2011 р. знову збільшив
ся до 2,26.

Результати цього дослідження також засвідчи
ли, що абсолютної довіри до судовоправової сис
теми немає в жодній країні Європи. Навіть у таких 
розвинених демократичних державах, як Велика 
Британія і Франція, він становить 5,2 та 4,9 бала 
відповідно за 10бальною шкалою.

На думку експертів, на показник довіри грома
дян до суду впливають різні фактори, в тому чис
лі відсутність стриманості у висловленні власних 
суб’єктивних думок щодо судових рішень і суддів 
представниками влади та ЗМІ. Підвищити довіру 
до правосуддя можливо, як мінімум, завдяки при
пиненню приниження авторитету судової влади 
чиновниками різних рівнів і політиками у ЗМІ.

У зв’язку з цим для того, щоб змінити на сьо
годні громадську думку, недостатньо лише ухва
лення законних і справедливих судових рішень.  
До свідомості кожного необхідно донести, що ша
нобливе ставлення до суду повинно стати ознакою 
національної гідності.

Суди розглядають величезну кількість справ, 
більшість із них  — правильно і з дотриманням 
строків.

Так, у 2012 р. на розгляд судів першої інстанції 
надійшло 4,2 млн. справ і матеріалів, розгляну
то — 4,4 млн. справ і матеріалів. При цьому на
явна позитивна динаміка з більшості показників 
оперативності розгляду справ. Зокрема, кількість  
справ, розглянутих понад строки, встановлені  
ЦПК, у 2012 р. зменшилась на 30 % щодо рів
ня 2011 р. У господарських справах цей показник 
зменшився на 15 %. Кількість кримінальних справ, 
призначених до розгляду з порушенням строків, 
зменшився на 43,5 %. 

Високими залишаються показники якості роз
гляду справ. Зокрема, питома вага скасованих і змі
нених в апеляційному порядку судових рішень 
місцевих судів у 2012 р. у господарських справах 
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становить 4,0 %, у цивільних справах — 4,9 %. 
Питома вага кількості осіб, стосовно яких в апе
ляційному порядку скасовано і змінено вироки міс
цевих судів у кримінальних справах, — 7,6 %.

Ці цифри красномовно свідчать про те, що, 
незважаючи на постійне недофінансування, тиск, 
надмірне навантаження, судова система працює  
ефективно. Суддям про це добре відомо. Про
те цього замало — потрібно, щоб про це зна ло 
і суспільство.

Більшість журналістів, які висвітлюють юри
дичну тематику, прекрасно володіють питаннями 
щодо правосуддя, щиро бажають зміцнення судо
вої  влади. І нам, суддям, потрібно з ними спів
працювати, щоб зламати стіну недовіри між нами. 

З метою зміни такої ситуації та подолання нега
тивних явищ у цій сфері Рада суддів України у ли
стопаді 2012 р. затвердила Концепцію інформа
ційнокомунікаційної стратегії, яка виноситься 
сьогодні на ваше схвалення. З метою забезпечен
ня прозорості та відкритості роботи Ради суддів 
України діє наш офіційний сайт, на якому також 
запроваджено форум для забезпечення зворотно
го зв’язку з громадськістю.

Рада суддів України здійснила також значний об
сяг роботи щодо підготовки цілої низки норматив
них документів, яких вимагав реформений закон.

У стислі строки ми мали розробити та затвер
дити Положення про автоматизовану систему доку
ментообігу суду, Положення про Державну судову 
адміністрацію України, Положення про автомати
зовану систему визначення члена Вищої кваліфі
каційної комісії суддів України, який проводитиме 
перевірку даних щодо наявності підстав для при
тягнення судді до дисциплінарної відповідальності, 
Положення про порядок обрання суддів — членів 
кваліфікаційнодисциплінарних комісій адвока
тури України, Положення про помічника судді су
ду загальної юрисдикції, зразки посвідчень судді, 
голови суду та його заступника, судді у відстав
ці, народного засідателя та присяжного; погодити 
Положення про службу судових розпорядників та 
організацію її діяль ності тощо. 

Безумовно, затвердженню кожного з цих до
кументів передували ґрунтовна робота із залучен
ням фахівців і широке обговорення.

У центрі уваги Ради суддів України постійно 
перебували також питання фінансової складової 
незалежності суддів.

На сьогодні неналежний стан фінансування 
судів переносить це питання в політичну пло
щину. Проблеми судів, що виникають на ґрунті 
незадовільного фінансування, стають пробле
мами мільйонів людей, які втрачають віру не 

лише в правосуддя, але і в державу. Стан при
міщень судів у численних випадках настільки 
незадовільний, що взагалі компрометує право
суддя.

Динаміка бюджетних асигнувань за остан
ній період свідчить про наявність певних пози
тивних зрушень щодо фінансування судів. Так,  
у 2013 р. бюджет судової влади становить близько  
4,9 млрд. грн, що на 2,15 млрд. грн, або 77 % більше, 
ніж у 2010 р. Щодо рівня 2012 р. відбулося зростан
ня на 93,7 млн. грн, або 1,9 %.

Натомість, незважаючи на збільшення від
сотка задоволення бюджетного запиту судо
вої влади — з 29 % у 2010 р. до 47 % у 2013 р.,  
все ж стан фінансування судової системи на рів
ні, що не забезпечує навіть половину від потре
би, є неприпустимим.

При цьому питома вага видатків на фінан
сування судової влади у видатковій частині 
Державного бюджету у 2010 р. була мізерною — 
лише 0,9 %, у 2013 р. — також тільки 1,2 %.

Відбувається це передусім тому, що судова си
стема виступає в ролі прохача, адже рішення про 
виділення фінансових ресурсів приймають органи 
виконавчої та законодавчої влади.

У зв’язку з цим одним із головних завдань, 
що постали перед нами, є необхідність зміни 
принципів фінансування судової системи та 
встановлення контролю з боку суддів за судо
вим бюджетом. Рада суддів України на загаль
нодержавному рівні постійно привертає увагу 
до цієї проблеми і вживає дієвих заходів щодо 
виправлення ситуації.

Ми наполягали на виключенні органів вико
навчої влади із процесу формування бюджету су
дової системи. З огляду на принцип розподілу вла
ди та незалежність суддів неприйнятним є те, що 
Міністерство фінансів може скорочувати бюджет
ний запит судової влади. Це передбачають і реко
мендації міжнародних документів.

Європейська хартія про статус суддів наголо
шує, що судді повинні брати участь у прийнятті 
будьяких рішень, пов’язаних із визначенням бю
джетних коштів, які виділяються судам. Тому ми 
постійно наполягали на встановленні обов’язко
вої участі Ради суддів України в розрахунку по
треб фінансового забезпечення судів, його обго
воренні Урядом і Парламентом.

На превеликий жаль, у нас цей принцип у 
законодавстві не закріплено. Основним гравцем  
на фінансовому полі, який має захищати інтере
си судів, є Державна судова адміністрація Украї
ни. Саме через ДСА ми й намагаємося впливати 
на процес формування бюджету судової влади.



19

М
а

те
рі

а
л

и
 X

I ч
ер

го
во

го
 з

’їз
д

у 
с

уд
д

ів
 у

кр
а

їн
и

№ 3 ( 1 5 1 ) ’ 2 0 1 3

Ми постійно акцентували увагу ДСА на тих 
принципах і підходах, які мають відстоювати
ся при складанні проекту державного бюдже
ту. А у 2011 р. ми наполягли на розгляді Радою  
суддів України інформації ДСА щодо визначен
ня видатків на фінансування судів, у 2012 р. Рада 
суддів України погоджувала бюджетний запит 
ДСА на 2013 р. 

Представники Ради суддів України також бра
ли участь у нарадах, що проводилися в Міністерстві 
фінансів, Кабінеті Міністрів України, на яких від
стоювали свою позицію.

Крім того, Законом «Про судоустрій і статус 
суддів» передбачено прогресивну норму що
до повноваження конференцій суддів обгово
рювати і вирішувати питання фінансування та 
організаційного забезпечення діяльності судів. 
Я  не  одноразово наголошував на необхідності 
втілення цього механізму на практиці з метою 
підсилення бюджетного запиту позицією саме 
суддівського корпусу. 

Проте попри відсутність у Ради суддів України 
реальних важелів впливу на бюджетний процес 
завдяки нашій принциповій позиції все ж таки 
вдалося досягнути позитивних зрушень у стані 
фінансування судової системи.

Зокрема, Міністерство фінансів наполяга
ло, щоб суддівська винагорода та оплата пра
ці працівників апарату здійснювалися за раху
нок коштів, що надходитимуть від судового 
збору, які за законом повинні спрямовуватися 
виключно на здійснення правосуддя. Ми наго
лошували на неприпустимості такого підходу, 
оскільки суди не є госпрозрахунковими орга
нізаціями і не мають залежати від наповнення 
спеціального фонду держбюджету. Проти цього 
Рада суддів України категорично заперечува
ла, і врештірешт Міністерство фінансів з нами  
погодилося. 

Було досягнуто домовленості, що видатки на 
оплату праці суддів виділятимуться із загального 
фонду. Компроміс зводився до того, що працівни
ки апарату судів отримуватимуть заробітну плату 
все ж за рахунок надходжень від сплати судового 
збору.

Проте у зв’язку з цим у 2012 р. виникла критич
на ситуація з фінансуванням видатків на оплату 
праці працівників апаратів місцевих та апеляцій
них судів, оплату комунальних послуг та енерго
носіїв, а також поточних видатків на забезпечення 
судочинства.

Зокрема, різниця між розрахованою потре
бою у видатках на оплату праці працівників апа
рату судів і нарахування на фонд заробітної плати 

та видатками, передбаченими у Державному бю
джеті, становить близько 2 млрд. грн. 

Завдяки докладеним нами спільно з ДСА зу
силлям, зверненням Голови ДСА до Президента 
України, Кабінету Міністрів України та Голови 
Комітету Верховної Ради України з питань бю
джету у квітні було внесено зміни до Закону «Про  
Державний бюджет України на 2012 рік». Видатки 
на фінансування судової влади було збільшено на  
188 млн. грн за рахунок загального фонду Держав
ного бюджету.

Додатково у вересні 2012 р. вдалося добити
ся збільшення видатків на фінансування судової 
влади у сумі близько 595 млн. грн теж за рахунок 
коштів загального фонду.

Проблеми виникли також із проектом Держав
ного бюджету України на 2013 р. На позачергово
му засіданні Ради суддів України 29 серпня 2012 р.  
було визнано неприпустимим фінансування судо
вої влади в обсягах, менших від потреб у видатках 
на 2013 р.

Зокрема, Міністерство фінансів України не пе
редбачило коштів на збільшення у 2013 р. посадо
вого окладу судді. У доведеному обсязі видатків  
також не було враховано потребу у фінансуван
ні для збільшення кількості суддів та працівників  
апарату судів у зв’язку з прийняттям Криміналь
ного процесуального кодексу України.

Крім того, наша позиція залишалася безком
промісною — фінансування оплати праці суддів і 
працівників апарату має здійснюватися виключ
но за рахунок загального фонду Державного бю
джету.

Паралельно Рада суддів України звернулася до 
Верховного Суду стосовно внесення до Конститу
ційного Суду України конституційного подання  
щодо офіційного тлумачення положень Закону 
«Про судовий збір». Зокрема, ми ініціювали вирі
шення питання, чи включає в себе поняття «кошти 
на забезпечення здійснення правосуддя» виплату  
винагороди суддям та заробітної плати працівни  
кам апарату судів. 12 жовтня 2012 р. Пленум Вер
хов ного Суду України звернувся до Конститу 
цій  ного Суду з відповідним поданням.

У результаті нашої наполегливості основної 
мети вдалося досягти — у цьому році кошти на 
оплату праці суддів і працівників апарату перед
бачені в загальному фонді Державного бюджету  
й не залежатимуть від непередбачуваного судово
го збору.

Крім того, обсяг асигнувань Державній су
довій адміністрації, затверджений у Законі «Про 
Державний бюджет України на 2013 рік», вдало
ся збільшити на 1,1 млрд. грн — до 4,4 млрд. грн 
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щодо рівня граничних обсягів видатків, доведених 
Міністерством фінансів. 

У жовтні 2012 р. Рада суддів України також 
звернулась до Кабінету Міністрів України щодо 
внесення змін до Бюджетного кодексу з метою 
приведення його у відповідність до Закону «Про 
судоустрій і статус суддів», згідно з яким бюджет
ні призначення на утримання судів належать до 
захищених статей видатків Державного бюджету.

Не можу оминути увагою питання щодо  
оплати праці суддів. На сьогодні судді працю
ють в умовах постійного перенапруження, ви
сокого фізичного й емоційного навантаження,  
серйозної відповідальності за прийняті рішен
ня. При цьому суддя працює в умовах великого 
обсягу законодавчих та етичних заборон і обме
жень. У зв’язку з цим необхідною є адекватна 
компенсація, яка б відповідала рівню судді в сис
темі державних посад. 

Слід віддати належне: у питанні щодо спів
відношення задекларованого високого статусу 
судді і його реального соціального становища 
нарешті наявні позитивні зрушення.

У результаті проведеної судової реформи оп
лата праці суддів регулюється законом, що пов
ністю відповідає міжнародним стандартам. Це 
дало змогу виключити фактор суб’єктивного 
впливу із визначення розміру заробітної плати 
суддів та значно підвищити рівень їх фінансово
го забезпечення. 

З питань необхідності виконання вимог за
конодавства щодо оплати праці суддів, а також 
введення в дію статей 129, 130 Закону «Про су
доустрій і статус суддів» Рада суддів неодноразо
во зверталася до Президента України та Кабінету 
Міністрів України.

Завдяки нашій принциповій позиції та по
стійним переговорам Раді суддів України спіль
но з Державною судовою адміністрацією вда
лося домогтися, щоб на 2012 і 2013 рр. не було 
зупинено норму щодо розміру посадових окла
дів суддів.

Ще одне важливе питання — матеріальнотех
нічне забезпечення судів. Правосуддя має вер
шитися у таких приміщеннях, в яких громадяни  
відчували б повагу до людей у мантіях. Наго
лошую, це потрібно не для комфорту суддів. За  
даними Моніторингу стану незалежності суд
дів 2012  р., для громадян однією з найбільших  
проблем функціонування судової системи є умо
ви перебування у приміщеннях судів. І якщо ми 
прагнемо підвищити соціальний престиж суддів, 
необхідно передусім створити їм належні умови 
для повноцінної роботи.

Натомість на сьогодні стан, не придатний  
до нормальної експлуатації, мають 45 примі
щень судів, 23 «палаци правосуддя» перебува
ють в аварійному технічному стані. Опален ня 
в приміщенні Петропавлівського районного  
суду Дніпропетровської області взагалі здійсню
ється з використанням твердого палива (вугіль
ний котел). Абсолютно принизливе становище 
для правосуддя, для держави! Адже на цьому не 
можна економити.

Відповідно до рекомендацій Комітету міні
стрів Ради Європи завданням ради суддів має 
бути також сприяння ефективності судової  
системи.

У цій сфері Рада суддів України має повнова
ження стосовно здійснення контролю за органі
зацією діяльності судів і активно застосовувала 
цей важіль з метою підвищення рівня здійснення 
правосуддя, зокрема в такому питанні, як розгляд 
кримінальних справ, за якими особи тримаються 
під вартою.

Станом на вересень 2011 р. в Україні близько 
19 тис. осіб трималися під вартою до ухвалення 
судового рішення у справі. Ця проблема не за
лишилася без реагування Президента України. 
Глава держави звернувся до Ради суддів Украї
ни і ради суддів загальних судів щодо вивчення 
цієї ситуації з метою вироблення рекомендацій,  
які б відповідали європейським стандартам.

Робочою групою Ради суддів України протя
гом жовтня—грудня 2011 р. здійснено вивчен
ня цього питання в судах Харківської, Сумської, 
Донецької, Луганської областей з огляду на ви
моги Конвенції про захист прав людини і осно
воположних свобод та практику Європейського 
суду з прав людини. Суддям апеляційних і міс
цевих судів було надано методичну допомогу.

На спільному засіданні Ради суддів України і 
ради суддів загальних судів 17 лютого 2012 р. бу
ло обговорено результати здійсненого вивчення 
та прийнято відповідне рішення. Судам надано 
конкретні рекомендації з метою усунення недо
ліків, виявлених під час вивчення.

Зазначені заходи забезпечили суттєвий по
зитивний ефект ще до вдосконалення інститу
ту взяття під варту в новому Кримінальному  
процесуальному кодексі. Суди почали більш  
виважено ставитись до обрання цієї міри за
побіжного заходу, а також дотримання строків 
розгляду цієї категорії справ. Зокрема, кількість 
осіб, які тримаються під вартою і рахуються за 
судами понад шість місяців, у І півріччі 2012 р.  
порівняно з І  півріччям 2011  р. зменшилась на 
24 %, а кількість нерозглянутих справ щодо таких 



21

М
а

те
рі

а
л

и
 X

I ч
ер

го
во

го
 з

’їз
д

у 
с

уд
д

ів
 у

кр
а

їн
и

№ 3 ( 1 5 1 ) ’ 2 0 1 3

осіб зменшилась відповідно на 26 %. При цьому 
кількість задоволених судами подань про взяття 
під варту зменшилась на 29 %.

Радою суддів України також проаналізовано 
питання розгляду судами матеріалів про звіль
нення від подальшого відбування покарання 
осіб, які захворіли на тяжку хворобу. Зокрема, 
здійснено вивчення організації діяльності су
дів Донецької, Дніпропетровської, Харківської і 
Київської областей.

Результати вивчення засвідчили, що причи
на високого рівня смертності у місцях відбуван
ня покарання — не в роботі судів. Таке становище  
переважно зумовлене неналежним рівнем на 
дання медичної допомоги в місцях відбування  
покарання.

У рішенні Ради суддів України від 25 трав
ня 2012 р. судам надано відповідні рекомендації.  
Про підсумки вивчення поінформовано Прези
дента України, Голову Верховної Ради України, 
Омбудсмена та Державну пенітенціарну службу.

Крім того, з метою підвищення ефективно
сті здійснення правосуддя, зокрема приведення  
його у відповідність до європейських стандартів, 
Рада суддів України виступила співзасновни
ком щомісячного науковопрактичного додат
ка до журналу «Право України» «Європейський  
суд з прав людини: судова практика». Це видання 
поширюється по всіх судах України.

Необхідно зазначити, що на сьогодні суддів
ська робота потребує не тільки самовідданості, 
але й неабиякої мужності. Жорстоке вбивство 
судді Фрунзенського районного суду м. Харкова 
В. Трофімова та членів його сім’ї підтвердили цю 
істину. 

Проблема забезпечення безпеки суддів і чле 
нів їх сімей далеко не нова й обговорюється на 
різних рівнях державної влади вже давно. Проте 
далі декларування намірів щодо покращення  
ситуації як у правовому полі, так і в реалізації  
законодавчих приписів справа не дійшла. Ви
ходить, що формально судді законом захищені, 
але в тому й справа, що лише формально, фі
нансування відповідних заходів практично не 
здійснюється.

Натомість Рада суддів України у липні 2012 р. 
зверталася до Прем’єрміністра України щодо 
вжиття заходів стосовно повного забезпечен
ня охорони приміщень судів, підтримання гро
мадського порядку в судах спеціалізованими  
підрозділами органів Міністерства внутрішніх 
справ.

Органами державної влади не враховується,  
що судді постійно перебувають у центрі  пра   во   вого 

конфлікту, зіткнення протилежних інтере
сів і пов’язаного з цим ризику, несуть психоло
гічне навантаження, зазнають погроз, посягань  
на життя і здоров’я від учасників судового роз
гляду та інших осіб.

На правоохоронні органи покладено обов’я
зок щодо забезпечення безпеки суддів, проте 
вони нерідко безпідставно залишають без на
лежного реагування повідомлення суддів про 
погрози чи інші протиправні дії. Не завжди ефек
тивними є заходи щодо розслідування злочинів 
проти життя, здоров’я суддів та їх близьких ро
дичів. Так, упродовж 2010 — І півріччя 2012 р. 
не було засуджено жодної особи за вбивство або 
замах на вбивство судді (ст. 379 Кримінального 
кодексу України).

Рада суддів України негайно відреагувала на цю 
ситуацію і 21 грудня минулого року звернулась до 
органів державної влади з конкретними пропози
ціями щодо необхідності забезпечити державний 
захист суддів і працівників апарату судів. 

У зверненні стан забезпечення державного 
захисту суддів визнано неприпустимим, що по
требує вжиття негайних кардинальних заходів 
реагування, а також запровадження превентив
них механізмів з метою недопущення аналогіч
них випадків надалі.

Рада суддів України також звернулася до Уря
ду з пропозицією внести на розгляд Парламенту  
відповідні зміни до Закону «Про судоустрій і ста
тус суддів», спрямовані на посилення державного 
захисту суддів і працівників апарату судів.

Зокрема, нами запропоновано врегулюва
ти питання соціальних гарантій, державного 
страхування життя і здоров’я суддів, охорони 
приміщень судів, а також право на оснащення 
охоронною та пожежною сигналізацією житла 
за рахунок коштів Державного бюджету тощо. 
Передбачено також заборону надання інформа
ції про місце проживання судді та інших даних.

Суддівський корпус України підтримує іні
ціативу Президента України, який у січні цього 
року дав доручення Уряду вжити заходів щодо 
посилення гарантій здійснення професійної ді
яльності суддів, а також підвищення їх безпеки. 
Сподіваюсь, що ініціативи Президента України 
будуть втілені в життя повною мірою, стануть  
дієвими і своєчасними.

Радою суддів України також було розроблено 
рекомендації щодо врегулювання окремих акту
альних питань соціальних гарантій суддів до ви
рішення їх на законодавчому рівні.

Зокрема, Рада суддів України взяла на себе 
відповідальність роз’яснити порядок обчислення 
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тривалості відпусток суддів. Нагадаю, що про
блема виникла у зв’язку з колізією норм Закону 
«Про судоустрій і статус суддів» і Закону «Про  
відпустки». Для вирішення цього питання нами  
було розроблено відповідний законопроект. Каб   
мін підтримав цю ініціативу й у висновку Мініс
терства соціальної політики було відзначено, що 
наша пропозиція є слушною.

Проте ще до врегулювання на законодав чому 
рівні Радою суддів надано рекомендації щодо 
визначення щорічної оплачуваної чергової від
пустки судді з 1 січня 2012 р. в календарних днях 
з урахуванням п’ятиденного робочого тижня.

Ми також звернулися до Кабінету Міністрів 
України та Комітету з питань правосуддя Вер
ховної Ради України із законодавчими пропо
зиціями стосовно врегулювання питання щодо 
виплати суддівської винагороди у зв’язку із вве
денням у дію з 1 січня 2012 р. нових умов оплати 
праці суддів.

Одночасно ми надали роз’яснення про те, що 
винагорода судді, нарахована з 1 січня 2012  р. 
за повний відпрацьований місяць, не може бу
ти меншою, ніж його середньомісячний дохід за 
попередні 12 місяців чи менший відпрацьований  
період за останньою посадою.

Питання щодо кадрового забезпечення судів 
тісно пов’язане із заохоченням суддів і працівни
ків апаратів судів.

За період роботи Радою суддів України вне
сено подання Президенту України щодо на
городження суддів у відставці: орденом князя 
Ярослава Мудрого ІV ступеня, орденом княгині 
Ольги ІІІ ступеня, присвоєння почесного звання 
«Заслужений юрист України» 40 суддям у відстав
ці. Президент України підтримав усі наші подан
ня. Ми також прийняли рішення щодо заохо
чення відзнаками Ради суддів України 32 суддів 
і працівників апарату.

Шановні колеги!
Президент України важливим пріоритетом 

модернізаційних змін визначив подальше ре
формування судової системи. У цьому процесі 
вагоме слово повинні мати судді через органи 
суддівського самоврядування.

Вважаю, що важливим напрямом вдоскона
лення організаційного забезпечення здійснення 
правосуддя є подальший розвиток самовряд
них начал. Зокрема, останні тенденції в Європі  
відображають намір посилити самоуправління  
судової системи. Безумовно, питання функціо
нування судів повинні регламентуватись на 
рівні закону. Однак окремі питання щодо 

нор мативного регулювання їх внутрішньої ді
яльності мають вирішувати самі органи суддів
ського самоврядування.

Крім того, органи суддівського самовряду
вання повинні бути наділені важливою функ
цією щодо визначення напрямів державної полі
тики в питаннях розвитку судової системи. Рада 
суддів України має формувати єдину політику 
у цій сфері, представляти і захищати інтереси 
суддівського корпусу у відносинах з іншими ор
ганами влади. 

Вбачається, що саме органи суддівського само
врядування повинні стати центром акумулюван
ня ідей і досвіду здійснення судової реформи. В їх 
полі зору мають перебувати всі напрями судової 
реформи та має забезпечуватися взаємодія з ін
шими органами державної влади.

В ініціюванні та здійсненні подальших ре
форм пріоритетною має бути роль самих суддів. 
Якщо суддівське співтовариство не буде дбати 
про незалежність судової влади і підвищення 
якості правосуддя, ефективності організації ро
боти, то це будуть робити інші органи державної 
влади. Так наша бездіяльність може трансформу
ватись у залежність.

При цьому вбачається, що подальше під
вищення ефективності правосуддя має здійс
нюватися шляхом розвитку нових технологій 
судочинства. Необхідно також запровадити ста
новище, за якого суди будуть розглядати лише ті 
справи, в яких існує реальний спір. Потребують 
вирішення і питання усунення правової неви
значеності стосовно розмежування юрисдикцій, 
подальше вдосконалення процесуального зако
нодавства.

Підсумовуючи, хочу наголосити: запорукою 
розвитку судової влади України є наявність згур
тованого і незалежного суддівського корпусу, 
який би мав істотну вагу в державній діяльності.

Впевнений, що ми з честю подолаємо всі труд
нощі та гідно продовжимо нашу спільну справу 
захисту прав і свобод людини.

Новому складу Ради суддів України бажаю 
успіхів у досягненні поставлених цілей. Наших 
колег чекає непроста і відповідальна робота,  
потрібно бути мудрими, а в багатьох випад
ках — і проявляти мужність.

Насамкінець хочу ще раз закликати, щоб 
ми разом своїми діями, справедливими судо
вими рішеннями утверджували дійсно само
стійну, сильну та відповідальну судову владу. 
Адже лише така судова влада зможе захистити 
не лише громадян та юридичних осіб, а й свою 
незалежність!
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Заслухавши та обговоривши доповіді, пред
ставлені на з’їзді, ХІ черговий з’їзд суддів  
України відзначає наявність позитивних зру
шень у сфері здійснення судочинства: посилен
ня гарантій незалежності суддів; підвищення 
рівня суддівського самоврядування; вдоскона
лення процесуального законодавства, зокрема 
прийняття Кримінального процесуального ко
дексу України (далі — КПК України), що відпо  
відає міжнародним стандартам; запровадження 
єдиної автоматизованої системи документообі
гу в судах; удосконалення процедури добору 
кандидатів на посаду судді та призначення на  
суддівську посаду, а також порядку притяг
нення  судді до дисциплінарної відповідаль
ності.  Зазначені результати є наслідком про
ведення судової реформи, започаткованої 
прийняттям Закону України від 7 липня 2010 року  
№ 2453VI «Про судоустрій і статус суддів», та 
засвідчують ефективність реалізації його поло
жень, що констатується і у висновках міжна
родних експертів.

При цьому, незважаючи на значне наванта
ження на суддів та складні умови їх діяльності, 
судами забезпечується якісний розгляд пере
важної більшості справ протягом розумного 
строку.

Упродовж 2012 року до судів першої інстанції 
надійшло на розгляд 4,2 млн справ та матеріалів. 
Зазначені суди розглянули 4,4 млн справ та мате
ріалів, що становить 91,5 % від кількості тих, які 
перебували на розгляді.

У 2012 році порівняно з 2011 роком поліпши
лась оперативність розгляду судами цивільних 
справ. Так, у 2012 році кількість цивільних справ, 
розглянутих із порушенням строків, зменши
лась на 29,8 % і становила 89,9 тис. [128,1 тис.], 
їх питома вага також зменшилась і становила 
7,3  %  [8,2  %] від кількості справ, проваджен
ня в яких закінчено. Кількість нерозглянутих  
цивільних справ зменшилась на 7,5 % і стано
вила 183,7 тис. [198,6  тис.], їх частка від кіль
кості справ, що перебували на розгляді, також 
зменшилась і становила 12,3 % [17 %].

Кількість кримінальних справ, призначе
них до попереднього і судового розгляду з 
пору   шенням строків, порівняно з 2011 роком 

змен       шилася на 43,5 % і становила 3,4 тис. [6 тис.], 
їх частка від кількості справ, провадження в 
яких закінчено, також зменшилась і становила 
1,8 % [3 %]. Суди не розглянули 33,4 тис. [майже 
40 тис.] кримінальних справ, що на 16,3 % мен
ше, ніж у 2011 році, їх частка від кількості справ, 
що перебували на розгляді, також зменшилась і 
становила 14,2 % [15,9 %].

Кількість спорів, вирішених місцевими гос
подарськими судами понад установлений строк,  
зменшилася на 14,7 % і становила 29 [34], вод
ночас їх частка від кількості справ, прова
дження в яких закінчено, залишилася стабіль
ною і становила 0,03 %. Кількість нерозглянутих  
господарських справ зменшилась на 9 % і стано
вила 30,5 тис. [33,6 тис.], але їх частка від кілько
сті справ, що перебували на розгляді, збільши
лась і становила 20,6 % [16,3 %].

Незважаючи на зменшення майже втри
чі (з  207,4 тис. до 69,4 тис.) кількості адміні
стративних справ, розглянутих загальними 
місцевими та окружними адміністративними 
судами з порушенням строків, оперативність  
розгляду справ значно погіршилася. Так, їх пито
ма вага від кількості справ, провадження в яких 
закінчено, зросла більш, ніж удвічі, і становила  
14 % [5,7 %]. Суди не розглянули 33,6 тис. [май
же  155 тис.] адміністративних справ, що у 4,6  
раза менше, ніж у 2011 році, а їх частка від кіль
кості справ, що перебували на розгляді, збіль
шилась і становила 6,2 % [4,1 %].

У 2012 році дещо погіршилась якість розгля
ду кримінальних і цивільних справ. Так, в апе
ляційному порядку скасовано і змінено вироки 
стосовно 14,2 тис. [12,9 тис.] осіб, що на 10,1 %  
більше, ніж у 2011 році, їх питома вага  від кіль
кості тих, щодо яких постановлено вироки місце
вими загальними судами, становить 7,6 % [6,9 %].  
Також збільшилась як кількість, так і частка  
скасованих і змінених в апеляційному порядку 
рішень у цивільних справах позовного та окре
мого провадження. Зокрема, скасовано і змінено  
35,2 тис. рішень, що на 14,5 % більше, їх частка  
від кількості ухвалених місцевими загальними 
судами рішень становить 4,9 % [4,1 %].

У 2012 році кількість скасованих і зміне
них в апеляційному порядку постанов в 

РІШЕННЯ
ХІ чергового з’їзду суддів України

22 лютого 2013 року          м. Київ
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ад  мі   ні стративних  справах зменшилася на 7,4 %  
і ста  новила 269,2 тис. [290,9 тис.], водночас їх част
ка від кількості ухвалених місцевими (окружними 
та загальними) судами становить 61,5 % [8,3 %].  
Це зумовлено неодноразовими змінами законо
давства щодо підсудності справ, пов’язаних із  
соціальними виплатами, що призвело до нако
пичення в апеляційних судах значної кількості 
справ цієї категорії, які розглядалися місцевими 
судами у попередні роки.

В апеляційному порядку скасовано та змінено  
7,8 тис. [11,1 тис.] судових рішень місцевих госпо
дарських судів, що на 29,6 % менше, ніж у 2011 році,  
їх частка від кількості рішень, ухвалених місцеви
ми судами, становила 4 % [4,1 %].

Досягнення у сфері здійснення правосуд
дя є очевидними, однак подальшому розвитку  
судової реформи перешкоджає низка негатив
них факторів, які істотно впливають на ефек
тивність роботи судів і доступність правосуддя.

Окремі посадові особи та політичні сили  
здійснюють спроби чинити тиск на суддів, 
втручатися у здійснення правосуддя, в тому 
 числі у формі пікетів, голодувань, мітингів.  
Такі дії перешкоджають належному судовому 
захисту прав і свобод громадян, дискредитують 
судочинство, підривають довіру суспільства 
до судів. Необхідно негайно усунути випадки 
приниження авторитету судової влади посадо
вими особами органів державної влади різних  
рівнів та політиками через засоби масової  
інформації.

У зв’язку з надмірним навантаженням на суд
дів термінового вирішення потребує проблема 
оптимізації навантаження з метою забезпечення 
права кожного на справедливий судовий розгляд 
справи протягом розумного строку.

З метою підвищення рівня доступності пра
восуддя необхідно вживати заходів щодо по
ліпшення правових знань громадян про судові 
процедури, функціонування судової системи та 
порядок захисту їх прав і законних інтересів.

Наявні також інші проблеми у сфері забезпе
чення діяльності судової влади, зволікання з ви 
рішенням яких може призвести до зниження  
ефективності судочинства.

Здійснення оперативного та якісного вирі
шення судових справ є неможливим без належ
ного кадрового, фінансового і матеріальнотех
нічного забезпечення роботи судів.

Проте з’їзд констатує, що протягом 2010—
2013 років триває систематичне недофінансуван
ня судів. Видатки Державного бюджету України 
на фінансування судової влади у 2010  році 

становили лише 29 % від потреби, у 2011 році — 
31 %, у 2012 році — 41 %. Бюджет судової влади 
у 2013 році — 4,9 млрд грн, що на 93,7 млн грн 
більше, ніж у 2012 році. Однак ця сума становить 
лише 47 % від потреби.

При цьому питома вага видатків на фінансу
вання судової влади у видатковій частині Держав
ного бюджету Украї ни протягом 2010—2013 років  
була мізерною: у 2010 році — 0,9 %, у 2011 році —  
1  %, у 2012 році — 1,2  %, у 2013 році  — також  
тільки 1,2 %.

Установлений на сьогодні рівень гарантій 
матеріального і соціального забезпечення суд
дів не відповідає їхньому статусу й обсягу ви
конуваної ними роботи. Низькою залишаєть
ся й оплата праці працівників апарату судів, яка  
не відповідає рівню заробітних плат державних 
службовців відповідних рівнів в інших органах 
державної влади.

Не вирішено також проблеми, пов’язані з 
охо роною судів і забезпеченням безпеки суддів,  
членів їх сімей та працівників апарату судів, фі
нансування відповідних заходів практично не 
здійснюється.

Визнаючи важливість інформаційної відкри
тості судів, з’їзд вважає за необхідне й надалі 
вдосконалювати взаємодію судів та органів суд
дівського самоврядування із засобами масової 
інформації, зміцнювати взаєморозуміння між 
суддями та журналістами з метою розвитку кон
структивного діалогу та забезпечення належного 
висвітлення здійснення правосуддя, підвищення 
рівня довіри громадян до судів. 

Водночас подальшого вдосконалення на за
конодавчому рівні потребують:

– реформування інших видів судочинства — 
адміністративного, господарського, цивільного, 
що необхідно для підвищення оперативності та 
якості здійснення правосуддя в Україні з ураху
ванням європейських стандартів;

– конституційні положення щодо форму
вання та діяльності Вищої ради юстиції як пе
редумови для обмеження політичного впливу на 
процеси призначення суддів на посади та їх при
тягнення до дисциплінарної відповідальності;

– заходи щодо подальшого розвантаження 
суддів, зняття з них не властивих їм функцій, 
забезпечення розгляду судами лише тих справ, 
у яких існує реальний спір;

– запровадження обов’язкової участі орга
нів суддівського самоврядування в бюджетно
му і законодавчому процесі;

– забезпечення фінансування судів на рівні, 
не нижчому за потребу;
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– відновлення гарантій матеріального і соці
ального забезпечення суддів.

Виходячи з наведеного, XІ черговий з’їзд суд
дів України в и р і ш и в:

1. Висловити підтримку діяльності Прези
дента України щодо ініціювання законопроек
тів, спрямованих на вдосконалення здійснення  
правосуддя, зокрема кримінального судочин
ства, посилення гарантій незалежності суддів;  
вжиття заходів для поліпшення стану фінансу
вання судової влади, посилення гарантій здійс
нення професійної діяльності суддів, підвищення 
безпеки суддів та членів їхніх сімей.

2. Звіт голови Ради суддів України Рома
нюка  Я.М. щодо забезпечення незалежності 
судів і суддів, стану фінансування та організа
ційного забезпечення діяльності судів узяти до 
відома. Схвалити діяльність Ради суддів України 
щодо виконання рішень Х позачергового з’їзду 
суддів України, утвердження в Україні неза
лежної судової влади, підвищення ефективнос
ті судової системи та доступності правосуддя, 
зміцнення організаційної єдності функціону
вання судових органів, вжиття цілеспрямованих 
системних заходів щодо посилення правового та 
соціального захисту суддів, вирішення питань 
організаційного забезпечення діяльності судів, 
підвищення рівня довіри громадян до правосуд
дя та інформаційної відкритості судочинства.

3. Схвалити діяльність Ради суддів України 
щодо розробки проектів законів, спрямованих 
на вдосконалення засад функціонування та забез
печення незалежності судової влади, посилення 
правових гарантій статусу суддів; рекомендувати 
Раді суддів України продовжити роботу з підго
товки законодавчих пропозицій з актуальних пи
тань судочинства та статусу суддів.

4. Схвалити Стратегічний план розвитку су
дової влади на 2013—2015 роки.

5. Схвалити План заходів щодо підвищен
ня рівня правових знань громадян про судові 
процедури, функціонування судової системи та  
порядок захисту своїх прав і охоронюваних за
коном інтересів.

6. Схвалити Концепцію інформаційноко
мунікаційної стратегії діяльності Ради суддів 
України.

7. Раді суддів України: 
– розробити комплексні заходи з метою реа

лізації пропозицій, висловлених у доповідях і ви
ступах з питань порядку денного XІ чергового  
з’їзду суддів України;

– вживати заходів щодо подальшого зміц
нення незалежності суддів, гарантій їх право

вого та соціального захисту, поліпшення стану  
організаційного забезпечення діяльності судів, 
зростання рівня довіри громадян до правосуд
дя, поліпшення стану фінансування судової вла
ди; підвищення якості судочинства;

– вжити заходів щодо законодавчого ви
рішення питання обов’язкової участі органів 
суддівського самоврядування у формуван
ні бюджету судової влади, його обговоренні у 
Верховній Раді України, а також у законотвор
чому процесі;

– повторно звернутися до Кабінету Міністрів 
України стосовно необхідності внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо віднесення 
бюджетних призначень на утримання судів до 
захищених статей видатків Державного бюджету  
України шляхом приведення статті 55 Бюджетно
го  кодексу України у відповідність зі стат
тею 142 Закону України «Про судоустрій і статус  
суддів»;

– вжити заходів щодо запровадження в судах 
посади прессекретаря;

– проводити роботу щодо виявлення внут
рішніх та зовнішніх факторів, що здійснюють 
негативний вплив на рівень довіри громадян до 
правосуддя;

– продовжувати систематично проводити 
моніторинг стану незалежності суддів, ефек
тивності та доступності правосуддя, висвітлю
вати результати моніторингу в засобах масової 
інформації;

– розглянути можливість створення судово
го телеканалу;

– розробити та подати суб’єктам права зако
нодавчої ініціативи пропозиції щодо внесення 
змін до КПК України про те, що внесення до  
Єдиного реєстру досудових розслідувань відо
мостей, які можуть свідчити про вчинення кри
мінального правопорушення суддею, можливе 
лише за згодою Ради суддів України;

– розробити пропозиції про внесення змін 
та доповнень до законодавчих актів, що регу
люють питання адміністративної та криміналь
ної відповідальності за вчинення корупцій
них дій, пов’язаних з втручанням у здійснення  
судочинства;

– розробити та впровадити дієві механізми 
захисту суддів та юридичної відповідальності за 
збирання, зберігання та поширення інформації, 
яка завдає шкоди авторитету правосуддя.

8. Звіти голови ради суддів адміністративних  
судів Кобилянського М.Г., голови ради суддів  
господарських судів Удовиченка О.С., голови  
ради суддів загальних судів Отрош І.О. взяти  
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до відома. Схвалити діяльність рад суддів щодо 
забезпечення незалежності судів і суддів, стану 
фінансування та організаційного забезпечення 
діяльності судів.

9. Радам суддів:
– відстоювати інтереси суддів у питаннях 

правового захисту суддів, їх соціального і побу
тового забезпечення, належним чином реагува
ти на будьякі прояви втручання в їх діяльність 
щодо здійснення правосуддя;

– брати участь у підготовці та опрацюванні 
законопроектів, що стосуються судоустрою і су
дочинства, статусу суддів, забезпечення діяль
ності органів судової влади; 

– продовжити роботу щодо вивчення стану 
організації здійснення судочинства у відповід
них судах;

– продовжувати роботу стосовно підбору 
та підготовки кадрів для надання рекомендацій 
Вищій раді юстиції щодо кандидатур на адміні
стративні посади в судах.

10. Доручити раді суддів загальних судів 
здійснити вивчення стану організації діяльно
сті загальних судів щодо практики застосування 
норм КПК України.

11. З метою забезпечення однакового засто
сування судами законодавства звернути увагу 
судів усіх рівнів на необхідність при здійсненні 
правосуддя враховувати висновки Верховного 
Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих 
за результатами розгляду заяв про перегляд су
дових рішень.

12. З метою забезпечення підвищення рівня 
ефективності здійснення правосуддя доручи
ти вищим спеціалізованим судам та апеляцій
ним судам активізувати роботу щодо здійс
нення узагальнень судової практики, надання 
методичної допомоги судам нижчого рівня, 
звернувши особливу увагу на питання, що ви
никають у судів при застосуванні норм КПК  
України.

13. Органам суддівського самоврядування, 
головам судів усіх рівнів, суддям вживати захо
дів щодо забезпечення інформаційної відкри
тості діяльності судів, підвищення рівня довіри 
громадян до правосуддя, зміцнення авторитету 
судової влади.

14. Звернути увагу суддів України на не
обхідність здійснення правосуддя на засадах  
верховенства права, забезпечення захисту га
рантованих Конвенцією про захист прав люди
ни і основоположних свобод, Конституцією та 
законами України прав і свобод людини та гро
мадянина, прав і законних інтересів юридичних 

осіб, інтересів суспільства і держави, особли
ву увагу звернути на необхідність підвищення 
якості розгляду адміністративних, криміналь
них і цивільних справ.

15. Звернутися до Президента України що
до фактів дискредитації судової влади, що мали 
місце під час публічних висловлювань співго
лови Комісії зі зміцнення демократії та утвер
дження верховенства права Головатого С.П., які 
підривають суспільну довіру і повагу до право
суддя, та щодо можливості Головатого С.П. очо
лювати зазначену Комісію.

16. Звернутися до Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України стосовно під
тримки проекту Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про судоустрій і ста
тус суддів» щодо посилення гарантій незалеж
ності суддів» стосовно гарантій матеріального 
і соціальнопобутового забезпечення суддів, 
розробленого Радою суддів України.

17. Звернутися до Верховної Ради Украї ни 
і Кабінету Міністрів України щодо забезпе
чення фінансування судової системи в обсягах,  
необхідних для належного здійснення право
суддя, відповідно до вимог статті 130 Консти
туції України; підвищення рівня матеріаль
них і соціальних гарантій незалежності суддів,  
щомісячного довічного грошового утримання 
суддів у відставці, забезпечення суддів житлом, 
підвищення рівня оплати праці працівників  
апарату судів, посилення законодавчих та інших  
заходів забезпечення державного захисту суддів 
та працівників апарату судів.

18. З метою недопущення зниження категорій 
посад державних службовців, які працюють в су
дах, звернутися до Верховної Ради України щодо 
підтримки проекту Закону України «Про внесен
ня змін до Закону України «Про судоустрій і ста
тус суддів» (щодо удосконалення положень про 
статус працівників апарату суду) (реєстраційний 
№ 2272 від 11 лютого 2013 року), внесеного народ
ним депутатом України Воро паєвим Ю.М.

19. З метою врегулювання проблемних пи
тань, пов’язаних із виплатою суддівської ви
нагороди і заробітної плати працівникам апа
рату судів, звернутися до Кабінету Міністрів 
України щодо розробки і внесення на роз
гляд Верховної Ради України проекту Закону 
України «Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет Украї ни на 2013 рік» 
щодо збільшення на 2,2 млрд грн видатків із за
гального фонду державного бюджету на випла
ту суддівської винагороди і оплату праці пра
цівників апарату судів.
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РІШЕННЯ
ХІ чергового з’їзду суддів України

22 лютого 2013 року          м. Київ

Про затвердження Кодексу суддівської етики

ЗАТВЕРДЖЕНО 
ХІ черговим з’їздом суддів України  

22  лютого 2013 року

КОДЕКС СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ

Преамбула

Здійснення права кожного на судовий захист 
на основі принципу верховенства права, здій
снення правосуддя від імені держави Україна 
виключно на підставі Конституції та законів 
України, міжнародних договорів України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, висувають високі вимоги до моральних 
якостей кожного судді. 

Усвідомлюючи значимість своєї місії, з ме
тою зміцнення та підтримки довіри суспільства 

до судової влади судді України вважають, що зо
бов’язані проявляти і пропагувати високі стан
дарти поведінки, у зв’язку з чим добровільно  
беруть на себе більш істотні обмеження, пов’я
зані з дотриманням етичних норм як у поведінці  
під час здійснення правосуддя, так і в позасудо
вій поведінці. 

Керуючись Конституцією України, Законом 
України «Про судоустрій і статус суддів», врахо
вуючи статтю 6 Конвенції про захист прав лю
дини і основоположних свобод, за якою кожен 
має право на незалежний і справедливий суд, 

Відповідно до статті 56, пункту 8 частини 
другої статті 123, частини шостої статті 126 За
кону України «Про судоустрій і статус суддів» 

затвердити Кодекс суддівської етики судді, за
тверджений V з’їздом суддів України 24 жовтня 
2002 року, в такій редакції (додається).

Головуючий на з’їзді Я.М. Романюк
Секретар з’їзду В.І. Маслій

20. Звернутися до Кабінету Міністрів України 
стосовно внесення на розгляд до Верховної Ради 
України проекту Закону України «Про внесен
ня змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо фінансування судової влади)», схваленого 
Радою суддів України.

21. Інформацію Голови Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України Самсіна І.Л. щодо діяльності 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України взя
ти до відома. Вищій кваліфікаційній комісії суддів  
України забезпечувати належний добір кандида
тів для формування професійних суддів, підви
щу вати вимоги до ділових та моральних якостей  
кандидатів на посади суддів; надавати принципо ву 

оцінку суддям, які допускають порушення зако
ну, присяги судді, тяганину при розгляді справ або 
своєю поведінкою компрометують звання судді.

22. Звіт Голови Державної судової адміністра
ції України Кирилюка Р.І. про діяльність Дер
жавної судової адміністрації України взяти до 
відома. Державній судовій адміністрації України 
вжити необхідних заходів з метою поліпшення  
організаційного забезпечення діяльності орга
нів судової влади, підвищення рівня фінансу
вання судової системи, забезпечення належних  
умов діяльності судів.

23. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на Раду суддів України.

Головуючий на з’їзді Я.М. Романюк
Секретар з’їзду В.І. Маслій
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Міжнародний пакт про громадянські та полі
тичні права, Основні принципи щодо незалеж
ності судових органів, схвалені резолюціями 
Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 
13 грудня 1985 року, Рекомендації щодо ефек
тивного впровадження Основних принципів 
незалежності судових органів, схвалені резо
люцією Генеральної Асамблеї ООН від 15 груд
ня 1989 року, Бангалорські принципи поведін
ки суддів, схвалені резолюцією Економічної та 
Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року, 
Європейську хартію про закон «Про статус суд
дів», Рекомендацію CM/Rec (2010) 12 Комітету 
Міністрів Ради Європи державамчленам щодо 
суддів: незалежність, ефективність та обов’яз
ки, з’їзд суддів України затверджує цей Кодекс 
суддівської етики, положення якого спрямовані 
на встановлення етичних стандартів, пов’яза
них зі статусом судді. 

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1 
Суддя повинен бути прикладом неухильно

го додержання вимог закону і принципу верхо
венства права, присяги судді, а також дотри
мання високих стандартів поведінки з метою 
зміцнення довіри громадян до суду, віри у йо
го  чесність, незалежність, неупередженість та 
справедливість. 

Стаття 2 
Суддя має уникати будьякого незаконного  

впливу на його діяльність, пов’язану зі здій
сненням правосуддя, та бути незалежним від 
своїх колег у процесі прийняття рішень. Він  
не має права використовувати своє посадове 
становище в особистих інтересах чи в інтере
сах інших осіб та не повинен дозволяти цього 
іншим. 

Стаття 3 
Суддя має докладати всіх зусиль до того,  

щоб на думку розсудливої, законослухняної та 
поінформованої людини його поведінка була 
бездоганною. 

Стаття 4 
Порушення правил етичної поведінки, вста

новлених цим Кодексом, не можуть самі по со
бі застосовуватися як підстави для притягнення 
суддів до дисциплінарної відповідальності та ви
значати ступінь їх вини. 

РОЗДІЛ ІІ 
ПОВЕДІНКА СУДДІ 

ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

Стаття 5 
Незалежність судді під час здійснення пра

восуддя є передумовою дії принципу верховен
ства права та невід’ємною складовою справед
ливого суду. 

Стаття 6 
Суддя повинен виконувати свої професійні  

обов’язки незалежно, виходячи виключно з фак
тів, установлених на підставі власної оцінки  
доказів, розуміння закону, верховенства права, 
що є гарантією справедливого розгляду спра
ви в суді, незважаючи на будьякі зовнішні впли
ви, стимули, загрози, втручання або публічну  
критику. 

Стаття 7 
Суддя повинен старанно й неупереджено ви

конувати покладені на нього обов’язки та вжива
ти заходів для поглиблення своїх знань та вдоско
налення практичних навичок. 

Стаття 8 
Суддя повинен здійснювати судочинство в ме

жах та порядку, визначених процесуальним зако
ном, і виявляти при цьому тактовність, ввічли
вість, витримку й повагу до учасників судового 
процесу та інших осіб. 

Стаття 9 
Суддя під час здійснення правосуддя не по

винен допускати проявів неповаги до людини за 
ознаками раси, статі, національності, релігії, по
літичних поглядів, соціальноекономічного ста
новища, фізичних вад тощо та дозволяти цього 
іншим. 

Стаття 10 
Суддя повинен виконувати обов’язки судді 

безсторонньо і неупереджено та утримуватися 
від поведінки, будьяких дій або висловлювань, 
що можуть призвести до виникнення сумнівів  
стосовно рівності професійних суддів, народ
них засідателів та присяжних при здійсненні  
правосуддя. 

Стаття 11 
Суддя повинен проявляти повагу до права  

на інформацію про судовий розгляд та не до
пускати порушення принципу гласності процесу. 
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Суддя у визначеному законом порядку надає  
засобам масової інформації можливість отриму
вати інформацію, не допускаючи при цьому по
рушення прав і свобод громадян, приниження їх 
честі й гідності, а також авторитету правосуддя. 

Стаття 12 
Суддя не може робити публічних заяв, комен

тувати в засобах масової інформації справи, які 
перебувають у провадженні суду, та піддавати 
сумніву судові рішення, що набрали законної 
сили. Суддя не має права розголошувати інфор
мацію, що стала йому відома у зв’язку з розгля
дом справи. 

Стаття 13 
Суддя, який перебуває на адміністративній по

саді в суді, повинен утримуватися від поведінки,  
дій або висловлювань, що можуть призвести до  
виникнення сумнівів у єдиному статусі суддів і в  
те, що професійні судді здійснюють колективне  
вирішення питань щодо організації роботи суду. 

Стаття 14 
Суддя повинен уникати позапроцесуальних 

взаємовідносин з будьяким із учасників проце
су або його представником у справі за відсутності 
інших учасників процесу. 

Стаття 15 
Неупереджений розгляд справ є основним 

обов’язком судді. Суддя має право заявити само
відвід у випадках, передбачених процесуальним 
законодавством, у разі наявності упередженості 
щодо одного з учасників процесу, а також у ви
падку, якщо судді з його власних джерел стали 
відомі докази чи факти, які можуть вплинути на 
результат розгляду справи. 

Суддя не повинен зловживати правом на са
мовідвід. 

Суддя заявляє самовідвід від участі в розгля
ді справи у разі неможливості ухвалення ним 
об’єктив ного рішення у справі. 

РОЗДІЛ ІІІ 
ПОЗАСУДОВА ПОВЕДІНКА СУДДІ

Стаття 16 
Суддя не може належати до політичних пар

тій і професійних спілок, брати участь у будьякій 
політичній діяльності, мати представницький 
мандат, обіймати будьякі інші оплачувані поса
ди, виконувати іншу оплачувану роботу, крім на
укової, викладацької та творчої. Суддя повинен 
надавати пріоритет здійсненню правосуддя над 
усіма іншими видами діяльності. 

Стаття 17 
Суддя має право брати участь у громадській 

діяльності, публічних заходах, якщо вони не зав
дають шкоди його статусу, авторитету суду і не 
можуть вплинути на здійснення правосуддя, про
те повинен уникати взаємовідносин, які можуть  
вплинути на незалежність та неупередженість  
судді. 

Стаття 18 
Суддя повинен бути обізнаним про свої май

нові інтереси та вживати розумних заходів для 
того, щоб бути обізнаним про майнові інтереси 
членів своєї сім’ї. 

Стаття 19 
Суддя повинен враховувати, що сімейні, со

ціальні взаємовідносини чи будьякі інші стосун
ки та втручання з боку органів державної влади 
не мають впливати на поведінку судді чи ухва
лення судових рішень. 

Стаття 20 
Наявність власної сторінки судді у соціальних 

мережах, його участь в Інтернетфорумах та за
стосування ним інших форм спілкування в ме
режі Інтернет є допустимими, проте суддя може 
розміщувати, коментувати лише ту інформацію, 
використання якої не завдає шкоди авторитету 
судді та судової влади.
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Висновки Верховного Суду України

Висновки Верховного Суду України,  
викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв  

про перегляд судового рішення з підстави,  
передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України,  

за I півріччя 2012 р.
Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики 

у сфері економіки

Справи щодо організації господарської діяльності

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України від 
23 березня 1996 р. № 98/96ВР «Про патентуван
ня деяких видів підприємницької діяльності» 
(чинного на час виникнення спірних правовід
носин) торговий патент повинен бути розміще
ний у приміщеннях для надання послуг у сфері 
грального бізнесу та надання побутових послуг; 
має бути відкритим та доступним для огляду. 
При розміщенні ксерокопії торгового патенту 

на гральному автоматі дотримується вимога цієї 
статті щодо відкритості та доступності торгового 
патенту для огляду, тобто інформаційної функції 
патенту. Зазначена норма Закону не передбачає 
обов’язку господарюючих суб’єктів розміщувати 
для огляду саме оригінали торгових патентів або 
їх нотаріально засвідчені копії (постанова Вер
ховного Суду України від 23 січня 2012 р. у справі 
№ 21262а11).

Справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби  
та її органів, а також за їх зверненнями

1. Аналіз положень МК (чинного на час ви
никнення спірних правовідносин) та постанов 
Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 
9 квітня 2008 р. № 339 «Про затвердження Поряд
ку здійснення контролю за правильністю визна
чення митної вартості товарів» та від 20 грудня 
2006 р. № 1766 «Про затвердження Порядку де
кларування митної вартості товарів, які перемі
щуються через митний кордон України, та подан
ня відомостей для її підтвердження» дає підстави 
вважати, що митні органи мають виключну ком
петенцію в питаннях перевірки та контролю 
правильності обчислення декларантом митної  
вартості. З цією метою вони мають повноважен
ня витребовувати додаткові документи для пере
вірки правильності зазначеної митної вартості  
товару в разі наявності підстав для сумніву в 
правильності митної оцінки товару, що перемі
щується через митний кордон України.

Митниця може вимагати, а суб’єкт господа
рювання має надати лише належні документи для 
перевірки та підтвердження правильності зазна
ченої митної вартості товару.

Надання неналежних документів не може 
вважатися виконанням вимог митниці щодо під
твердження митної вартості товарів (постанова 
Верховного Суду України від 10 квітня 2012 р. 
у справі № 2152а12). 

2. У разі якщо митний орган, приймаючи 
вантажну митну декларацію, самостійно визна
чає митну вартість товару та пропускає товар на 
митну територію України (після сплати імпорте
ром передбачених законом податків і зборів), то 
в подальшому він не має правових підстав для 
прийняття податкових повідомлень про дона
рахування податкових зобов’язань, за винятком 
випадку, коли за наслідками службової перевірки 
або розгляду кримінальної справи встановлено 
змову між декларантом і митним органом, спря
мовану на заниження обов’язкових платежів.

В інших випадках за умови наявності об
ґрунтованої підозри, що під час пропуску това
рів і транспортних засобів через митний кордон 
України було допущено порушення законодав
ства України, митний орган має право продов
жити здійснення митного контролю, за наслід
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ками якого донарахувати обов’язкові платежі, 
якщо протиправні дії декларанта спричинили 
їх недобір (постанови Верховного Суду України 
від 20  лютого 2012 р. у справі №  21390а11, від 
12 червня 2012 р. у справі № 21130а12).

3. Факт перебування громадянина на консуль
ському обліку в країні, яка є суб’єктом міжнарод
них відносин, зумовлює необхідність для мети, 
передбаченої ч. 2 ст. 8 Закону України від 13  ве
ресня 2001 р. № 2681III «Про порядок ввезення 
(пересилання) в Україну, митного оформлення й 
оподаткування особистих речей, товарів та тран
спортних засобів, що ввозяться (пересилаються) 
громадянами на митну територію України» (чин
ного на час виникнення спірних правовідносин), 
вимагати на підтвердження факту перебування 
транспортного засобу на обліку в цій же країні до
кументи, видані саме її повноважними органами. 

Оскільки автомобіль позивача не був за
реєстрований у цій країні, відповідні документи 

митниці не надані, то вона правомірно відмовила 
позивачу у здійсненні пільгового митного оформ
лення автомобіля (постанови Верховного Суду 
України від 5 березня 2012 р. у справі № 21405а11, 
від 5 березня 2012 р. у справі № 21416а11, від 5 бе
резня 2012 р. у справі № 21444а11, від 5 березня 
2012 р. у справі № 21454а11, від 8 травня 2012 р. 
у справі № 2190а12, від 19 червня 2012 р. у справі 
№ 2180а12). 

4. Передбачене ст. 355 МК порушення мит
них правил, яке полягає в заявленні у вантаж
ній митній декларації неправдивих відомостей 
як підстави для звільнення від сплати податків і 
зборів, що спричинило їх недобори до бюджету, 
не можна вважати триваючим, а тому за прави
лами ч. 1 ст. 328 МК адміністративне стягнен
ня може бути накладено не пізніш як через два 
місяці з дня його вчинення (постанова Верхов
ного Суду України від 9 квітня 2012 р. у справі  
№ 21260а11).

Справи щодо управління об’єктами державної (комунальної) власності,  
 у тому числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності;  

здійснення державних закупівель

Положення про порядок передачі об’єкта 
права державної власності, затвердженого по
становою КМУ від 21 вересня 1998 р. № 1482, 
яким врегульовано механізм та порядок пере
дачі державного майна, пов’язує виникнення в 
ініціатора такої передачі обов’язку погоджувати 
пропозиції щодо цього з юридичними особами 
лише за умови закріплення за ними такого май
на на праві господарського відання чи оператив
ного управління.

Позивачі не належать до кола суб’єктів, з яки
ми відповідно до п. 5 зазначеного Положення 
необхідно погоджувати пропозиції щодо переда
чі об’єктів права державної власності, оскільки 
зазначене майно хоч і знаходиться на їх балансі, 
проте не закріплене за ними на праві господар
ського відання або оперативного управління (по
станови Верховного Суду України від 27 березня 
2012 р. у справі № 2149а12, від 15 травня 2012 р. 
у справі № 21129а12).

Справи щодо реалізації спеціальних владних управлінських функцій  
в окремих галузях економіки

1. За змістом положень п. 16 ч. 1 ст. 32 Закону 
України від 18 листопада 2003 р. № 1280IV «Про 
телекомунікації» та пунктів 31, 107 Правил надан
ня та отримання телекомунікаційних послуг, за
тверджених постановою КМУ від 9 серпня 2005 р. 
№ 720 (чинного на час виникнення спірних право
відносин), зазначена норма Закону передбачає по
рядок надання за особистим зверненням спожи
вача безоплатно послуг щодо розшифровки суми 
за надані телекомунікаційні послуги лише за той 
розрахунковий період, до якого споживач має пре
тензії. Надання за заявою абонента розшифровок 
щодо тривалості та напрямку телефонних дзвін
ків за будьякий розрахунковий період, до якого 
споживач не має претензій, здійснюється як до
даткова телекомунікаційна послуга, вартість якої 

не належить до сфери державного регулювання 
(постанови Верховного Суду України від 24 квітня 
2012 р. у справі № 2135а12, від 15 травня 2012 р. 
у справі № 21114а12, від 5 червня 2012 р. у справі  
№ 21133а12). 

2. За змістом ст. 7 Закону України від 5 квіт
ня 2001 р. № 2344ІІІ «Про автомобільний 
транспорт» маршрути між населеними пункта
ми  області та обласним центром є внутрішньо
обласними, тому дії щодо організації перевезень 
на таких маршрутах віднесено до повноважень 
обласної державної адміністрації як органу дер
жавного регулювання та контролю у сфері ав
томобільного транспорту в межах області (по
станова Верховного Суду України від 29 травня 
2012 р. у справі № 21123а12).
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Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів  
та землекористування

1. За змістом п. 12 розд. Х «Перехідні поло
ження» ЗК (чинного на час виникнення спірних 
правовідносин), незважаючи на місцезнаходжен
ня землі, виключено можливість органів місце
вого самоврядування розпоряджатися землями 
державної і комунальної власності, на яких роз
ташовані державні, в тому числі казенні, підпри
ємства, господарські товариства, у статутних 
фон дах яких державі належать частки (акції, паї). 
Водночас відповідно до ст. 84 ЗК зазначені землі 
державної власності взагалі не можуть передава
тись у комунальну та (або) приватну власність. За 
змістом зазначеної статті право державної влас
ності на землю набувається і реалізується держа
вою через органи виконавчої влади. Крім того, 
відповідно до п. «г» ч. 1 ст. 12 ЗК до повноважень 
органів місцевого самоврядування в галузі зе
мельних відносин належить вилучення земель
них ділянок із земель комунальної, а не держав
ної власності.

У зв’язку з цим селищна рада, приймаючи рі
шення щодо земельної ділянки, на якій розташо
ване державне підприємство, не врахувала особ
ливого правового статусу земельної ділянки та 
вийшла за межі повноважень, наданих їй Консти
туцією України та законами України (постанова 
Верховного Суду України від 20 лютого 2012 р.  
у справі № 21367а11).

2. Відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України  
від 9 квітня 1999 р. № 586XIV «Про місцеві дер
жавні адміністрації» (чинного на час виникнення 
спірних правовідносин) розпорядження голови 
державної адміністрації, що суперечать Консти
туції України, законам України, рішенням Кон
ституційного Суду України, іншим актам зако
нодавства або є недоцільними, неекономними, 
неефективними за очікуваними чи фактичними 
результатами, скасовуються Президентом Украї
ни, головою місцевої державної адміністрації ви
щого рівня або у судовому порядку.

Право скасовувати розпорядження голів ра
йонних державних адміністрацій, що суперечать 
Конституції та законам України, рішенням Кон
ституційного Суду України, актам Президента 
України, КМУ, голів обласних державних адміні
страцій, а також міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади, надано головам облас
них державних адміністрацій (ст. 33 зазначеного 
Закону).

Розпорядження голови районної державної 
адміністрації, на підставі якого видано держав
ний акт на право власності на земельну ділянку, 

є ненормативним правовим актом одноразового 
застосування, яке вичерпало свою дію фактом 
його виконання, а тому воно не може бути в по
дальшому скасоване посадовою особою, яка його 
прийняла (постанова Верховного Суду України 
від 5 березня 2012 р. у справі № 21423а11).

3. Підготовка та видача висновків, зокрема 
щодо надання земельних ділянок у користуван
ня або власність та наявних обмежень, а також 
висновків щодо умов відведення земельних ді
лянок у користування належить до такого виду 
земельнокадастрових робіт і послуг, як надан
ня консультацій з питань оформлення прав на 
земельні ділянки, які відповідно до вимог п.  5 
Порядку виконання земельнокадастрових ро
біт та надання послуг на платній основі держав
ними органами земельних ресурсів, затвердже
ного постановою КМУ від 1  лис топада 2000  р. 
№  1619, надаються на платній основі (поста
нови  Верховного Суду України від 5 березня  
2012  р. у справі №  21349а11, від 26  берез
ня 2012  р. у справі №  21277а11, від 27  березня 
2012 р. у справі № 2163а12, від 10 квітня 2012 р. 
у справі № 2154а12, від 11 червня 2012 р. у справі  
№ 21284а11).

4. Вчинена з порушенням чинного законодав
ства добровільна відмова від права постійного 
користування невизначеною частиною земельної 
ділянки не може розцінюватися як добровільна 
відмова від права постійного користування усі
єю земельною ділянкою та бути підставою при
пинення зазначеного права згідно зі ст. 141 ЗК 
(постанова Верховного Суду України від 9 квітня 
2012 р. у справі № 21291а11).

5. Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України 
від 3  березня 1998 р. №  147/98ВР «Про пере
дачу об’єктів права державної та комунальної 
власності» (далі — Закон № 147/98ВР) переда
ча об’єктів з комунальної у державну власність 
здійснюється за рішенням сільських, селищних, 
міських, районних у містах рад — щодо об’єк
тів права комунальної власності відповідних те
риторіальних громад. Частиною 2 цієї ж статті 
передбачено, що передача об’єктів з комуналь
ної у державну власність, у тому числі об’єктів 
незавершеного будівництва, здійснюється за 
наявності згоди КМУ на їх передачу. Таким чи
ном, перехід права власності з комунальної до 
державної закон пов’язує з такою обов’язко
вою обставиною, як відповідне волевиявлення 
на зазначену передачу як суб’єкта комунальної 
власності (Київради), так і КМУ. У справі, що 
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розглядається, суди всіх інстанцій встановили 
відсутність сукупності таких рішень Київради 
та КМУ. Суд касаційної інстанції, застосовуючи 
ст. 5 Закону № 147/98ВР, помилково виходив із 
того, що перехід права власності можливий і за 

відсутності сукупності вищезазначених волеви
явлень (рішень) Київради та КМУ, пов’язуючи 
це з іншими обставинами (постанова Верховно
го Суду України від 11 червня 2012 р. у справі 
№ 21295а11).

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики  
та за зверненнями податкових органів

Справи щодо адміністрування окремих податків, зборів та обов’язкових платежів:

▶ податку на додану вартість  
(крім бюджетного відшкодування з податку 
на додану вартість)

1. При визначенні бази оподаткування подат
ку на додану вартість (далі — ПДВ) операцій з реа
лізації платником податку на території України  
попередньо імпортованого ним товару звичайна 
ціна та митна вартість, що є умовною розрахун
ковою величиною, яка розраховується відповідно 
до положень МК і застосовується при переміщен
ні товарів через митний кордон України (зокрема 
для ведення митної статистики), не є тотожними 
і не можуть порівнюватись. Висновок суду ка
саційної інстанції про те, що згідно з п. 4.1 ст. 4 
Закону України від 3 квітня 1997 р. № 168/97ВР 
«Про податок на додану вартість» (чинного на час 
виникнення спірних правовідносин) база оподат
кування ПДВ зазначених операцій має обмежува
тися митною вартістю імпортованого товару, яка 
відповідає його звичайній ціні, не ґрунтується на 
вимогах чинного законодавства і є помилковим 
(постанова Верховного Суду Украї ни від 12 бе
резня 2012 р. у справі № 21380а11).

2. У разі якщо платник податку не скористав
ся правом подачі заяви, передбаченим підпунк
том 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 Закону України від 3 квіт
ня 1997 р. № 168/97ВР «Про податок на додану 
вартість» (чинного на час виникнення спірних 
правовідносин), і не звернувся до податкової ін
спекції зі скаргою, він не має права включати до 
податкового кредиту суму ПДВ, не підтверджену 
податковою накладною. Саме своєчасно подана 
платником податку заява до податкового органу 
є підставою для включення до податкового кре
диту суми податку, сплаченої у зв’язку з придбан
ням товарів (робіт, послуг).

У разі якщо право платника на податковий 
кредит підтверджується податковими наклад
ними, отриманими після закінчення податкових 
періодів, в яких фактично відбулися господарські 
операції, суми ПДВ, вказані у податкових наклад
них, можуть бути включені до складу податково

го кредиту в податковому періоді, в якому такі 
податкові накладні отримані (постанова Верхов
ного Суду України від 26 березня 2012 р. у справі 
№ 21268а11).

▶ бюджетного відшкодування з ПДВ

1. За змістом підпункту «а» підпункту 7.7.11 
п. 7.7 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 р. 
№ 168/97ВР «Про податок на додану вартість» 
(чинного на час виникнення спірних правовід
носин) платник ПДВ має право на бюджетне від
шкодування незалежно від терміну його реєстра
ції як платника цього податку, якщо податковий 
кредит за звітний період сформований внаслідок 
придбання основних фондів (постанова Верхов
ного Суду України від 21 лютого 2012 р. у справі 
№ 2117а12). 

2. Якщо спеціальний режим оподаткування, 
встановлений п. 11.29 ст. 11 Закону України від 
3 квітня 1997 р. № 168/97ВР «Про податок на 
додану вартість» (чинного на час виникнення 
спірних правовідносин), поширюється на суб’єкт 
господарювання, подання податкової декларації 
скороченої форми є його обов’язком, а не правом 
(постанови Верховного Суду України від 20 лю
того 2012 р. у справі № 21395а11, від 26 березня 
2012 р. у справі № 21393а11, від 3 липня 2012 р.  
у справі № 21204а12).

3. Підпунктом 15.3.1 п. 15.3 ст. 15 Закону Украї
ни від 21 грудня 2000 р. № 2181ІІІ «Про порядок 
погашення зобов’язань платників податків перед 
бюджетами та державними цільовими фондами» 
(чинного на час виникнення спірних правовідно
син) встановлено граничні строки для подання 
заяви на повернення надміру сплачених податків, 
зборів (обов’язкових платежів) або на їх відшко
дування, і ця норма не встановлює строків, про
тягом яких здійснюється зарахування належної 
платнику повної суми бюджетного відшкодуван
ня шляхом зменшення податкових зобов’язань 
із цього податку наступних податкових періодів, 
якщо заява про таке відшкодування подана своє
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часно (постанова Верховного Суду України від 
6 лютого 2012 р. у справі № 21354а11).

4. Відповідно до підпунктів 7.2.3 та 7.2.4 
п.  7.2 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 р.  
№ 168/97ВР «Про податок на додану вартість» 
(чинного на час виникнення спірних правовід
носин) податкова накладна складається у момент 
виникнення податкових зобов’язань продавця, 
а підприємства, звільнені від сплати податку до 
бюджету за рішенням суду, втрачають право, зо
крема на нарахування податку та складання по
даткової накладної.

При встановленні судом обставин, за яких 
позивач міг усвідомлювати, що його контрагент, 
який звільнений від сплати ПДВ, при формуван
ні ціни на товар включив ПДВ за ставкою 20 %, 
суд касаційної інстанції помилково виходив із 
того, що наявність у платника податку — пози
вача — виданої йому продавцем товару податко
вої накладної, оформленої з дотриманням вимог 
чинного законодавства, є достатньою підставою 
для визначення податкового кредиту та відшко
дування ПДВ із державного бюджету (постанова 
Верховного Суду України від 12 березня 2012 р. 
у справі № 21270а11).

▶ податку з доходів фізичних осіб

З набранням чинності Закону України від 
22 травня 2003 р. № 889IV «Про податок з доходів 

фізичних осіб» його положення, які є спеціальни
ми у застосуванні до правовідносин оподаткуван
ня та прийняті пізніше у часі порівняно із Зако
ном України від 5 листопада 1991 р. №  1789XII  
«Про прокуратуру», підлягають пріоритетно
му застосуванню до правовідносин, пов’язаних з 
оподаткуванням (неоподаткуванням) грошової 
допомоги, що виплачується прокурорам і слідчим 
прокуратури у разі їх виходу на пенсію за вислу
гою років (постанова Верховного Суду України від 
3 липня 2012 р. у справі № 21162а12).

▶ збору за забруднення навколишнього 
природного середовища

Санітарний збір у портах є обов’язковим для 
сплати судновласниками при кожному вході у 
порт, а його ставки із суден групи «А», встановлені 
п. 36 Положення про портові збори, затверджено
го постановою КМУ від 12 жовтня 2000 р. № 1544, 
обчислюються виходячи з об’єму судна або само
хідної частини складеної плавучої споруди та не 
залежать від розміру або кількості проведених за
ходів, передбачених п. 35 цього Положення.

Такий портовий збір, як санітарний є захо
дом, спрямованим на запобігання забрудненню 
моря скиданням відходів та інших матеріалів, і 
спонукає судновласників охороняти морське се
редовище (постанова Верховного Суду України 
від 27 лютого 2012 р. у справі № 21453а11).

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики

1. Моментом вчинення імпортної операції, 
зокрема моментом поставки товару за такою 
операцією, для цілей застосування статей 2, 4 За
кону України від 23 вересня 1994 р. № 185/94ВР 
«Про порядок здійснення розрахунків в інозем
ній валюті» (чинного на час виникнення спірних 
правовідносин) є момент фактичного перетину 
імпортованим товаром митного кордону України 
(постанова Верховного Суду України від 16 січня 
2012 р. у справі № 21412а11).

2. Притягнення суб’єктів господарювання до 
відповідальності за використання гральних авто ма
тів, в яких не реалізовані фіскальні функції, можливе 
лише з моменту включення до Державного реєстру 
реєстраторів розрахункових операцій комп’ю
тернокасової системи «Фіскал», тобто з 1  липня 
2008  р., оскільки до цієї дати у суб’єктів господа
рювання не було об’єктивної можливості дотрима
ти вимог ст. 3 Закону України від 6 липня 1995  р.  
№ 265/95ВР «Про застосування реєстраторів роз
рахункових операцій у сфері торгівлі, громадсько
го харчування та послуг» у частині використання 
гральних автоматів, що переведені у фіс кальний 

режим роботи (постанови Верховного Суду України 
від 23 січня 2012 р. у справі № 21382а11, від 6 лютого 
2012 р. у справі № 21362а11).

3. З моменту включення наказом Державної 
податкової адміністрації України від 1 липня 
2008  р. №  430 «Про затвердження Державного 
реєстру реєстраторів розрахункових операцій у 
новій редакції» до Державного реєстру комп’ю
тернокасової системи «Фіскал», яка призначена 
для фіскалізації гральних автоматів, автоматиза
ції збору, обліку і контролю даних про функціо
нування залів гральних автоматів, держава вико
нала взятий на себе обов’язок щодо забезпечення 
переведення суб’єктів господарювання на облік 
розрахункових операцій у готівковій формі при 
використанні гральних автоматів із застосуван
ням реєстраторів розрахункових операцій.

У зв’язку з цим із зазначеної дати суб’єкти 
господарювання зобов’язані використовувати у 
своїй діяльності гральні автомати, оснащені вка
заною комп’ютернокасовою системою, і не по
винні вводити в експлуатацію ті гральні автома
ти, що не забезпечують можливість застосування 
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цієї системи (постанови Верховного Суду Украї
ни від 13 лютого 2012 р. у справі № 21396а11, від 
8 травня 2012 р. у справі № 2193а12).

4. До суб’єкта господарювання, який здійсню
вав розрахункові операції через незареєстрова
ний, неопломбований в установленому порядку та 
непереведений у фіскальний режим роботи реє
стратор розрахункових операцій, застосовуються 
фінансові санкції, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 17 Зако
ну України від 6 липня 1995 р. № 265/95ВР «Про 
застосування реєстраторів розрахункових опера
цій у сфері торгівлі, громадського харчування та 
послуг», чинного на час виникнення спірних пра
вовідносин (постанова Верховного Суду України 
від 5 червня 2012 р. у справі № 2197а12).

5. За змістом ст. 153 Закону України від 
19  грудня 1995 р. № 481/95ВР «Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту ети
лового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів» (чинного на час 
виникнення спірних правовідносин) та пунктів 
2, 22 Правил роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями, затверджених постановою КМУ від 
30 липня 1996 р. № 854, у разі якщо магазин не 
є спеціалізованим підприємством відповідно 
до вимог зазначених норм, підприємець не має 
права здійснювати в ньому продаж алкогольних 
напоїв на розлив для споживання на місці (по
станова Верховного Суду України від 13 лютого 
2012 р. у справі № 21371а11).

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики  
у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян

Справи щодо збору та обліку страхових внесків  
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1. Положення абз. 6 ч. 6 ст. 20 Закону Украї
ни від 9 липня 2003 р. № 1058ІV «Про загально
обов’язкове державне пенсійне страхування», від
повідно до якого перерахування страхових внесків 
здій снюється страхувальниками одночасно з одер
жанням (перерахуванням) коштів на оплату праці 
(виплати доходу) не звільняють страхувальника 
від обов’язку сплатити страхові внески у 20денний 
строк із дня закінчення звітного періоду у зв’язку з 
неодержанням останнім цих коштів, оскільки від
повідно до ч. 6 ст. 19 цього Закону (чинного на час 
виникнення спірних правовідносин) страхові внес
ки нараховуються на суми, зазначені в частинах 1, 2 
цієї статті, незалежно від джерел їх фінансування, 
форми, порядку, місця виплати та викори стання, а 
також незалежно від того, чи були зазначені суми 
фактично виплачені після їх нарахування до спла
ти (постанови Верховного Суду України від 16 січ
ня 2012 р. у справі № 21392а11, від 26 березня 
2012 р. у справі № 21398а11, від 15 травня 2012 р. 
у справі № 21110а12, від 15 травня 2012 р. у справі 
№ 21118а12).

2. Застосування до відповідача штрафних (фі
нансових) санкцій за несплату страхових внесків, 
встановлених Законом України від 18 січня 2001 р. 
№ 2240ІІІ «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовле
ними народженням та похованням» (далі  — За
кон № 2240ІІІ), із виплат, які відповідно до Зако
ну України від 9 вересня 2004 р. № 1994ІV «Про 
реструктуризацію заборгованості з виплат, пе
редбачених ст. 57 Закону України «Про освіту» 

педагогічним, науковопедагогічним та іншим 
категоріям працівників навчальних закладів», ви
знані кредиторською заборгованістю Державного 
бюджету України, є правомірним. Оскільки Закон 
України № 2240ІІІ, як і жоден нормативноправо
вий акт до червня 2006 р., не містить положень, які 
б звільняли страхувальника від обов’язку нараху
вання та сплати страхових внесків з таких виплат 
чи відповідальності за неповноту їх сплати. Тому 
підстав стверджувати про відсутність правопору
шення у сфері господарювання, яке полягає в не
сплаті страхових внесків, немає.

Посилання на порушення принципу пропор
ційності, закріпленого в п. 8 ч. 3 ст. 2 КАС, при 
стягненні з відповідача штрафних (фінансових) 
санкцій у зазначеному розмірі є безпідставним, 
оскільки відповідальність за неповноту та не
своєчасність сплати страхових внесків, зокре
ма розмір штрафу та пені, встановлено Законом 
№ 2240ІІІ (постанови Верховного Суду України 
від 16 січня 2012 р. у справі № 21427а11, від 6 лю
того 2012 р. у справі № 21298а11, від 6 лютого 
2012 р. у справі № 21413а11, від 23 квітня 2012 р. 
у справі № 21459а11, від 24 квітня 2012 р. у справі 
№ 2145а12). 

3. У зв’язку з особливостями фінансування 
страхування від нещасного випадку на вироб
ництві та професійного захворювання, які спри
чинили втрату працездатності, виключно цільо
вим використанням цих коштів та враховуючи те, 
що адресна допомога як окремий вид соціальної 
допомоги не входить до складу розміру пенсії по 
інвалідності та пенсії у зв’язку з втратою годуваль
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ника, який помер внаслідок нещасного випадку 
на виробництві або професійного захворюван
ня, Фонд соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захво
рювань України не може нести витрати на ви
плату державної адресної допомоги (постанови  
Верховного Суду України від 30 січня 2012 р. у 
справі  №  21394а11, від 30 січня 2012 р. у справі  
№ 21428а11, від 30 січня 2012 р. у справі № 21451а11, 
від 12 березня 2012 р. у справі № 2143а12).

4. За наявності несплаченої недоїмки, пені та 
фінансових санкцій і сплати при цьому поточних 
сум страхових внесків страхувальник не вважаєть
ся таким, що своєчасно виконав свої зобов’язання 
за поточний період, у зв’язку з тим, що в силу ім
перативних вимог ч. 5 ст. 106 Закону України від 
9 липня 2003 р. № 1058IV «Про загальнообов’яз
кове державне пенсійне страхування» органи Пен
сійного фонду України зобов’язані направити цей 
платіж на погашення недоїмки, пені та фінансо
вих санкцій (постанова Верховного Суду України  
від 13 лютого 2012 р. у справі № 214а12).

5. Виходячи з аналізу підпункту 1 п. 2 розд. ХV 
«Прикінцеві положення» Закону України від 9 лип
ня 2003 р. № 1058ІV «Про загальнообов’язкове дер
жавне пенсійне страхування», витрати на виплату 
та доставку пенсій особам, які були зайняті на ро
ботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, 
посад і показників на підземних роботах, на робо
тах з особливо шкідливими і особливо важкими 
умовами праці, зайнятість в яких повний робочий 
день дає право на пенсію за віком на пільгових умо
вах, затвердженим постановою КМУ від 16 січня 
2003 р. № 36, у тому числі й особам, що, крім цьо
го, мають статус постраждалих внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС, покриваються підприємства
ми та організаціями (постанови Верховного Суду 
України від 5 червня 2012 р. у справі № 21167а12, 
від 12 червня 2012 р. у справі № 21107а12).

6. Питання щодо нарахування та сплати стра
хових внесків до Пенсійного фонду України вре
гульовані Законом України від 26 червня 1997 р. 
№  400/97ВР «Про збір на обов’язкове держав
не пенсійне страхування» та Законом України 
від 9  липня 2003 р. № 1058IV «Про загально
обов’язкове державне пенсійне страхування», 
відповідними підзаконними актами, зокрема 
Положенням про порядок справляння та облі
ку фіксованого сільськогосподарського податку, 
затвердженим постановою КМУ від 23 квітня 
1999 р. № 658 (чинною на час виникнення спірних 
правовідносин).

Аналіз зазначених норм дає підстави вважати, 
що до суб’єктів права на користування спеціаль
ною пільговою ставкою нарахування страхових 

внесків віднесені платники фіксованого сільсько
господарського податку. Закон не дає підстав для 
розширеного тлумачення поняття платника тако
го податку за рахунок його філій, що не є юридич
ними особами (постанова Верховного Суду Украї
ни від 13 лютого 2012 р. у справі № 21279а11).

7. Одним з основних принципів страхування 
від нещасного випадку є цільове використання 
коштів, що відповідно до ст. 46 Закону України 
від 23 вересня 1999 р. № 1105XIV «Про загаль
нообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та про
фесійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності» не формуються за рахунок Дер
жавного бюджету України, не включаються до 
його складу та використовуються виключно за їх 
прямим призначенням.

У зв’язку з особливостями фінансування 
страху  вання від нещасного випадку, виключно ці
льовим використанням цих коштів та враховуючи 
те, що адресна допомога як окремий вид соціальної 
допомоги не входить до складу розміру пенсії по 
інвалідності та пенсії у зв’язку з втратою годуваль
ника, який помер внаслідок нещасного випадку 
на виробництві або професій ного захворювання, 
відділення виконавчої дирекції Фонду соціально
го страхування від нещасних випадків на вироб
ництві та професійних захворювань України не 
може нести витрати з випла ти державної адрес
ної допомоги (постанови Верховного Суду Украї
ни від 20 лютого 2012 р. у справі № 21407а11, від 
20 лютого 2012 р. у справі № 21462а11, від 9 квітня  
2012 р. у справі № 21443а11, від 12 червня 2012 р. 
у справі №  21165а12, від 10  липня 2012 р. у 
справі № 21209а12, від 9  липня 2012 р. у справі  
№ 21180а12).

8. Закон України від 13 грудня 1991 р.  
№ 1977XII «Про наукову і науковотехнічну діяль
ність» не містить положень, які б звільняли дер
жавні небюджетні установи та організації, фінан
сування яких здійснюється за рахунок Державного 
бюджету України та госпрозрахунку, від відшкодо
вування Пенсійному фонду України різниці між су
мою, призначеною за цим Законом, та сумою пенсії, 
обчисленої відповідно до інших законодавчих ак
тів, на яку має право науковий працівник.

У разі якщо здійснюється перетворення в 
процесі приватизації державного підприємства у 
відкрите акціонерне товариство, до правонаступ
ника переходять права і обов’язки державного 
підприємства, що приватизується, у тому числі 
й обов’язок зі сплати такої різниці (постанови 
Верховного Суду України від 5 червня 2012 р.  
у справі № 2166а12, від 5 червня 2012 р. у справі 
№ 2178а12).
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Справи щодо призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат  
із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування

1. За загальним правилом дії норм права у часі 
у зв’язку з набранням чинності з 29 квітня 2006 р. 
Законом України від 4 квітня 2006 р. № 3591IV 
«Про внесення змін до деяких законів України з 
питань пенсійного забезпечення та соціального 
захисту військовослужбовців», яким установ
лено порядок визначення заробітку (грошового 
забезпечення) для обчислення пенсій військово
службовцям та заборонено змінювати положен
ня Закону України від 9 квітня 1992 р. № 2262ХІІ 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб» щодо 
умов і норм пенсійного забезпечення зазначе
них у ньому осіб іншими законами, положення 
п. 30 ст. 77 та частин 1, 2 ст. 40 Закону України 
від 20 грудня 2005 р. № 3235IV «Про Державний 
бюджет України на 2006 рік» втратили чинність.

Отже, висновок про правомірність відмови 
здійснити позивачу перерахунок пенсії з урахуван
ням ч. 3 ст. 43 Закону № 2262ХІІ є наслідком пору
шення правил застосування норм матеріального 
права, за яких перевагу в застосуванні було надано 
положенням Закону №  3235IV, а не прийнятого 
останнім у часі Закону № 3591IV (постанови Вер
ховного Суду України від 6 березня 2012 р. у справі 
№ 2126а12, від 15 травня 2012 р. у справі № 2182а12, 
від 12 червня 2012 р. у справі № 21 154а12).

2. Особливістю пенсійного забезпечення осіб 
офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, 
військовослужбовців надстрокової служби та вій
ськової служби за контрактом, осіб начальниць
кого складу органів внутрішніх справ та деяких 
інших осіб, які мають право на пенсію відповідно 
до Закону України від 9 квітня 1992 р. № 2262ХІІ 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій
ськової служби, та деяких інших осіб» і які були 
відряджені для роботи в органах державної влади 
та органах місцевого самоврядування або у сфор
мованих ними органах, на підприємствах, в уста
новах, організаціях, вищих навчальних закладах 
та одержували заробітну плату в порядку і розмі
рах, установлених для працівників цих органів та 
організацій, є те, що базою для обчислення і пе
рерахунку пенсії має бути грошове забезпечення, 
встановлене за військовою (спеціальною) посадою, 
оскільки пенсія призначається на єдиних засадах 
після звільнення з військової (спеціальної) служби.

Постановами КМУ від 4 квітня 2007 р. № 602 
«Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) 
працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної 
сітки» та від 3 травня 2007 р. № 682 «Про затвер

дження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної 
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці пра
цівників установ, закладів та організацій окремих 
галузей бюджетної сфери, передбачених за ІІ ета
пом» встановлені розміри посадових окладів для 
цивільних працівників, а не військовослужбовців. 
У зв’язку з цим вони не можуть бути підставою 
для проведення перерахунку пенсій військово
службовців з підстав та у порядку, визначених ст. 63 
Закону №  2262ХІІ (постанови Верховного Суду 
України від 21 лютого 2012 р. у справі № 21463а11,  
від 5 березня 2012 р. у справі № 21439а11, від 
5 червня 2012 р. у справі № 21148а12, від 26 червня 
2012 р. у справі № 21186а12).

3. Отримувані застрахованою особою суми 
виплат, з яких були фактично нараховані та 
сплачені страхові внески або збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування, враховуються в 
заробіток (дохід) застрахованої особи для обчис
лення пенсії, незалежно від того, чи входять вони 
до структури заробітної плати. 

У цьому разі перевагу мають спеціальні норми, 
що визначають виплати (доходи) для обчислення 
пенсії, — ст. 41 Закону України від 9 липня 2003 р. 
№  1058IV «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» та ст. 66 Закону України 
від 5 листопада 1991 р. № 1788XII «Про пенсійне 
забезпечення». Норми Закону України від 16 груд-
ня 1993 р. № 3723-XII «Про державну службу» та 
Закону України від 24 березня 1995 р. № 108/95ВР 
«Про оплату праці» щодо спірних відносин є за
гальними (постанова Верховного Суду України від 
20 лютого 2012 р. у справі № 21430а11).

4. У зв’язку з тим, що виплати щомісячної пре
мії та надбавки за інтенсивність праці, які отри
мував працівник прокуратури перед звільненням, 
законодавством, чинним на час надання прокура
турою довідки про заробіток, передбачені не були, 
дії прокуратури щодо видачі зазначеної довідки 
про розмір місячного заробітку за відповідною по
садою, з якої працівник вийшов на пенсію, станом 
на час його звернення за здійсненням перерахун
ку є правомірними (постанова Верховного Суду 
Украї ни від 20 лютого 2012 р. у справі № 21415а11). 

5. Перерахунок пенсії на підставі ч. 4 ст. 42 За
кону України від 9 липня 2003 р. № 1058IV «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван
ня» (чинного на час виникнення спірних правовід
носин) здійснюється із застосуванням показника 
середньої заробітної плати працівників, зайнятих 
у галузях економіки України, та розраховується 
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за формулою, наведеною в ч. 2 ст. 40 цього Зако
ну. При такому перерахунку зазначений показник 
середньої заробітної плати залишається незмін
ним, тобто таким, яким він був на час призначен
ня пенсії (постанови Верховного Су ду Украї ни від 
26 червня 2012 р. у справі № 21174а12, від 10 лип
ня 2012 р. у справі № 21171а12, від 3 липня 2012 р. 
у справі № 21145а12). 

6. Закріплені ст. 22 Конституції права і свобо
ди гарантуються і не можуть бути скасовані. При 
прийнятті нових законів або внесенні змін до 
чинних законодавчих актів не допускається зву
ження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України від 
20 грудня 1991 р. № 2011ХІІ «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів 
їх сімей» військовослужбовці, за винятком тих, 
які проходять строкову службу, не можуть бути 
звільнені з військової служби до набуття права на 
пенсію за вислугою років.

За змістом висновків, зроблених Конститу
ційним Судом України у рішеннях від 6 липня 
1999 р. № 8рп/99 у справі щодо права на пільги 
та від 20 березня 2002 р. № 5рп/2002 у справі 
щодо пільг, компенсацій і гарантій, розуміння 
сутності соціальних гарантій військовослуж
бовців та прирівняних до них осіб, зміст та об
сяг досягнутих ними соціальних гарантій не 
може бути звужено шляхом внесення змін до 
законодавства, а правовідносини щодо їхнього  
пенсійного забезпечення виникають не в мо
мент звернення за призначенням пенсії, а в  
момент виникнення права на її призначення 
(постанова Верховного Суду України від 6 люто
го 2012 р. у справі № 21322а11).

7. Преміювання військовослужбовців, ви
значене постановою КМУ від 28 березня 2007 р. 
№  594 «Деякі питання грошового забезпечення 
військово службовців, осіб рядового і начальниць
кого складу у 2007 році», не може бути підставою 
для перерахунку пенсії відповідно до ч. 3 ст. 63 За
кону України від 9 квітня 1992 р. № 2262ХІІ «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військо
вої служби, та деяких інших осіб» (чинного на час 
виникнення спірних правовідносин) у зв’язку з 
тим, що має тимчасовий характер. Виплата такої 
премії дозволена за наявності передбачених під
став тільки в межах видатків, визначених у кошто
рисах військових частин для грошового забезпе
чення військовослужбовців у 2007 р. (постанова 
Верховного Суду України від 13 лютого 2012 р. у 
справі № 21134а11).

8. Незалежно від наявності умов для при
значення пенсії за вислугу років згідно зі ст. 12 

Закону України від 9 квітня 1992 р. № 2262ХІІ 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб» (чин
ного на час виникнення спірних правовідносин) 
право на збереження пільг, встановлених За
коном України від 20 грудня 1990 р. № 565ХІІ 
«Про міліцію» (чинним на час виникнення спір
них правовідносин), має лише працівник мілі
ції, звільнений зі служби з підстав, визначених 
у ст. 22 останнього Закону, тобто за віком, хво
робою або вислугою років (постанова Верховно
го Суду України від 26  червня 2012 р. у справі  
№ 21170а12).

9. Аналіз положень пунктів 5 і 15 постанови 
КМУ від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упоряд
кування структури та умов оплати праці праців
ників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів» свідчить 
про те, що нарахування грошового забезпечення 
військовослужбовцям, які проходять службу в 
органах прокуратури на прокурорськослідчих 
посадах, має здійснюватися з 1 квітня 2006  р. 
за умовами, визначеними п. 5 зазначеної по
станови, і має складатися з посадового окладу, 
інших виплат, установлених цією постановою, 
а також окладу за військовим званням та над
бавки за вислугу років, установлених у розмірі 
і порядку, що визначаються законодавством для 
військово службовців. 

Застосування нової структури грошового за
безпечення військових прокурорів узгоджуєть
ся з ч. 2 ст. 461 Закону України від 5 листопада 
1994 р. № 1789XII «Про прокуратуру» (постано
ва Верховного Суду України від 26 червня 2012 р. 
у справі № 21161а12).

10. Дія нормативноправового акта — списку 
№ 2 виробництв, робіт, професій, посад і показ
ників із шкідливими умовами праці, зайнятість на 
яких дає право на пільгове призначення пенсії за 
віком, затвердженого постановою Кабінету Міні
стрів СРСР від 26 січня 1991 р. № 10, яким впер
ше віднесено до посад та робіт, які дають право на 
призначення працівникам пенсії за віком на піль
гових умовах, певну професію, не може поширю
ватися на правовідносини, пов’язані з виконанням 
особою трудових функцій на цій посаді, які мали 
місце до набрання цим списком чинності. У зв’яз
ку з цим у особи відсутнє право на пенсію за ві
ком на пільгових умовах згідно зі статтями 13, 100 
Закону України від 5 листопада 1991 р. № 1788XII 
«Про пенсійне забезпечення», оскільки відповідно 
до законодавства, що діяло раніше, особа не мала 
права на неї (постанова Верховного Суду України 
від 7 травня 2012 р. у справі № 21429а11).
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Справи щодо соціального захисту;  
соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг

1. У зв’язку з тим, що положення п. 13 ст. 71 
та ст. 29 Закону України від 19 грудня 2006 р.  
№  489V «Про Державний бюджет України на 
2007 рік» (далі — Закон № 489V), якими у 2007 р. 
передбачалися виплати інвалідам війни щорічної 
разової грошової допомоги до 5 травня в розмірі, 
інакшому ніж встановлено ч. 5 ст. 13 Закону Украї
ни від 22 жовтня 1993 р. № 3551ХІІ «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
втратили чинність з дня ухвалення рішення Кон
ституційного Суду України від 9 липня 2007 р. 
№ 6рп/2007 дії управління праці та соціального 
захисту населення щодо нарахування та виплати 
у квітні 2007 р. допомоги в розмірі, встановлено
му саме Законом № 489V, були правомірними та 
відповідали положенням ч. 2 ст. 19 Конституції 
(постанови Верховного Суду України від 9 квітня 
2012 р. у справі № 21448а11, від 9 квітня 2011 р. 
у справі № 21433а11).

2. У зв’язку з тим, що окремі положення 
Закону України від 28 грудня 2007  р. № 107VI 
«Про Державний бюджет України на 2008 рік 
та про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України» (далі – Закон № 107VI) втрати
ли чинність з дня ухвалення Рішення Консти
туційного Суду України від 22 травня 2008 р. 
№ 10рп/2008, а виплата щорічної допомоги на 

оздоровлення здійснювалась у квітні 2008 р., 
тобто до зазначеної дати — в період, коли ці 
норми Закону були чинними, а їх виконання — 
обов’язковим для управління праці та соціаль
ного захисту населення, його дії на час виплати 
особі щорічної допомоги на оздоровлення від
повідно до Закону України від 28 лютого 1991 р.  
№ 796XII «Про статус і соціальний захист гро
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль
ської катастрофи» з урахуванням встановлених 
Законом №  107VI обмежень були правомір
ними (постанова Верховного Суду України від 
19 березня 2012 р. у справі № 21299а11).

3. При визначенні особі державної та додат
кової пенсій застосуванню підлягають статті 
49, 50, 54 Закону України від 28 лютого 1991 р. 
№ 796XII «Про статус і соціальний захист гро
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль
ської катастрофи», а не положення постанов 
КМУ від 28 травня 2005 р. № 530 «Деякі пи
тання соціального захисту окремих категорій 
громадян» та від 16 липня 2008 р. № 654 «Про 
підвищення рівня пенсійного забезпечення 
громадян», які істотно звужують обсяг вста
новлених законом прав (постанова Верховно
го Суду України від 23 квітня 2012 р. у справі 
№ 21239а11).

Справи щодо зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів);  
забезпечення громадян житлом

За змістом положень ст. 44 Закону України від 
15 грудня 1992 р. № 2862ХІІ «Про статус суддів» 
(чинного на час виникнення спірних правовід
носин) та Порядку забезпечення житлом суддів 
Апеляційного суду України, апеляційних і міс
цевих судів, затвердженого постановою КМУ 
від 3  серпня 2005 р. № 707, обов’язок забезпе
чити житлом суддю, який потребує поліпшення 

житлових умов, покладений на місцеві органи 
виконавчої влади за місцем роботи судді, а дії 
Державної судової адміністрації України та її те
риторіальних управлінь із забезпечення суддів 
житлом є додатковими у разі невирішення цьо
го питання органом місцевої виконавчої влади 
(постанова Верховного Суду України від 7 травня 
2012 р. у справі № 21292а11). 

Справи зі спорів щодо відносин публічної служби

За змістом п. 68 Положення про проходження 
служби рядовим та начальницьким складом ор
ганів внутрішніх справ Української РСР, затвер
дженого постановою КМУ від 29 липня 1991  р. 
№ 114, звільнення особи середнього, старшого і 
вищого начальницького складу зі служби, на під
ставі підпункту «ж» п. 64 зазначеного Положен

ня, до спливу тримісячного строку від дня по
передження нею про своє бажання звільнитися, 
якщо сторони не домовилися про звільнення у 
більш короткий строк, є безпідставним (постано
ви Верховного Суду України від 9 квітня 2012 р. у 
справі № 2199а12, від 29 травня 2012 р. у справі 
№ 21122а12). 



40

с
уд

о
ва

 п
ра

кт
и

ка

№ 3 ( 1 5 1 ) ’ 2 0 1 3

Судова практика

РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ *

Додані заявником судові рішення не містять підтвердження неоднакового засто-
сування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального 
права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних право-
відносинах, оскільки вони прийняті за інших обставин справи

П О С Т А Н О В А 
Іменем України

23 квітня 2012 р. Верховний Суд України, роз
глянувши в порядку письмового провадження 
справу за позовом товариства з обмеженою від
повідальністю «МагнітЗапоріжжя» (далі — ТОВ) 
до виконавчого комітету Запорізької міської ради 
(далі — Виконком), третя особа — управління ко
мунального господарства Запорізької міської ради 
(далі — Управління), про визнання протиправним 
рішення, незаконною бездіяльність та зобов’язан
ня вчинити певні дії, в с т а н о в и в:1

У грудні 2010 р. ТОВ звернулося до суду з 
позовом, в якому просило визнати: протиправ
ним рішення Виконкому від 25 листопада 2010 р. 
№  582/10 про зупинення та поновлення розгляду 
документів для отримання дозволів на розміщен
ня зовнішньої реклами; незаконною бездіяльність 
Виконкому з розгляду документів ТОВ щодо на
дання дозволів на розміщення зовнішньої рекла
ми та зобов’язати Виконком видати ТОВ дозволи 
на розміщення зовнішньої реклами.

Ворошиловський районний суд м. Донецька 
постановою від 21 січня 2011 р., залишеною без 
змін ухвалою Донецького апеляційного адміні
стративного суду від 3 березня 2011 р., позов за
довольнив.

Вищий адміністративний суд України поста
новою від 16 червня 2011  р. ухвалу апеляційного 
суду скасував, постанову суду першої інстанції 
в частині задоволення позову про зобов’язання 
Виконкому видати ТОВ дозволи на розміщення 
зовнішньої реклами змінив, прийнявши в цій час
тині нову, якою зобов’язав Виконком розглянути 
питання про надання дозволів на розміщення зов
нішньої реклами, в іншій частині рішення зали
шив без змін.

Задовольняючи позов у частині визнання 
протиправним оскаржуваного рішення Виконко

* Публікується повний текст судового рішення із незначними редакційними правками.

му, суд першої інстанції, з висновком якого пого
дилися апеляційний та касаційний суди, виходив 
із того, що у відповідача не було підстав для прий
няття спірного рішення. Крім того, відповідач по
рушив строки розгляду дозвільних документів, 
що свідчить про його протиправну бездіяльність.

У заяві про перегляд судових рішень Верхов
ним Судом України з підстави, передбаченої п. 1 
ч. 1 ст. 237 КАС, ТОВ просило скасувати поста
нову Вищого адміністративного суду України від 
16  червня 2011 р. та залишити без змін рішення 
судів першої та апеляційної інстанцій.

На обґрунтування заяви додано ухвали Ви
щого адміністративного суду України від 7 ве
ресня 2010 р. (№ К2312\08) та 5 березня 2009 р. 
(№  К21520/07), в яких, на думку заявника, суд 
касаційної інстанції неоднаково застосував пунк
ти 19, 20, 22 Типових правил розміщення зовніш
ньої реклами, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 
(далі — Правила).

Перевіривши наведені у заяві доводи, Верхов
ний Суд України дійшов висновку про відсутність 
підстав для її задоволення.

У справі, що розглядається, Вищий адміні
стративний суд України, скасовуючи ухвалу суду 
апеляційної інстанції та частково змінюючи рі
шення суду першої інстанції, виходив із того, що 
Ворошиловський районний суд м. Донецька по
становою від 28 липня 2010 р., залишеною без змін 
ухвалою Донецького апеляційного адміністратив
ного суду від 6 жовтня 2010 р., у справі за позо
вом ТОВ до Головного управління архітектури та 
містобудування Запорізької міської ради, Викон
кому, Управління визнав протиправною відмову 
щодо надання дозволів та зобов’язав відповідача 
прийняти рішення про надання дозволів. Зазначе
ні судові рішення набрали законної сили.
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Враховуючи, що відповідач безпідставно ухи
лився від вирішення питання щодо надання доз
волів на розміщення ТОВ спеціальних наземних 
рекламних конструкцій, з підстави касаційного 
оскарження згаданого рішення, виконання яко
го не було зупинено, суд правильно задовольнив 
позов у цій частині. Висновок судів щодо зобов’я
зання відповідача надати дозволи суд касаційної 
інстанції вважає передчасним, тому в цій части
ні позовних вимог прийняв нове рішення, яким 
зобов’язав відповідача розглянути питання про  
надання дозволів позивачу у встановлений зако
ном строк.

У судовому рішенні Вищого адміністративно
го суду України від 5 березня 2009 р., на яке ТОВ 
послалось як на підставу для допуску справи до 
провадження Верховного Суду України, суд каса
ційної інстанції дійсно послався на норми Правил, 
проте скасував рішення судів попередніх інстан
цій та направив справу на новий розгляд до суду 
першої інстанції з інших підстав (у зв’язку з пору
шенням норм процесуального права) і своєї пра
вової позиції щодо застосування пунктів 19, 20, 22 
Правил не формував. 

У справі, рішення Вищого адміністративного 
суду України від 7 вересня 2010 р. в якій додано 
до заяви, спір виник з приводу продовження дії 
дозволів на розміщення реклами і при вирішенні 
цього спору суд касаційної інстанції керувався ін
шими, ніж у справі, що розглядається, підзаконни
ми актами.

Таким чином, додані заявником судові рішен
ня не містять підтвердження щодо неоднакового 
застосування судом (судами) касаційної інстанції 
одних і тих самих норм матеріального права, що 
потягло ухвалення різних за змістом судових рі
шень у подібних правовідносинах, оскільки вони 
прийняті за інших обставин справи.

Згідно з ч. 1 ст. 244 КАС Верховний Суд Украї
ни відмовляє у задоволенні заяви, якщо обстави
ни, які стали підставою для перегляду справи, не 
підтвердилися.

Керуючись статтями 241, 242, 244 КАС, Верхов
ний Суд України п о с т а н о в и в:

У задоволенні заяви ТОВ відмовити.
Постанова є остаточною і не може бути оскар

жена, крім випадку, встановленого п. 2 ч. 1 ст. 237 
КАС.

РІШЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ
Відповідно до підпункту 38.1.1. п. 38.1. ст. 38 Закону України «Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспорт-
них засобів» страховик після виплати страхового відшкодування має право подати 
регресний позов до страхувальника або водія забезпеченого транспортного засобу, 
який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, якщо він не повідомив страхови-
ка у строки і за умов, визначених у підпункті 33.1.2. п. 33.1. ст. 33 цього Закону. Та-
ким чином, зазначена стаття передбачає наявність у страховика права пред’явити 
регресний позов, а не відсутність цього права

ПОСТАНОВА  
Верховного Суду України від 30 січня 2012 р. 
(в и т я г)

У жовтні 2011 р. приватне акціонерне товари
ство «Страхова компанія «Статус» (далі — ПАТ 
«Статус») звернулося із заявою про перегляд Вер
ховним Судом України постанови Вищого госпо
дарського суду України від 21 вересня 2011 р. у 
справі № 23/106 за позовом ПАТ «Статус» до при
ватного акціонерного товариства «Народна фінан
совострахова компанія «Добробут» (далі — ПАТ 
«Добробут») про стягнення суми на підставі неод
накового застосування судом касаційної інстанції 
підпункту 38.1.1. п. 38.1. ст. 38 Закону від 1 липня 
2004 р. № 1961IV «Про обов’язкове страхування 

цивільноправової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів» (далі  — Закон 
№ 1961IV), внаслідок чого ухвалені різні за зміс
том судові рішення у подібних правовідносинах.

На обґрунтування заяви надано копії постанов 
Вищого господарського суду України: від 22 черв
ня 2011 р. у справі № 48/562, від 13 липня 2011 р. 
у справі № 4/466, від 26 липня 2011 р. у справі 
№ 1/58, від 31 серпня 2011 р. у справі № 42/71, від 
14 вересня 2011 р. у справі № 53/128.

Крім того, на підтвердження неоднакового 
застосування зазначеної норми матеріального 
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права заявник надав копію постанови Верховно
го Суду України від 25 листопада 2008 р. у спра
ві № 11/40607.

ПАТ «Статус», пославшись на зазначені судові 
рішення, вважає, що оскаржувана постанова суду 
касаційної інстанції є незаконною, оскільки прий
нята з порушенням вимог зазначеної норми мате
ріального права.

Вищий господарський суд України ухвалою від 
28 листопада 2011 р. допустив до провадження спра
ву № 23/106 для перегляду Верховним Судом Украї ни 
постанови Вищого господарського суду України від 
21 вересня 2011 р.

Заслухавши суддюдоповідача, пояснення 
представників сторін, перевіривши наведені заяв
ником обставини, Верховний Суд України дійшов 
висновку, що заява підлягає задоволенню з таких 
підстав.

Відповідно до ст. 993 ЦК до страховика, який 
виплатив страхове відшкодування за договором 
майнового страхування, у межах фактичних вит
рат переходить право вимоги, яке страхувальник 
або інша особа, що одержала страхове відшко
дування, має до особи, відповідальної за завдані 
збитки. Ця норма кореспондується з положенням 
ст. 27 Закону від 7 березня 1996 р. № 85/96ВР «Про 
страхування».

Суди нижчих інстанцій встановили: поста
новою Шевченківського районного суду м. Киє
ва від 27 грудня 2010 р. водія автомобіля Citroen 
С. визнано винним у вчиненні дорожньотран
спортної пригоди (далі — ДТП) внаслідок пору
шення п. 16.13. Правил дорожнього руху, затвер
джених постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 жовтня 2001 р. № 1306, та притягнуто до ад
міністративної відповідальності за ст. 124 КпАП.

Цивільноправову відповідальність власника 
автомобіля Citroen було застраховано ПАТ «Доб
робут».

Пунктом 37.4. ст. 37 Закону № 1961IV (у ре
дакції, чинній на час виплати страхового відшко
дування) передбачено право страховика в разі 
настання страхового випадку здійснювати випла
ту страхового відшкодування безпосередньо по
терпілим або погодженим з ними підприємствам, 
установам та організаціям, що надають послуги, 
пов’язані з відшкодуванням збитків.

Таким чином, особою, відповідальною за зав
дані у зазначеному випадку збитки, згідно із поло
женнями Закону № 1961IV в межах, передбачених 

договором обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності, є саме ПАТ «Добробут».

Відповідно до підпункту 33.1.2. п. 33.1. ст. 33 
Закону № 1961IV (у редакції, чинній на час вчи
нення ДТП) учасники ДТП зобов’язані вжити 
заходів для невідкладного, але не пізніше трьох 
робочих днів, повідомлення страховика, з яким 
було укладено договір обов’язкового страхуван
ня цивільноправової відповідальності, або у ви
падках, передбачених цим Законом, Моторного 
(транспортного) страхового бюро України про 
настання ДТП.

Зазначена норма не визначає підстави відмови 
у задоволенні вимоги страховика, який виплатив 
страхове відшкодування згідно із договором май
нового страхування, до особи, відповідальної за 
завдані збитки, про відшкодування виплачених 
ним фактичних сум коштів у межах, передбаче
них договором обов’язкового страхування цивіль
ноправової відповідальності.

Відповідно до підпункту 38.1.1. п. 38.1. ст. 38 
Закону № 1961IV (у редакції, чинній на час ви
плати страхового відшкодування) страховик піс
ля виплати страхового відшкодування має право 
подати регресний позов до страхувальника або 
водія забезпеченого транспортного засобу, який 
спричинив ДТП, якщо він не повідомив страхо
вика у строки і за умов, визначених у підпунк
ті 33.1.2. п. 33.1. ст. 33 цього Закону. Таким чином, 
зазначена стаття передбачає наявність у страхо
вика права пред’явити регресний позов, а не від
сутність цього права.

За таких обставин Вищий господарський суд 
України дійшов передчасного висновку про без
підставність позовних вимог, а прийнята ним по
станова є незаконною.

Відповідно до ч. 2 ст. 111 25 ГПК у разі якщо суд 
установить, що судове рішення у справі, яка пе
реглядається, є незаконним, він скасовує його пов
ністю або частково і направляє справу на новий 
розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення.

Ураховуючи викладене та керуючись ст. 11123—
111 25 ГПК, Верховний Суд України постановив: за
яву ПАТ «Статус» задовольнити; постанову Вищого 
господарського суду України від 21 вересня 2011 р. 
скасувати; справу № 23/106 направити на новий 
розгляд до суду касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і може бути оскарже
на тільки на підставі, встановленій п. 2 ч. 1 ст. 11116 
ГПК.
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РІШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним 
для життя багатьох осіб, полягає у тому, що винувата особа, реалізуючи умисел на поз-
бавлення життя потерпілого, усвідомлює, що застосовує небезпечний для життя не 
тільки однієї конкретної людини спосіб убивства. Важливою умовою для кваліфіка-
ції дій винуватої особи саме за цією ознакою умисного вбивства має бути об’єктивна 
реальність такої небезпеки для життя інших сторонніх осіб, які перебувають на місці 
вчинення злочину. Винувата ж особа повинна усвідомлювати, що спосіб, який вона за-
стосовує, небезпечний для життя не тільки конкретної людини, яку вона хоче вбити.
Ухвалу суду касаційної інстанції скасовано, а справу направлено на новий касаційний 
розгляд, оскільки висновок суду касаційної інстанції про наявність у діях засудженого 
кваліфікуючої ознаки, передбаченої п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України, —  неправильний 

ПОСТАНОВА  
Верховного Суду України від 24 січня 2013 р. 
(в и т я г)

Апеляційний суд Одеської області вироком від 
14 грудня 2009 р. засудив: Б. — за пунктами 5, 6, 11, 12 
ч. 2 ст. 115 КК до покарання у виді довічного позбав
лення волі з конфіскацією всього майна, за ч. 1 ст. 263 
КК до позбавлення волі на строк чотири роки.

На підставі ст. 70 КК Б. визначено остаточне по
карання — довічне позбавлення волі з конфіскацією 
всього майна; Х. — за пунктами 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 
КК до покарання у виді довічного позбавлення волі з 
конфіскацією всього майна, за ч. 1 ст. 263 КК до поз
бавлення волі на строк чотири роки, за ч. 1 ст. 309 
КК до позбавлення волі на строк два роки, за ч. 2 
ст. 358 КК до позбавлення волі на строк три роки, за 
ч. 3 ст. 358 КК до обмеження волі на строк два роки, 
за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 364 КК до позбавлення волі на 
строк п’ять років із конфіскацією всього майна, за 
ч. 5 ст. 27 КК і ч. 1 ст. 366 КК до обмеження волі на 
строк два роки.

На підставі ст. 70 КК Х. визначено остаточне по
карання — довічне позбавлення волі з конфіскацією 
всього майна.

Колегія суддів судової палати у кримінальних 
справах Вищого спеціалізованого суду України з роз
гляду цивільних і кримінальних справ ухвалою від 
10 липня 2012 р. вирок щодо Х. змінила: рішення в 
частині засудження за ч. 3 ст. 358 КК, ч. 5 ст. 27 КК та 
ч. 1 ст. 366 КК скасувала і на підставі ст. 49 КК звіль
нила його від кримінальної відповідальності у зв’яз
ку із закінченням строків давності, а справу  закрила. 
У решті вирок залишено без змін.

Х. і Б. визнано винуватими в умисному вбивстві 
способом, небезпечним для життя багатьох осіб, із 
корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою 
змовою групою осіб, учиненому за таких обставин.

Наприкінці лютого 2008 р. особи, щодо яких ма
теріали кримінальної справи виділено в окреме про
вадження, замовили Х. вбивство приватного підпри
ємця К. Тоді ж вони домовилися про залучення до 

вбивства як виконавця громадянина Російської Фе
дерації Б. та про винагороду в сумі 50 тис. дол. США.

На початку березня 2008 р. Х. у телефонній роз
мові з  Б. погодився вбити К. на замовлення.

Тоді ж із ініціативи осіб, щодо яких матеріали 
справи виділено в окреме провадження, орендовано 
для проживання Б. двокімнатну квартиру, придба
но два мобільних телефони, за допомогою яких Х. і 
Б. мали підтримувати зв’язок під час підготовки та 
вчинення злочину; через підставних осіб придбано 
автомобіль, право на управління яким було надано 
Х.; передано останньому пістолеткулемет калібру 
7,65 мм з глушником і два магазини із 40 патронами, 
які той перевіз до орендованої квартири для Б., куди 
останній приїхав 15 березня 2008 р. для виконання 
вбивства К.

У процесі підготовки до злочину Х. і Б. упродовж 
15—17 березня 2008 р. неодноразово приїжджали до 
автостоянки, де К. паркував свій автомобіль. Вони 
оглянули двір будинку, де проживав потерпілий, 
й  обрали його за місце вчинення злочину. Також в 
районі військового полігону випробували придат
ність до дії пістолетакулемета.

Увечері 17 березня 2008 р. Б. і Х. автомобілем при
їхали до будинку й стали чекати К. Як тільки той при
їхав і пішов у бік двору будинку, Б. із пістолетомкуле
метом увійшов у той же двір і став чекати К. біля 
гаражів. Х. за домовленістю з Б. під’їхав до перехрес
тя, де очікував на Б., щоб після вбивства разом утек
ти з місця події, і по мобільному телефону повідомив 
йому, що К. уже в дворі будинку. 

Б., усвідомлюючи, що від його дій у громадсько
му місці та обраного способу вбивства, який є небез
печним для життя багатьох осіб, можуть постраж
дати перехожі й сторонні особи, автоматичними 
чергами з пістолетакулемета вистрелив у К. Від цих 
пострілів останній впав, а Б. підійшов до нього й зро
бив два постріли у голову.
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Смерть К. настала внаслідок вогнепального ку
льового сліпого поранення голови з пошкодженням 
головного мозку.

Після цього Б. із Х. зникли з місця події, а згодом 
отримали від замовників грошову винагороду.

Х. і Б. засуджені й за інші злочини, вчинені ними 
за обставин, зазначених у вироку, юридична оцінка 
яких у заявах не оспорювалась.

У заявах про перегляд ухвали касаційної інстан
ції захисник, посилаючись на неоднакове застосу
вання судом касаційної інстанції одних і тих самих 
норм кримінального закону щодо подібних суспіль
но небезпечних діянь, стверджував, що дії Б. і Х. 
неправильно кваліфіковано за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК, а 
дії Х. неправильно розцінено як співвиконавство в 
умисному вбивстві, оскільки його роль полягала в 
пособництві цьому злочину, що зумовлює кваліфіка
цію його дій із посиланням на ч. 5 ст. 27 КК, і просив 
скасувати судові рішення щодо Б. і Х., а справу на
правити на новий судовий розгляд.

На обґрунтування заяв захисник долучив копію 
рішення колегії суддів Судової палати у криміналь
них справах Верховного Суду України від 8 серпня 
2006 р., яким виключено з вироку Апеляційного суду 
м. Києва від 5 травня 2006 р. кваліфікацію дій Осо
би 2 за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК. У цій справі колегія суддів 
дійшла висновку, що здійснення у під’їзді будинку з 
невеликої відстані двох прицільних пострілів із піс
толета в Особу 3 і одного в Особу 4 за відсутності 
даних про реальність небезпеки для інших осіб не 
свідчить, що обраний спосіб умисного вбивства був 
небезпечний для життя багатьох осіб.

Як на приклад неоднакового застосування п. 5 
ч. 2 ст. 115 КК захисник послався також на ухвалу ко
легії суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України від 15 квітня 2008 р. щодо 
Особи 1. Цим рішенням із вироку Апеляційного 
суду Одеської області від 26 грудня 2007 р. виключе
но зазначену кваліфікуючу ознаку з посиланням на 
відсутність даних про те, що обраний засудженою 
особою спосіб умисного вбивства всіх мешканців  
окремо розташованого будинку шляхом підпалу 
створював небезпеку для життя інших осіб. 

Для порівняння неоднакового застосування 
норм кримінального закону щодо ролі співучасників 
та юридичної оцінки їх діянь захисник надав копію 
ухвали Верховного Суду України від 27 лютого 2007 р. 
щодо Особи 3, в якій, на його думку, за аналогічних 
цьому злочину обставин  констатується кваліфікація 
як пособника дій Особи 11, яка не брала участі в без
посередньому позбавленні життя потерпілого.

Судова палата у кримінальних справах Верховно
го Суду України заслухала доповідь судді, пояснення 
захисника про необхідність задоволення заяви з ука
заних у ній підстав, прокурора про відмову в задо

воленні заяви у зв’язку з відсутністю неоднаковості 
у правозастосуванні, перевірила матеріали справи, 
обговорила доводи, зазначені в заявах, і дійшла вис
новку, що вони підлягають частковому задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК 1960 р. одні
єю з підстав для перегляду Верховним Судом України 
судових рішень, що набрали законної сили, є неодна
кове застосування судом касаційної інстанції одних і 
тих самих норм кримінального закону щодо подібних 
суспільно небезпечних діянь (крім питань призначен
ня покарання, звільнення від покарання та від кримі
нальної відповідальності), що потягло ухвалення різ
них за змістом судових рішень.

Перегляд судових рішень із зазначеної підстави 
передбачає перевірку висновку про застосування 
норми матеріального права судом касаційної інстан
ції у порівнянні з висновком, якого суд касаційної 
інстанції дійшов у порівнюваному рішенні.

Згідно з ухвалою Верховного Суду України від 
8 серпня 2006 р. спосіб учинення Особою 2 замаху 
на умисне вбивство Особи 3 і Особи 4, який полягав 
у здійсненні прицільних пострілів із вогнепальної 
зброї з невеликої відстані в під’їзді будинку, розціне
но не як небезпечний для життя багатьох осіб. 

В оспореному рішенні встановлено, що Б. здійс
нював постріли з пістолетакулемета у дворі житло
вого будинку тоді, коли на місці події сторонніх осіб 
не було. З повідомлення Х. він знав, що до нього йде 
саме потерпілий, стріляв у нього фактично приціль
но з невеликої відстані.

Порівняльний аналіз цих рішень касаційного 
суду свідчить про наявність у діях засуджених осіб 
подібних суспільно небезпечних діянь та про мож
ливість перегляду оспореного рішення із зазначеної 
підстави.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 115 КК умисне вбивство, 
вчинене способом, небезпечним для життя багатьох 
осіб, полягає в тому, що винувата особа, реалізуючи 
умисел на позбавлення життя потерпілого, усвідом
лює, що застосовує спосіб убивства, небезпечний для 
життя не тільки однієї конкретної людини. Важли
вою умовою для кваліфікації дій винної особи саме 
за цією ознакою умисного вбивства має бути об’єк
тивна реальність такої небезпеки для життя інших 
сторонніх осіб, які перебувають на місці вчинення 
злочину. Суб’єктивно ж винувата особа повинна 
усвідомлювати, що застосовує спосіб, який стано
вить небезпеку для життя не лише тієї конкретної 
людини, яку вона хоче вбити, але й для іншої, хоча б 
однієї людини.

Реальність небезпечності способу вбивства по
винна оцінюватися не абстрактно, а в конкретній 
обстановці вчинення злочину. Зокрема, в цьому 
конкретному випадку для з’ясування наявності чи 
відсутності реальної небезпеки для життя інших 
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осіб необхідно встановити факт перебування сто
ронніх осіб у місці, в напрямку якого здійснювалися 
постріли. 

Зазначене нормативне тлумачення кваліфікую
чої ознаки умисного вбивства в зіставленні з уста
новленими судом фактичними обставинами діяння, 
вчиненого Б. за попередньою змовою з Х., а також 
правова оцінка касаційного суду в порівнюваному 
рішенні дають підстави стверджувати, що висновок 
касаційної інстанції про наявність у діях Б. та Х. ква
ліфікуючої ознаки, передбаченої п. 5 ч. 2 ст. 115 КК,  
неправильний і  підлягає перегляду.

Стосовно заяви захисника в інтересах засудже
ного Х., роль якого у вбивстві, на його думку, поля
гала у пособництві, що зумовлює кваліфікацію дій 
засудженого з посиланням на ч. 5 ст. 27 КК, то в її 
задоволенні слід відмовити.

В ухвалі Верховного Суду України від 27 лютого 
2007 р., яка, на думку захисника, переконує у відсут
ності в діях Х. ознак співвиконавства, немає фактич
них даних про вчинення Особою 11 суспільно небез
печного діяння, подібного до того, яке інкриміноване 
Х. Як убачається з ухвали, ця особа вироком, який 
переглядався касаційною інстанцією, не засуджува
лась і юридична оцінка його діянням не надавалась. 
За таких обставин лише згадка в ухвалі про те, що 
Особа 11 була пособником у злочині, не означає, що 
вона була співучасником злочину.

У заявах захисник також просив скасувати ви
рок Апеляційного суду Одеської області від 14 груд
ня 2009 р. Його прохання в цій частині задоволенню 
не підлягає, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40012 
КПК 1960 р. предметом перегляду Верховним Судом 
України є виключно рішення касаційного суду.

Установлену помилковість правових висновків 
суду касаційної інстанції не може бути усунуто за 
чинними правилами перегляду зазначеного рішен
ня без втручання у вирок апеляційного суду. Тому 
за відсутності іншого законодавчо визначеного спо
собу забезпечення виконання завдань криміналь
ного судочинства Судова палата у кримінальних 
справах Верховного Суду України змушена застосу
вати найприйнятніший спосіб захисту порушеного 
права через відновлення касаційного перегляду, під 
час якого має бути усунуто зазначене неправильне 
застосування норми закону про кримінальну відпо
відальність.

При цьому скасуванню підлягає ухвала касацій
ного суду в повному обсязі, тобто щодо Б. і Х. як 
в оспореній частині правозастосування, так і в тій 
частині, яка в заявах не оспорюється, за винятком 
рішення про звільнення Х. від кримінальної відпо
відальності на підставі ст. 49 КК. Це зумовлюється 
необхідністю розв’язання питань, які уповноваже
ний вирішити лише суд касаційної інстанції (зо
крема, визначення остаточного покарання за су
куп ністю злочинів).

Керуючись п. 15 розд. ХІ «Перехідні положен
ня» КПК і статтями 40012, 40020, 40021, 40022, 40023 
КПК 1960 р., Судова палата у кримінальних справах 
Верховного Суду України постановила скасувати 
ухвалу колегії суддів судової палати у криміналь
них справах Вищого спеціалізованого суду Украї
ни з розгляду цивільних і кримінальних справ від 
10 липня 2012 р. щодо Б. і Х., за винятком рішення 
про звільнення Х. від кримінальної відповідально
сті на підставі ст. 49 КК, а справу направила на но
вий касаційний розгляд.

РІШЕННЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
Відповідно до ч. 3 ст. 32 КЗпП України у зв’язку із змінами в організації виробництва 
і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж 
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем 
та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування не-
повного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад 
та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Таким чином, зміна істотних умов праці може бути визнана законною тільки в тому 
випадку, якщо буде доведена наявність змін в організації виробництва і праці

ПОСТАНОВА  
Судової палати у цивільних справах  
Верховного Суду України від 4 липня 2012 р. 
(в и т я г)

У березні 2011 р. С. звернулася до суду з позо
вом до товариства з обмеженою відповідальністю 

«Фрі Медіа Україна ГМБХ» (далі — ТОВ) про по
новлення умов оплати праці. 
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Позивачка зазначила, що з 5 січня 2009 р. пра
цює у відповідача на посаді начальника юридично
го відділу на підставі трудового договору, відпо
відно до умов якого її заробітна плата становила 
9  тис. 100 грн без урахування податків та зборів. 
25 жовтня 2010 р. ТОВ письмово повідомило її про 
зміну істотних умов праці, а саме про зменшення 
заробітної плати до 1 тис. грн з 26 січня 2011 р. у 
зв’язку зі зменшенням обсягу робіт та запланова
ною передачею окремих функцій з юридичного су
проводу діяльності та обліку кадрів ТОВ зовніш
нім виконавцям, консультантам та радникам на 
підставі ч. 3 ст. 32 КЗпП.

Незважаючи на те, що С. категорично запере
чувала щодо таких змін в оплаті праці, відповідач 
всупереч вимогам закону в односторонньому по
рядку зменшив розмір її заробітної плати.

Пославшсь на те, що з наказом про зміну умов 
праці її не ознайомили, згоди на зменшення роз
міру заробітної плати вона не давала, всупереч 
ч. 6 ст. 21, ч. 2 ст. 41 Закону від 15 вересня 1999 р. 
№ 1045XIV «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності» питання зміни оплати праці 
не погоджено з профспілковим органом та не от
римано попередньої згоди виборного профспіл
кового органу, членом якого вона є, прийняття 
в односторонньому порядку рішення з питань 
оплати праці, що погіршують умови, встановле
ні трудовим договором, не допускається, С. на 
підставі статей  32, 97 КЗпП просила поновити 
їй умови оплати праці та стягнути на її користь 
23 тис. 217 грн 78 коп. заборгованості, що виник
ла станом на 16 червня 2011 р.

Шевченківський районний суд м. Києва рішен
ням від 28 липня 2011 р., залишеним без змін ухва
лою Апеляційного суду м. Києва від 22 листопада 
2011 р., у задоволенні позову С. відмовив.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду Украї
ни з розгляду цивільних і кримінальних справ від 
16 грудня 2011 р. відмовлено у відкритті касацій
ного провадження за касаційною скаргою С. на за
значені вище судові рішення.

У поданій до Верховного Суду України заяві 
про перегляд рішення Шевченківського районно
го суду м. Києва від 28 липня 2011 р., ухвали Апе
ляційного суду м. Києва від 22 листопада 2011 р. 
та ухвали Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ від 
16 грудня 2011 р. С. порушила питання про ска
сування цих судових рішень та ухвалення нового  
рішення про задоволення її позовних вимог із під
став, передбачених ст. 3603 ЦПК, — неоднакового 
застосування судами касаційної інстанції одних і 
тих самих норм матеріального права, що потягло 
ухвалення різних за змістом судових рішень у 

подібних правовідносинах, а саме: ч. 4 ст. 32, п. 6 
ст. 36 та ч. 3 ст. 184 КЗпП, зокрема щодо припинен
ня трудового договору внаслідок відмови праців
ника від продовження роботи у зв’язку зі зміною 
істотних умов праці.

Як на приклад наявності зазначеної підста
ви подання заяви про перегляд судових рішень 
С. послалася на ухвалу Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 23 березня 2011 р.

У надісланих на адресу Верховного Суду Украї
ни доповненнях до заяви С. зазначила також про 
неоднакове застосування судами касаційної ін
станції ч. 3 ст. 32 КЗпП — щодо можливості зміни 
істотних умов праці внаслідок змін в організації 
виробництва і праці.

На підтвердження наявності такої підстави 
для перегляду вищезазначених судових рішень 
заявниця навела ухвалу Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 28 березня 2012 р. у справі за аналогіч
ним позовом Б. до ТОВ.

С. зазначила, що правові висновки Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивіль
них і кримінальних справ про застосування норм 
матеріального права, покладені в основу судових 
рішень у справі, які переглядаються, не є однако
вими з висновками, зробленими судами касацій
них інстанцій у наведених для прикладу судових 
рішеннях, що потягло ухвалення різних за змістом 
судових рішень у подібних правовідносинах.

Заслухавши доповідь судді, пояснення С., пе
ревіривши наведені нею доводи, Судова палата у 
цивільних справах Верховного Суду України ви
рішила, що заява про перегляд оскаржуваних су
дових рішень підлягає частковому задоволенню з 
таких підстав.

Відповідно до ст. 353 ЦПК Верховний Суд 
України переглядає судові рішення у цивільних 
справах виключно з підстав і в порядку, встанов
лених цим Кодексом.

За положеннями п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК підставою 
для подання заяви про перегляд судових рішень у 
цивільних справах є неоднакове застосування су
дом (судами) касаційної інстанції одних і тих са
мих норм матеріального права, що потягло ухва
лення різних за змістом судових рішень у подібних 
правовідносинах.

Під час розгляду справи суди встановили, що з 
5 січня 2009 р. С. працювала у відповідача на посаді 
начальника юридичного відділу на підставі трудо
вого договору із заробітною платою 9 тис. 100 грн 
без урахування податків та зборів. Із 20  жовтня 
2010 р. вона є членом комітету первинної проф
спілкової організації у ТОВ.
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25 жовтня 2010 р. ТОВ  письмово повідомило 
С. про зміну істотних умов праці, а саме зменшен
ня заробітної плати до 1 тис. грн з 26 січня 2011 р., 
яке фактично й відбулося без її згоди на такі зміни.

Відмовляючи в задоволенні позову С. про 
поновлення умов праці, суд першої інстанції, з 
висновками якого погодилися суди апеляційної 
та касаційної інстанцій, виходив із того, що змі
на істотних умов праці, а саме зменшення розміру 
оплати праці позивачки, проведена відповідно до 
вимог ч. 3 ст. 32 КЗпП — з попередженням її про 
такі зміни за два місяці.

В іншій справі, яка виникла у подібних пра
вовідносинах, зокрема у справі за позовом Б. до 
ТОВ про поновлення умов оплати праці, Вищий 
спеціалізований суд України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ в своїй ухвалі від 28 березня 
2012 р. погодився з рішенням Апеляційного суду 
м. Києва від 16 грудня 2011 р. про незаконність 
зменшення в односторонньому порядку розміру 
заробітної плати та задоволення вимоги Б. про по
новлення умов оплати праці, оскільки згідно з ч. 3 
ст. 32 КЗпП  зміна істотних умов праці допускаєть
ся у зв’язку зі змінами в організації виробництва і 
праці, а у відповідача таких змін не відбулося.

Таким чином, виявлено неоднакове застосу
вання касаційним судом норм матеріального пра
ва: ч. 3 ст. 32 КЗпП.

Вирішуючи питання про усунення розбіжно
стей у застосуванні касаційним судом зазначеної 
норми матеріального права, Судова палата у ци
вільних справах Верховного Суду України виходи
ла з такого.

Відповідно до ч. 3 ст. 32 КЗпП у зв’язку із змі
нами в організації виробництва і праці допуска
ється зміна істотних умов праці при продовженні 
роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи 
посадою. Про зміну істотних умов праці — систем 
та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, 
встановлення або скасування неповного робочого 
часу, суміщення професій, зміну розрядів і най

менування посад та інших — працівник повинен 
бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Отже, зі змісту зазначеної норми вбачається, 
що зміна істотних умов праці може бути визнана 
законною тільки в тому випадку, якщо буде до
ведена наявність змін в організації виробництва 
і праці.

Рішення судів у справі, яка переглядається, 
не ґрунтуються на вимогах матеріального права, 
оскільки всупереч зазначеному не містять будь
яких висновків щодо змін в організації виробни
цтва і праці у відповідача.

За таких обставин заява С. підлягає частково
му задоволенню, а ухвала Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 16 грудня 2011 р. — скасуванню з переда
чею справи на новий касаційний розгляд.

Щодо іншої ухвали суду касаційної інстанції 
від 23 березня 2011 р., на яку також послалася 
заявниця, обґрунтовуючи підстави подання за
яви до Верховного Суду України, то вона не дає 
підстав для висновку про те, що суди касаційної 
інстанції при розгляді двох чи більше справ за  
тотожних предмета спору, підстав позову та  
за аналогічних обставин і однакового регулюван
ня нормами матеріального права спірних право
відносин дійшли протилежних висновків щодо 
заявлених позовних вимог, оскільки стосується 
правовідносин, що мають зовсім інший характер, 
пов’язаних із вимогою позивача про поновлення 
на роботі, стягнення середнього заробітку за час 
вимушеного прогулу та відшкодування мораль
ної шкоди, тобто вимог, яких позивачка у справі, 
що переглядається, не заявляла.

Керуючись статтями 355, 3603, 3604 ЦПК, Су
дова палата у цивільних справах Верховного Суду 
України заяву С. задовольнила частково: ухвалу 
Вищого спеціалізованого суду України з розгля
ду цивільних і кримінальних справ від 16  грудня 
2011  р. скасувала, справу передала на новий роз
гляд до суду касаційної інстанції. 



 Вітаємо колег!

Редакція не завжди поділяє думку авторів 
статей. За точність наведених у статтях даних, 
посилань на нормативні акти й інші джерела 
відповідають автори

Передрук опублікованих у журналі матеріалів 
здійснюється за письмовим дозволом голови 
редакційної колегії з обов’язковим посилан-
ням на джерело

З деякими матеріалами журналу можна 
ознайомитися на web-сайті Верховного Суду 
України

http://www.scourt.gov.ua

Адреса редакції:
вул. П. Орлика, 4-а, кімн. 109
м. Київ 
01043 

Телефони:
голова редакційної колегії
(44) 253–3502,
відповідальний секретар 
(44) 253–1683,
група технічного забезпечення
(44) 253–0687

E-mail: editor@scourt.gov.ua

Редактори:
А.В. Гончарук,  
Л.В. Мочалова,
К.С. Мусієнко, 
П.О. Мусієнко,
О.І. Пархоменко

О.Д. Баркан (в.о. відповідального секретаря)

Верстка:
C.І. Самкова, 
В.М. Горобченко
Фото:
П.О. Мусієнко
Переклад англійською:
О.В. Гунько

Видавець:
ТОВ «Видавництво «Істина»
вул. Сирецька, 38
м. Київ
04073
Телефони: (44) 468–3131, 468–0999, 468–5973.
E-mail: istina_knigi@ukr.net

Віддруковано:
ТОВ Друкарня «Літера»
Чоколівський бульвар, 19
м. Київ
03168
Телефон (факс): (44) 502–6808

Підписано до друку 21.03.2013.
Формат 60×90 1/8. Друк офсетний.
Обл.-вид. арк. 6,62. Умовн. друк. арк. 5,58. 
Зам. 283. 
Наклад 2750 пр. Ціна договірна

90-річний ювілей відзначив 3 березня   
Голова Верховного Суду СРСР (1989–1992 рр.) 

Євгеній Олексійович Смолєнцев. 
Народився він у Марійській АРСР.  

Із липня 1948 р. — на суддівській роботі.  
З 1972 р. — член Верховного Суду СРСР.  

Працював головою Судової колегії в кримінальних справах,  
заступником Голови Верховного Суду СРСР, а з липня 1987 р. —  

Головою Верховного Суду РРФСР. У червні 1989 р. рішенням  
З’їзду народних депутатів СРСР був затверджений  

Головою Верховного Суду СРСР.   
Євгеній Олексійович упродовж своєї професійної діяльності  

підтримував тісний зв’язок із українськими колегами,  
зокрема з суддями Верховного Суду України.

13 березня суддя Верховного Суду України у відставці, 
заслужений юрист України 

Тетяна Валентинівна Шевченко  
приймала щирі вітання з 55-річчям.

Стаж її роботи на посаді судді становить 24 роки, 
із яких у Верховному Суді України — понад 4 роки.

Колектив 
Верховного Суду України  

сердечно вітає колег і зичить  
здоров’я, доброботу й життєвих 

гараздів!



Із 25 лютого до 3 березня 2013 р. де
легація Верховного Суду України у складі 
заступника Голови Верховного Суду Украї
ни — секретаря Судової палати у цивіль
них справах Анатолія Яреми, суддів цієї 
палати Василя Гуменюка, Наталії Ля-
щенко, Людмили Охрімчук, Миколи 
Патрюка, Юрія Сеніна, наукового кон
сультанта відділу консультантів управлін
ня забезпечення діяльності Судової па
лати у цивільних справах Андрія Лужан-
ського та головного спеціаліста сектору 
перекладів відділу міжнародного спів
робітництва Микити Коваля перебува
ла з робочою поїздкою у Німеччині.

Візит, метою якого було обговорення 
сучасного стану і подальшого розвитку 
цивільного процесуального права в Ні
меччині й Україні, відбувся на запрошення та 
за підтримки Німецького фонду міжнародно
го правового співробітництва (Фонд) і розпо
чався у м. Бонні із зустрічі, де українських гос
тей вітав заступник директора Фонду Штефан 
Хюльсхьорстер. Анатолій Ярема ознайомив 
іноземних колег із поточним станом цивіль
ного процесуального права в Україні та ос
новними питаннями, що цікавили українських 
суддів. Дискусію й обмін думками викликали 
доповіді керівника відділу Федерального мі
ністерства юстиції у відставці Юргена Томаса 
про тенденції німецького цивільного проце
суального права, зокрема, у таких сферах, як 
застосування засобів правового оскарження 

та правове регулювання примусового вико
нання судових рішень, і президента Суду зем
лі Північний РейнВестфалія у відставці Клауса 
Хенінга з питань судової та позасудової медіа
ції у Німеччині. 

Українська делегація взяла  участь у роз
гляді справи палатою у цивільних справах Суду 
м. Бонна землі Північний РейнВест фалія. Потім, 
за участю віцепрезидента цього суду Роланда 
Кеттерле та суддів, які брали участь у засіданні, 
відбулися фахові бесіди про можливості спро
щення й прискорення цивільного провадження, 
способи сприяння мирному врегулюванню спо
рів і можливості розвантаження суду через про
цедуру розгляду однотипних позовів.

Участь в обговоренні такої теми, як 
статус Федерального Верховного cуду Ні
меччини, взяв суддя цього суду Юрген 
Шмідт-Ренч, який доповів про підстави 
допуску касаційних скарг до проваджен
ня суду, вплив його рішень на рішення ін
ших судових інстанцій та про роль найви
щої судової інстанції Німеччини у забезпе
ченні єдності судової практики.

Під час робочої зустрічі у Вищо
му суді землі Північний РейнВест фалія 
(м.  Кельн), де з українськими колегами 
спілкувалися президент цього суду Йо-
ганнес Рідель, головуючі судді Крісті-
ане Шеффлер і Буркхард Геле, судді 
Маргрет Мачіошек та Олівер Мертенс, 
 йшлося про повноваження вищого суду 
землі у цивільних справах та забезпечен

ня єдності судової практики з точки зору прак
тикуючого судді.

Своє бачення актуальних тенденцій у німець
кому цивільному праві, особливо з огляду на роз
виток європейського права, на зустрічі із суддя
ми Верховного Суду України виклав професор Ін
ституту міжнародного приватного та порівняль
ного права Рейнського університету імені Фрідрі
ха Вільгельма доктор Вульф-Хеннінг Рот.

На думку членів української делегації, про
ведені фахові зустрічі з німецькими колегами 
сприятимуть визначенню перспектив у подаль
шому співробітництві з Фондом у галузі вдоско
налення цивільного процесу в Україні з ураху
ванням передового міжнародного досвіду.

У Верховному Суді України відбулася 
зустріч із делегаціями верховних судів 
Азербайджанської Республіки та Грузії, 
які перебували в Україні на запрошен
ня Голови Верховного Суду України для 
участі у міжнародній науковопрактич
ній конференції «Верховний Суд Украї
ни і демократичне суспільство: витоки 
та перспективи», що була приурочена 
відзначенню 90літнього ювілею Вер
ховного Суду України.

Голова Верховного Суду України Петро Пи-
липчук, його Перший заступник Ярослав Рома-
нюк та заступник Голови Верховного Суду Украї
ни — секретар Судової палати у господарських 
справах Валентин Барбара обговорили з голо
вою Верховного суду Азербайджанської Респуб
ліки Рамізом Рзаєвим та головою Верховного 

суду Грузії Константіном Кублашві лі актуальні 
питання судочинства, можливості реального за
безпечення незалежності судів та суддів, проце
дури призначення суддів на посаду, принципу 
формування органів, що відповідають за при
тягнення суддів до дисцип лінарної відповідаль
ності, підходів у формуванні бюджету судових 
установ тощо.

Учасники зустрічі одностайно висло
вилися за подальший розвиток ділових 
контактів, взаємообмін досвідом, ви
вчення судової практики колег і принци
пів організації судового процесу. Адже за 
роки незалежності кожна пострадянська 
республіка пройшла свій шлях, набула 
досвіду і водночас інтегрувалася у між
народний правовий простір.

У зустрічі також узяли участь керів
ник апарату Верховного суду Азербай

джанської Республіки Алірза Керімов, радник 
голови цього суду Чингіз Мамедов, керівник 
служби голови Верховного суду Грузії Лаша 
Магхрадзе, начальник відділу міжнародного 
співробітництва Верховного Суду України Ліна 
 Губар та керівник пресслужби цього Суду Люд-
мила Момот.
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Урочистості  з нагоди ювілею 

Верховного Суду України

Матеріали чергового ХI з’їзду суддів 

України

Висновки Верховного Суду України, 

викладені у рішеннях, прийнятих 

за результатами розгляду заяв 

про перегляд судового рішення 

з підстави, передбаченої п.1 ч. 1 

ст. 237 КАС України, за I півріччя 

2012 р.

Судові рішення 

в адміністративних, 

господарських, кримінальних 

і цивільних справах

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

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

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

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

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

Увага! Нове видання
Слово Національної школи суддів України
Періодичність виходу — 4 номери на рік
Передплатний індекс — 68479

Національна школа суддів України презентує фаховий часо-
пис — науково-практичне та науково-методичне юридичне 
видання, сподіваючись, що воно зацікавить як юристів, най-
перше суддів, так і широкий загал читачів.

Із питань замовлення та передплати на 2013 рік звертайтеся, будь-ласка, 
до видавництва «Істина» за адресою:
вул. Сирецька, 38
м. Київ
04073
Передплату можна оформити у відділеннях зв’язку протягом року.

Телефони: (44) 468–3131, 468–0999, 468–5973.
E-mail: istina_knigi@ukr.net
http://www.istina-books.com.ua


